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 :جامعة المنيا–عميد كلية دار العلوم / باسم السيد األستاذ الدكتور   



 
 

  :قواعد النشر
مجلـة  " مجلة علمية محكمة باسم      – جامعة المنيا    –تصدر كلية دار العلوم      - ١

  ".الدراسات العربية
المجلة دورية نصف سنوية لنشر فيها األبحاث المقدمة من أعـضاء هيئـة              - ٢

التدريس أو الباحثين في الجامعات، وكذلك يخصص باب بالمجلـة لنـشر            
 .لمية التي سيتم منحها بالكليةملخصات الرسائل الع

تقبل المجلة للنشر بها البحوث التي تقع في مجال علوم اللغة، والدراسـات              - ٣
 .األدبية والنقدية، والعلوم اإلسالمية

يجب على الباحث عند تقديم بحث للنشر بالمجلة، تقديم إقرار بأنه لم يسبق              - ٤
 .نشره في مجلة أخرى أو مؤتمر سابق

 .لمقاالت من صورتين مكتوبة على الحاسب اآلليتقدم أصول البحوث وا - ٥

يتم إرسال أصل البحث إلى مدير تحرير المجلة، ويتصدر الصفحة األولـى           - ٦
عنوان البحث، يليه اسم الباحث ثم وظيفته بـين قوسـين، علـى أن يقـدم         

 .ملخصاً للبحث في حدود عشرة أسطر

في المجلة علـى    تخضع األعمال المقدمة للتحكيم السري وفقاً للنظام المتبع          - ٧
أن يراعى في شخص المحكم التخصص الدقيق في موضوع البحث، وتقوم           
هيئة التحرير بمخاطبة الجامعات على مستوى الجمهورية لتزويدها بأسماء         

 .السادة األساتذة على مستوى التخصصات المختلفة

 .ال ترد أصول األعمال المقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أم لم تقبل - ٨

 :إعداد قائمة المراجع اآلتييراعى في  - ٩

 – عنوان الكتـاب     –) مع بيان الطبعة  ( التاريخ   –اسم المؤلف   : الكتاب  - أ
  . دار النشر–مكان النشر 



 اسـم   – عنوان المقال    – المقاالت والدوريات تبدأ باسم صاحب المقال         -   ب
 . الصفحات التي يقع فيها المقال– رقم العدد وتاريخه –الدورية 

 الكليـة   – عنوان الرسالة    – الرسائل العلمية تبدأ باسم صاحب الرسالة        -ج
  . التاريخ–والجامعة 

 يقدم الباحث البحث المراد نشره بالدورية منـسوخاً بالحاسـب اآللـي             -د
، ١٦، بـنط  Simplified Arabicباستخدام مايكروسوفت وورد، بخط 

 نقط، ويقدم   ٦رات   والمسافة بين الفق   ١٨المسافة بين السطور تكون تام      
 بوصـة،  ٣,٥ بمقاس Floppy Diskالبحث مسجالً على قرص مرن 

  .A٤باإلضافة إلى نسخة مطبوعة على الورق مقاس 
 تقدم األشكال التوضيحية والخرائط مرسومة بـالحبر الـشيني علـى         -هـ

  .ورق الكلك
  . كلمة٢٥٠ -٢٠٠ يقدم الباحث ملخصاً باللغة اإلنجليزية في حدود -و
 مدوناً بها سجالً مختصراً عن تاريخـه        A٤ الباحث ورقة منفصلة      يقدم -ز

األكاديمي وتخصصه العام والدقيق إلـى جانـب اهتماماتـه العلميـة،           
  .الستخدام هذه البيانات في التعريف به لقراء الدورية

يهدى نسخة من المجلة مجاناً للكليات والمراكز البحثيـة والعلميـة داخـل              -١٠
تي تحددها هيئة تحرير المجلة على ضوء اهتمـام         الجمهورية أو خارجها ال   

 .تلك المؤسسات العلمية بمجاالت التخصص التي تعني بها المجلة

يهدى نسخة من المجلة إلى كل صاحب بحث منشور بالمجلة باإلضافة إلى             -١١
 .عشر مستالت منفردة

 .يهدى نسخة من المجلة إلى هيئة تحرير المجلة -١٢

 .كبار الزوار المهتمين بالدراسات العربيةيمكن إهداء نسخة من المجلة إلى  -١٣

 .يتم إيداع عشر نسخ من كل إصدار جديد بدار الكتب المصرية -١٤

 .يتم إرسال خمس نسخ إلى مكتبة اإلسكندرية -١٥



 .يتم تزويد مكتبة الكلية بخمس نسخ من كل إصدار -١٦

 .يتم تزويد المكتبة المركزية للجامعة بنسختين من كل إصدار -١٧

اث المكتوبة باللغات األجنبية في مجاالت التخصص       يمكن قبول ونشر األبح    -١٨
 .التي تعني بها المجلة وفق قواعد النشر والتحكيم بالمجلة

اآلراء الواردة باألبحاث العلمية التي تنشر بالمجلة تعبر عن آراء أصحابها            -١٩
 .دون تحمل أدنى مسئولية عن هذه اآلراء

مناسـبة دون إبـداء   من حق هيئة تحرير المجلة رفض أية أبحاث ال تراها   -٢٠
 .األسباب ألصحابها

يمكن تقديم خدمة العدد اإللكتروني للمجلة من خالل اسطوانة مدمجة وفـق          -٢١
 .سعر التكلفة

تنشر األبحاث في المجلة بحسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صـورتها             -٢٢
 .النهائية للنشر
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة
 الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات إن

أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله اهللا وحده 
  .ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

﴿ا الَِّذينها َأيونيِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَمقَّ تُقَاِتِه وح نُواْ اتَّقُواْ اللّهآل [﴾  آم
يا َأيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة وخَلَقَ ِمنْها ، ﴿]١٠٢: عمران

ساء واتَّقُواْ اللّه الَِّذي تَساءلُون ِبِه واَألرحام ِإن اللّه زوجها وبثَّ ِمنْهما ِرجاالً كَِثيرا وِن
) ٧٠ ( يا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سِديدا، ﴿]١: النساء [﴾كَان علَيكُم رِقيبا

 م ومن يِطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عِظيمايصِلح لَكُم َأعمالَكُم ويغِْفر لَكُم ذُنُوبكُ
  :أما بعد]. ٧١- ٧٠: األحزاب[﴾ )٧١(

ولَن تَرضى عنك الْيهود والَ النَّصارى حتَّى تَتَِّبع ِملَّتَهم قُْل ﴿ :  اهللا تعالىقالفقد 
علَِئِن اتَّبى ودالْه وى اللِّه هده اللِّه ِإن ِمن ا لَكالِْعلِْم م ِمن اءكالَِّذي ج دعم باءهوتَ َأه

 ،)١( قائمة منذ ظهور اإلسالمالءفالعداوة من هؤ ،]١٢٠البقرة [﴾ ِمن وِلي والَ نَِصير
 ثم تشكلت هذه العداوة بشكل دائم، وتمثلت فيما يسمى بظاهرة اإلسالموفوبيا، الذي ومن

  . للرجل الغربيأصبح الهاجس األكبر
                                         

 محاوالتهم وفي األحزاب، غزوة في المؤامرات هذه قمة في ويأتي اليهود، حبكها التي المؤامرات في العداوة هذه تمثلت )١(
مصطفى السقا وإبـراهيم األبيـاري      : تحقيق،  ٢٢٧-٢١٤ /٢ هشام البن النبوية السيرة :انظر ، النبي قتلل المتعددة

 - ه١٣٧٥الثانية،  : الطبعة،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر       : الناشروعبد الحفيظ الشلبي،    
  .م١٩٥٥

 
 

   بقسم العقيدةاألستاذ المشارك
  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  جامعة القصيم
  



– 

  )٢٩٠٠(

 ما يعرف بهذه حولن تكتب المقاالت وتنشر الكتب أ من المعتاد أصبح ولهذا
أكان  إلى المد اإلسالمي سواء رالظاهرة، وهذا األمر يبدو في ظاهره أمرا طبيعيا، بالنظ

 بانتشار اإلسالم في مواقع جديدة وفي مناطق مبزيادة الوعي في البالد اإلسالمية ذاتها أ
ن العالم، لكن هذا األمر تحول مع مرور الوقت إلى تناول الموضوع بروح مختلفة م

من  سالموفوبيا، وصار وهو مصطلح اإلوصيفها حتى حظيت بمصطلح لتةعدائية ملفت
المعتاد أيضا ربط تناول الظاهرة اإلسالمية بالخوف من اإلسالم نفسه، ولعل األمر 

  . يروج لهااى الغرب وحسب كمالملفت هنا هو أن هذه الظاهرة ليست مقصورة عل
، حتى أضحت تشمل حتى العالم بل إننا أمام حالة يمكن تسميتها بعولمة اإلسالموفوبيا

اإلسالمي، وهو أمر مستغرب بالنظر إلى كون اإلسالم هو روح األمة نفسها، فكيف تنقلب 
اع معتبر األمة على نفسها وتصير إلى معاداة عمود وجودها؟ نقول هذا بالنظر إلى كون قط

وهو ما خلق توترات داخل كيان األمة،   المسلمين أصبح مشموالً بهذه الظاهرة،يرمن جماه
  . في بنية األمة الواحدةاخليكان التعبير عنه بظهور التناحر الد

 كثرت الدراسات حول هذه الظاهرة، وبلغت حدا يصعب حصره، على أنها وقد
 رة في أغلب األحيان، من قبيل ربط الظاهفي جملتها تتجه اتجاها تسطيحيا في تقديرنا

 تاريخية عزلها عن سياقاتها التاليبالصراعات السياسية واالقتصادية الراهنة، وبال
 نحسبه ليس موفيا لحق الظاهرة من البحث، بل إنه أحيانا يشكل والمعرفية، وهو ربطٌ
بار أن لها  الغوص في هذه الظاهرة لمعرفة جذورها، على اعتنعائقا معرفيا يمنع م

 اآلنية الظاهرة، وإن كانت قتصادية تتجاوز الصراعات السياسية واالأسسا تنطلق منها،
بين وقت وآخر توظف لغايات سياسية واقتصادية، على معنى استعمالها ورقة رابحة 

  .تخرج متى دعت الحاجة إليها
المفكرين أو  بعينها، أو أحد ال ترجع إلى إدارٍة«: فظاهرة اإلسالموفوبيا ومع أنها
، أو مركز ة إعالمي، أو مجموعة مصالح خاصذالفالسفة أو النشطاء، أو إلى أي منف

 من أن كل هؤالء رغم صناعي، هذا على الأو صادي قطاع اقتحتىأبحاث، أو 
مسؤولون بأسلوب جمعي عن نشر التنميطات الخبيثة المعادية للمسلمين والمعادية 

من أجل تطبيع هيمنة الواليات المتحدة االقتصادية للعرب، وعن تداول تلك المعتقدات 
  .)١(» على الكوكب وتبريرهايةوالسياس

                                         
 ، ٢٠١٢ للنشر، القـاهرة     رفاطمة نصر، سطو  : ترجمة ضد المسلمين،     شيهي، اإلسالموفوبيا؛ الحملة اإليديولوجية    ستيفن )١(

 . ٤١ ص



 

 )٢٩٠١(

 إلى شير ال ترجع إلى جهة بعينها، فإن هذا ياإلسالموفوبيا ظاهرة كانت وإذا
 في أعماق العالقات التاريخية بين المسلمين وبين غيرهم هاكونها تضرب بجذور

  .وخاصة المسيحيين واليهود
بحث يرمي إلى التنبيه إلى هذه األسس، مع محاولة استعراض بعضها وهذا ال

وسبر غورها من أجل الوصول إلى فهم أسلم لهذه الظاهرة، وعدم االكتفاء بما يروج 
بشأنها بصورة تعزلها عن سياقاتها العقدية والفلسفية، كما تحاول أن تتعرف إلى أسباب 

  : الموضوع في اآلتيصر يمكن ح العالم اإلسالمي، من هذا المنظورفيظهورها 
  : البحثأهمية

 وسائل اإلعالم ا كانت اإلساءة للمسلمين تظهر كل يوم بأشكال متعددة، تتداولهلما - ١
كلها في الشَّرق والغرب، كان من األهمية بمكان البحث حول هذه الظاهرة التي 

  .أصبحت حديث الساعة
 إلى اعتبار كل مسلم إرهابيا، - ريكاوخاصة أم- بالدول الكُبرى وصل األمر أن - ٢

ن أ هذا البحث لتجلية هذا األمر، وبيان إرهابيا، فيأتيوجعلوا الدين اإلسالمي دينًا 
  .اإلسالم دين السماحة والسالم، وأن اإلرهاب منبعه غير المسلمين

نها  هذه العداوة القائمة بين اإلسالم واليهودية والنصرانية حدثنا القرآن الكريم ع- ٣
وقد  ،﴾ ولَن تَرضى عنك الْيهود والَ النَّصارى حتَّى تَتَِّبع ِملَّتَهم ﴿:  بقوله تعالى

يسمى   عند النصارى في زمننا المعاصر باسم جديد وهو مايدةتأصلت هذه العق
 لزاما على المسلمين التصدي لهذه العقيدة الجديدة، فكانبظاهرة اإلسالموفوبيا، 

عقيدة الوالء للمؤمنين والبراء من الكافرين، كقوة عقدية مناهضة لهذه وإحياء 
  .الظاهرة الجديدة

  :أسئلة البحث
  . المقصود باالسالموفوبيا؟ وما مظاهرها وتجلياتها؟ما •
  .؟ في الغربهورها العقدية والفلسفية التي تقف وراء ظأسسها ما •
  .؟ى الغربرة لد ما العوامل التي ساهمت في ظهورها على هذه الصو•
  . لتجاوزها أو للحد منها على األقل؟ من الممكن الحديث عن سبيٍلهل •
  : البحثخطة

  .قدمة، وثالثة مباحثم على تشتمل



– 

  )٢٩٠٢(

  .وتشمل أهمية البحث، وأسئلته، وخطته: المقدمة
  .، ومالبسات ظهورهايا اإلسالموفوبممفهو:  األولالمبحث
  .ا في الغرب ظهور اإلسالموفوبياملعو:  الثانيالمبحث
  . لتجاوز الظاهرةمقترحات: الثالث المبحث
  .وفيها نتائج البحث: الخاتمة

  : وتشمل:الفهارس
  . فهرس الموضوعات-
  . فهرس المصادر والمراجع-



 

 )٢٩٠٣(

   األولالمبحث
   اإلسالموفوبيا ومالبسات ظهورهامفهوم

لى جنب  إجنبا اإلسالموفوبيا مصطلحجتماع مثل فيلهلم هايتماير  علماء االيستخدم
، أو حتى ظاهرة )٢( الساميةة األجانب ومعاداوكراهية ،)١(مثل العنصرية مع ظواهر

كراهية مجموعات من الناس كما هو الحال أن تكون في موقف سلبي من عامة الشعب 
  .)٣( الشعائر اإلسالميةوممارساتديان والرموز الدينية  ومن جميع األلمسلما

 الشعوري وغير مبرر من خوفإلى  مصطلح جديد لمعنى قديم يؤدي وهو
 أو أجسام معينة، وهو بذلك يصنف كمرض نفسي شاطاتمواقف أو أشخاص أو ن

 الخوف من األماكن والمناطق: ومن أشكال هذا المرض. ينبغي عالجه
)Claustrophobia (المرتفعة.  

خوف «:  يصبح المعنى)إسالموفوبيا( ة إضافة هذه الكلمة إلى اإلسالم مشكلوعند
  .» والمسلمينالمي غير مبرر، وعداء ورفض لإلسمرض

ويشير هذا المصطلح كذلك إلى النتائج العملية المترتبة على هذا العداء، سواء 
 دقيق؛ ألن األمر هنا ال يتعلق يروهو تعريف قد يعتبر غ. تجاه األفراد أو المؤسسات

 واالجتماعية،بمرض أصاب المجتمع الغربي، وإنما هو ظاهرة لها أسبابها السياسية 
 الغربي تجاه تمعلكن يبقى أن هذا المصطلح يعبر عن المشاعر السلبية التي تجتاح المج
  .)٤(المسلمين، مشاعر تترجم سلوكيات مجحفة في حق اإلسالم والمسلمين

                                         
 فئة أو شخص تجاه الشخص يبديه شعور هي العنصرية أن على الجميع يتفق لكنو مختلفة، بطرق العنصرية تعريف يمكن )١(

 أيـضا . عداء أو بكره مصحوبا الشعور هذا يكون ما كثيرا و الديني، أو العرقي، انتمائهم أساس على الناس من معينة
 أو اإلكراه أو العنف، ستعمالاك،  عنصرية تصرفات أو تعامل إلى يصل و ذلك، من أبعد إلى الشعور ذلك يمتد أن يمكن
  . من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. ما حق من المنع

 . رة من ويكيبيديا، الموسوعة الحللسامية المعادين رابطة أسس م١٨٧٩ سنة في). أصل أو( معاد )٢(
  ومصطلح )بينها فيما صلة ذات الناس من مجموعات كراهية( المتعلقة الكلمات لبعض: نظرا )٣(
 „Islamophobie“ ىدل Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung  
ــر)٤(  HYPERLINK «http:/ / www. nasuwt. org. uk» www. nasuwt. org. uk TACKLING:  انظـ

ISLAMOPHOBIA Advice for Schools and Colleges p: ٣ HYPERLINK «http:/ / www. plunder. 
com/ Islamophobia-and-its-Consequences-on-Young-People-pdf-» http:/ / www. plunder. 

com/ Islamophobia-and-its-Consequences-on-Young-People-pdf- p: ٦ 
  .HYPERLINK«http:/ / www. runnymedetrust. Org: انظر



– 

  )٢٩٠٤(

، )اإلسالموفوبيا(ـ يعرف بر تتعدد التوصيفات، وتختلف التعريفات لما صاوهكذا
تفق في مجملها على اعتبار اإلسالموفوبيا حالة من وأغلب التعريفات التي تساق ت

  .إلسالمالرهاب، وتذهب إلى القول بأنه مرض نفسي يمثل رد الفعل تجاه ا
غير أن هذه التوصيفات وإن كان فيها شيء غير قليل من الصواب، إال أن األمر 

درجة الذي نراه هو أن هذا الخوف ليس مرده إلى ما يزعم نسبته إلى اإلسالم، بل بال
األولى مرده إلى الجهل، فمن جهل شيئا عاداه، بمعنى أن تعريف اإلسالموفوبيا من 

إن اإلسالموفوبيا خوف من اإلسالم ناتج : األجدر أن يدخل فيه عنصر الجهل، كأن يقال
  .عن الجهل

 على الجهل أو التجاهل المقصود، المترتبةوعلى أي حال فإن ما يهمنا هو النتائج 
 صار سمة غالبة في عالقة الذي هذا الرهاب وما نتج عنه من الترهيب وما يعنينا هو

  .الغرب باإلسالم، بل حتى عالقة بعض المسلمين باإلسالم أيضا
 السائد الذي يرى بأن ظاهرة اد االعتقىومن المناسب اإلشارة هنا في هذا المقام إل

 من عشر الحادي العداء لإلسالم حديثة الظهور، ومنهم من يربط بينها وبين أحداث
 د، وهو ربط يبدو قاصرا، إال إذا أريد بهذا الربط التأكيد على اشتدام٢٠٠١سبتمبر عام 

 واستغاللها استغالال واضحا لتحقيق أهداف سياسية خيرينالظاهرة في العقدين األ
  .ىواقتصادية، وهو خيار اتخذته القوى العظمى لبسط هيمنتها بصورة كبر

حلة زمنية في التاريخ األوربي أو األمريكي، منذ والحق أنه ليس هناك مر
العصور الوسطى وحتى اآلن، نوقش فيها اإلسالم عموما أو بحث خارج نطاق 

ولقد مثل اإلسالم ليس فحسب باعتباره منافسا . المصالح السياسية والتحيز والعاطفة 
وسطى والفترة وعلى امتداد العصور ال. مرعبا ومخيفًا ولكنه أيضا تحد للمسيحية

المبكرة من عصر النهضة، كانت النظرة إلى اإلسالم على أنه ديانة الردة والتجديف 
ولقد تمت تغطية المسلمين في العصر الحديث باعتبارهم إرهابيين أو موردي . والظلمة
  .)١(بترول

 في -  بالنسبة لإلسالم على األقل–وهي صورة تسهم وسائل اإلعالم الحديث 
 أو حذف ، عن طريق اختيار الكلمات أو التعبيرات أو الصورةتغذيتها، وذلك

المعلومات وتشويهها، مركزة على تقديم صورة للمسلم المحارب والعدواني الذي يهدد 
  .الحضارة الغربية وقيمتها

                                         
     ؟٩٩(١) 



 

 )٢٩٠٥(

وهي ال تعبر عن جهل بقدر ما تعبر عن منهج في المعرفة، يعيد بناء اآلخر الذي 
– لكي يتمكن بعد ذلك على نحو مفصل، يعبرون ؛قيضينظر إليه على أساس أنه الن

 عن اإلرهاب، والبداوة، والتطرف، والبترودوالر، -حسب هذه الصورة المصنوعة
الديمقراطية، :  في حين أن الغرب يعني،والديكتاتوريات العسكرية، والحروب األهلية

  .وحقوق اإلنسان، والتسامح، والمدنية 
يخها المكتوب تنظر إلى جيرانها في الشرق بشيء  لقد ظلت أوربا منذ بداية تار

من الخوف، ومن الجشع أحيانًا، ومن المفضول أحيانًا، ومن االضطراب في أحيان 
  .أخرى، وعلى مدى قرون كانت العالقات بينهما تمثل نوعا من الغزو والغزو المعاكس

م والمسلمين  إلى األدبيات التي تم توظيفها في الدعوة إلى معاداة اإلسالوبالنظر
يتبين أن جذور الظاهرة ضاربة في التاريخ، ومن السهولة استحضار النماذج الدالة 

  . الذي حكم عالقة النصارى واليهود بالمسلمين واإلسالمشديدعلى العداء ال
يا ﴿:   فقال تعالىة حكى القرآن الكريم هذه العداوة ونهى مواالتهم واتخاذهم بطانوقد

ا الَِّذينهِت َأيدب قَد ِنتُّما عواْ مداالً وخَب ْألُونَكُمالَ ي وِنكُمن دنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ ِبطَانَةً مآم 
الْبغْضاء ِمن َأفْواِهِهم وما تُخِْفي صدورهم َأكْبر قَد بينَّا لَكُم اآلياِت ِإن كُنتُم تَعِقلُون 

ء تُِحبونَهم والَ يِحبونَكُم وتُْؤِمنُون ِبالِْكتَاِب كُلِِّه وِإذَا لَقُوكُم قَالُواْ آمنَّا هاَأنتُم ُأوال) ١١٨(
وِإذَا خَلَواْ عضواْ علَيكُم اَألنَاِمَل ِمن الْغَيِظ قُْل موتُواْ ِبغَيِظكُم ِإن اللّه عِليم ِبذَاِت الصدور 

)١١٩ (سستَتَّقُواْ الَ ِإن تَمواْ وِبرِإن تَصا وواْ ِبهحفْرَئةٌ ييس كُمِإن تُِصبو مْؤهنَةٌ تَسسح كُم
  . ]١٢٠-١١٨: عمران آل[ ﴾ يضركُم كَيدهم شَيًئا ِإن اللّه ِبما يعملُون مِحيط

 يردونَكُم من بعِد ِإيماِنكُم كُفَّاراً حسدا ود كَِثير من َأهِل الِْكتَاِب لَو﴿:   وقال تعالى
 اللّه ِرِه ِإنِبَأم اللّه ْأِتيتَّى يواْ حفَحاصفُواْ وقُّ فَاعالْح ملَه نيا تَبِد معن بِعنِد َأنفُِسِهم م نم

   .]١٠٩: البقرة [﴾علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير
جود نماذج أخرى من التعايش بين الملل الثالث خاصة في وهذا على الرغم من و

 مع اليهود والنصارى اإلسالم تسامح صفحات مضيئة من التاريخحيث سجل ندلس، األ
لكن المالحظة الجديرة بالذكر هنا هي أن صور ، قل نظيره في تاريخ اإلنسانية أجمع

ي الفترات التي كانت فيها التسامح الكثيرة التي عرفتها عالقة المسلمين بغيرهم كانت ف
بمعنى أن هذا التسامح في أجلى صوره كان من المسلمين قوية، الحضارة اإلسالمية 

 مسلمينأوال ثم بمشاركة النصارى واليهود ثانيا، ذلك أن الفترات التي عرفت ضعف ال



– 

  )٢٩٠٦(

إنها لم تعرف التسامح أصال، : لم تعرف هذا التسامح إال في القليل النادر إن لم نقل
  .األمثلة على ذلك كثيرة والتاريخ غني بالشواهدو

قرب الشواهد على ذلك تلك الحوادث المريعة التي جسدتها المذابح الكثيرة التي أو
 إلى القدس، أو عندما دخلوا أنطاكيا، أو محاكم التفتيش وانفذها الصليبيون عندما دخل

 سموها، فكتب ا كمفي األندلس بعد سقوطها في أيدي النصارى بعد حروب االسترداد
 أن الصليبيين لما دخلوا القدس قاموا بمجازر فظيعة، وتدوين وقائع هذه كرالتاريخ تذ

وهذه ة، المجازر هو مما تالقى عليه مؤرخو المسلمين ومؤرخو الحمالت الصليبي
  . على وصفها بالفظاعة أيضافقواالمجازر مما ات

ؤرخ الصليبي وليم ومما يذكر في وصف ما حدث في القدس، ما ذكره الم
 فظيعة وشنيعة، وكان الدم المسفوك ة أرجاء القدس مذبحشهدت«: الصوري حيث قال

 أنفسهم ساورهم اإلحساس بالخوف، وشعروا ينن المنتصرإمخيفًا، حتى 
 وأكثر فظاعة منه فيما بل وقع في القدس قيل مثله اميوما قيل ف، )١(…»باالشمئزاز

  .حدث للمسلمين في مدينة أنطاكيا
 تقديمها وجها من وجوه يمكنهذه بعض الصور المأخوذة من التاريخ التي 

صناعة اإلسالموفوبيا عبر التاريخ، على أن تجلي هذه المعاداة في وقتنا الحالي أصبح 
 هذا العصر شهدت بعض البالد اإلسالمية مجازر ففيأشد مما كان عليه في الماضي، 

 بالد، والعراق وغيرها من الهرسكة و والبوسنانستان،فظيعة في فلسطين، وأفغ
  .المسلمين

محال آخر جديرا باالهتمام، ولكن ) اإلسالم(وفي القرن العشرين أصبح الشرق 
من زاوية جديدة، فالعالقة بين اإلسالم والغرب تشكل محورا أساسيا في دوائر السياسة 

م من تزايد النفوذ الخارجية األوربية في فترة ما بعد الحرب الباردة، فعلى الرغ
، )٢(األوروبي، فإن اإلسالم مازال في الوعي األوربي مصدر التهديد والخوف والرعب

ساد تصور قوي ومستمر في أوقات ما، بأن مصير «وعلى حد تعبير أحد الباحثين فقد 
  . أوربا معلق في الميزان

                                         
، ٤٩٥مجلة العربي، العدد    ،  الصليبيون يستولون على القدس   :  قبل اليهود  فعلوها الطحاوي حاتم: عن الصوري، نقال  وليم )١(

  . م٢٠٠٠الكويت 
)٢( See, Kate Zabiri, Muslms and Christians, face to Face, Oxford, England, ١٩٩٧,p,١. 



 

 )٢٩٠٧(

 التحليالت إن صورة األتراك على أبواب فيينّا أصبحت عنصرا ثابتًا ومالزما في
الغربية المعاصرة عن االنقسامات التي عادت إلى الحياة من جديد بين المسلمين 

التي ) ثوربواتيه(في ) شارل مارتل(أضف إلى ذلك ذكرى معركة . )١(والمسيحيين
  .)٢(تحتفل أوربا بذكراها إلى اليوم

 في العقد األخير من القرن الماضي Leon T.Hadarلقد أشار ليون ت هيدار 
إلى أنه من الداخل ومن الخارج هناك أصوات تدعو إدارة الرئيس كليبتون إلى أن 
الواليات المتحدة يجب عليها بعد موت الشيوعية أن تجهز نفسها لمواجهة تحديد عالمي 

هو اإلسالم المتطرف في الشرق األوسط، فإذا كان الخطر األحمر قد انتهى : جديد
 أخضر، واللون األخضر هو لون اإلسالم، الذي بنهاية الحرب الباردة، فهناك خطر

  .)٣(يوصف بأنه سرطان ينتشر في أرجاء العالم كله
وفيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر جرى بحث هذه المسألة على نحو جاد              
وعنيف بين المعلقين السياسيين وصناع السياسة الخارجية األمريكيـة، وإن كـانوا قـد              

اب الحقيقة التي تشير إلى أن اإلسالم ينظر إليه منـذ وقـت             تجاهلوا مجموعة من األسب   
طويل على أنه العدو األساسي لسياسة الواليات المتحدة األمريكيـة، وخـصوصا فـي              
الشرق األوسط، فعملية اصطناع عدو جديد مثل معمعة الحركة في أوائـل التـسعينات              

اسة األمريكية تتجه إلى  موضحا أن السيLron T.Haedr  ولقد أشار إلى ذلك ،سياسيا
، وفي عـام  )٤(اعتبار اإلسالم تهديدا للسياسة الخارجية األمريكية من الناحية الموضوعية 

 إلى أن في القرن الحادي والعـشرين  Lind prophesiedم أشار ليند بروفيسييد ١٩٩١
من الممكن أن نجد اإلسالم على أبـواب فيينّـا بـالهجرة أو اإلرهـاب إن لـم يكـن                    

  .)٥(وشبالجي

                                         
شوقي جالل، مؤسسة   : ليسر، اإلسالم والغرب، بين التعاون والمواجهةـ ترجمة      . جراهام، أي فوللر، وأيان أو      : ر انظ ) ١(

  .٢٩-٢٨، ص١٩٩٧األهرام، القاهرة، 
  .١٥برنارد لويس، اإلسالم والغرب، ص:  انظر) ٢(
( ) ٣See, What Green Pril, in foreign affairs "Vol,٧٢, Spring,١٩٩٣. 

 )٤(Seemhttp://www.medoamonitors.net/mosaddeq١٢htm١,٣٠/٢١/٢٠٠٢,p.١٠. What Green Pril, in 
"foreign affaies" Vol,٧٢,Spring,١٩٩٣. 

)٥(  See, Roxanse L. Euben, Enemy in the Mirror, Islamic Fundantalism and the limits of mofern 
rationalism, A worked of comparative political theory, Princeton University press,١٩٩٩,p,٧. 



– 

  )٢٩٠٨(

فعالقة الصراع والمواجهة والتنافس بين اإلسالم والغرب بقيت ممتدة مـن ظهـر    
اإلسالم في القرن السابع إلى وقتنا الحاضر، وهناك صورة سلبية رسمت لإلسالم منـذ              
البدايات األولى، وهناك منهج ما تستخدم به هذه الصورة، وهي رؤية سـلبية مازالـت               

رؤية الغربية لإلسالم حتى اآلن، ولقد أشار برنارد لويس         تمارس سلطتها الفكرية على ال    
يجب أن يكون واضحا اآلن أننا نواجـه        «: إلى هذا الصراع بين اإلسالم وأوروبا، قائالً      

تيارا وحركة تتجاوزان بكثير مستوى القضايا والسياسات والحكومات التي تالحقهمـا،           
 لكنـه  -ربما غير عقالنـي   –فعل  إن هذا ليس شيًئا أقل من صراع الحضارات، إنه رد           

المسيحي، وضد حاضـرنا الـراهن،    –تاريخي لمنافس قديم موجه ضد ميراثنا اليهودي        
  . )١(»وضد امتدادها العالمي

 بالنظر إلى منظومة القيم اإلنسانية التي يتم الترويج لها في الغرب بصورة وهذا
ما يتعلق األمر باإلسالم عامة، لكن الظاهر أن هذه المنظومة يتم تعطيل فاعليتها عند

ين، وبالتالي م المظاهر الدالة على معاداة اإلسالم والمسلهمويمكن إجمال أسلمين، والم
  :يجاد مبرر للخوف فيما يأتيإ

  : عدوانية اإلسالم وعدم قبوله لآلخرلمقولةالترويج : أوال
ي  السياستوى وهي مقولة يكثر الترويج لها على كل المستويات، ليس على المس

 المستوى الفلسفي أيضا، ويمكننا هنا اإلشارة إلى ما ذكره ىبل وعلسب، حف واإلعالمي
إن اإلسالم دين «: حيث قال في معرض حديثه عن اإلسالم، )٢()كلود ليفي ستروس(

كبير ال يرتكز على بداهة الوحي بقدر ما يرتكز على عجزه عن إقامة عالقات طبيعية 
  .مع الخارج

بة الكونية للبوذية، وفي مواجهة الرغبة المسيحية في الحوار،  ففي مواجهة الطي
أقصد بذلك أنّهم إذا .  لدى أتباعهاعيةو  يتّخذ صيغة الاإلسالمينالحظ أن التعصب 

 دينهم أو حقيقتهم إال ناق إجبار اآلخرين على اعتيف ال يحاولون دائما وبشكل عننواكا
ل وجود اآلخر كآخرأنّهم، وهذا أخطر، يبدون عاجزين عن تحم . بمعنى آخر فإن

                                         
، دار الجبل، بيروت،  )اإلسالم األصولي في وسائل اإلعالم الغربية من وجهة نظر أمريكية         (جذور السخط اإلسالمي في     ) ١(

  . ٣٠م، ص١٩٩٤الطبعة األولى، 
 أهـم كتبـه     منلفرنسية اليهودية المثقفة،    ، ينتمي إلى عائلة من البرجوازية ا      )م٢٠٠٩-١٩٠٨(  أنتربولوجي فرنسي  عالم )٢(

، عبد الوهاب المسيري، موسـوعة   )م١٩٥٨(البنيوية   األنثروبولوجيا، وكتاب   )م١٩٤٩( القرابة   اتاألبنية األولية لعالق  
 . كلود ليفي شتراوس: ، مادةاليهود واليهودية والصهيونية



 

 )٢٩٠٩(

  .يشكّل فضيحة بالنسبة لهم.. وجود البوذي أو اليهودي أو المسيحي أو الهندوسي الخ
والواقع أن الطريقة الوحيدة لكي يضعوا أنفسهم بمنأى عن الشك واإلذالل تكمن 

ان آخر، لماذا؟ ألن مجرد وجوده يعتبر داللة على إمكانية وجود إيم. في إعدام اآلخر
  .أو اعتقاد سلوك آخر في الحياة

وهنا . نه أكبر من قدرتهم على التحملإ. وهذا شيء يصعب عليهم أن يطيقوه
ينبغي العلم أن األخوة اإلسالمية هي عبارة .  اإلسالميوالعالم إلسالمتكمن مشكلتنا مع ا

رح ولكنه رفض ضمني ال يص. عن رفض مطلق لآلخر، أي لغير المؤمنين باإلسالم
نه يعترف باآلخرين كأشخاص أن ذلك يعني إبذاته حقيقة؛ ألنّه إذا ما صرح به ف

  .)١(»موجودين على األقّل
لقد تشكلت في العقل األوربي صورة سلبية مشوهة لإلسالم، فهو رمز للرعب 
والدمار والتخريب والهمجية، وهي كلها تصورات غريبة أنتجها العقل والخيال 

ورات التي هيمنت على الوعي األوربي حتى وقتنا الحاضر، فلقد األوربيان، تلك التص
ورثت الحضارة الغربية تركة العصر الوسيط فيما يتعلق بالنظرة إلى اآلخرة، اإلسالم، 

الذي ) اللمبو(وإذا كان دانتي قد أفرد للفيلسوفين المسلمين ابن سينا وابن رشد مكانًا في 
 في حجميه، فإنه وضع النبي صلى اهللا عليه جمع فيه كل الخيرين من غير المسيحيين

وسلم وابن عمه على بن أبي طالب رضي اهللا عنه في الخندق التاسع من الحلقة الثامنة 
الذي يضم مثيري الصدامات واالنشقاقات الدينية والسياسية، ولقد ) في الجحيم الدانتي(

 ،عالم انقساما جديدا فحمل بذلك إلى ال،ظهر محمد صلى اهللا عليه وسلم بعد المسيحية
  .فقد انقسم اإلسالم في عهده وشق صفوفه) رضي اهللا عنه(أما علي 

ولقد أشار إداورد سعيد إلى طبيعة التـصور الغربـي للـشرق الـذي لـم يكـن         
 بـل كـان امتـدادا للـشاذ والمنحـرف،           ،في الحس األوربي اآلخر الخارجي فحسب     

ـ –فمحمد صلى اهللا عليه وسلم يطلب من دانتي           أن يحـذر    -ا يـصور لـه خيالـه      كم
رجالً اسمه فرادولشينو، وهو قـسيس مرتـد دعـا أصـحابه إلـى المـشاركة فـي                  
النساء والممتلكات، فدانتي هنا يرى تطابقًـا بـين الميـول الـشهوانية التـي زعمهـا                 
للنبي محمد صلى اهللا عليه وسـلم وشـهوات فرادولـشينو، وكـذلك بـين ادعائهمـا                 

الي تشكل تمييزات دانتـي وإدراكاتـه لإلسـالم مـثالً علـى             مكانة دينية بارزة، وبالت   
                                         

 .  األوانعيةسالم، جم صالح، مئوية كلود ليفي ستروس، كلود ليفي ستروس واإلهاشم )١(



– 

  )٢٩١٠(

الحتمية الكونية التي يصبح فيها اإلسالم وممثلـوه مخلوقـاٍت أنتجهـا الفهـم الغربـي               
  .)١(بالجغرافي والتاريخي، وفوق كل شيء األخالقي

 عن اإلسالم، عامة لها في أوربا وفي الغرب بصورة يروج التي الصور هي هذه
على نشرها فالسفة كبار من أمثال ليفي شتروس الذي يفترض فيه  يقوم رةوهي صو

أن يكون منصفًا أكثر من غيره بحكم تبنيه للموضوعية في البحث، ولكن الظاهر أن 
  .الكلمة العليا في هذا الشأن  هي التي كانت لهاوروثةيهوديته وعداوته التاريخية الم

أكيده على عدوانية المسلمين والفقرة السابقة لليفي شتراوس يظهر من خاللها ت
  .انطالقا من كون الجهاد فرضا دينيا عليهم

هذه الفكرة واحدة من األفكار التي روج لها المستشرقون، واتخذوا منها حجة في و
 بينهم من من والمسلمين، حتى تأثر بهم كثير من المسلمين، وظهر المالطعن على اإلس

 راء اإلنجليزي للهند هو من يقف واللواالحت هذه الفريضة، عنيدعو إلى التخلي 
  . دعت إلى إسقاط فريضة الجهادالتي، )٢(ظهور القاديانية

  :تصوير المسلم في صورة اإلرهابي: ثانيا
لقد كان لدى الكتاب األوربيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر أفكار 

ا األكويني إلى أن غامضة حول انتشار اإلسالم خالل القرون األولى له، ولقد أشار توم
 األول كانوا غير  فيما يتصل بانتشار اإلسالم بالسيف، إلى أن أتباع محمد محمدا

عقالء وعنيفين، وقد دفعوا غيرهم نحو اإلسالم بالقوة، وكذلك ذهب بيدرو دي ألفونسو 
إلى أن األمر اإلسالمي ينص على السلب واألسر، وقتل أعداء اهللا واضطهادهم، 

ل وسيلة، ولقد أوضح توما األكويني أثناء حديثه عن انتشار المسيحية، أن وتدميرهم بك
غير المؤمنين حتى لو كانوا أسرى عند المسيحيين فال يجب أن يحولوا بالقوة إلى 

                                         
)١(   William Montgomery Watt, Musilm – Christian Encounter: Perceptions and misperceptions, 

London and New York, Routledgem First published, ١٩٩١, p.٩٤, Norman Daniel, Islam 
and the West the making of an image,p.١٩٢. 

 ورعاية االحتالل   ةبالهند، وحظي بمبارك  يان،  دين مخْتَرع جديد، ظهر أواخر القرن التاسع عشر الميالدي بقاد         : القاديانية (٢)
 القاديانيـة بتناسـخ   يعتقـد أسسها غالم أحمد القادياني، فادعى أنه المهدي المنتظر والمـسيح الموعـود،          . اإلنجليزي

ويعتقدون أن الحج األكبر   لم تختم بمحمد بوةويعتقدون أن الن، ئ أن اهللا يصوم ويصلي، وينام ويخطيعتقدون األرواح
هو الحج إلى قاديان، ويبيحون الخمر واألفيون والمخدرات، وينادون بإلغاء الجهاد، ووجوب الطاعة العمياء للحكومـة         

 العالمية للـشباب  صدار الندوةإ - موسوعة األديان والمذاهب المعاصرة انظر التي كانت تحتل الهند آنذاك،       يزيةاإلنجل
 . اإلسالمي إشراف د مانع الجهني رحمه اهللا



 

 )٢٩١١(

 ومع ذلك فقد برر أن المسيحيين لهم أن يقوموا بالحرب لمنع غير المؤمنين ،المسيحية
  .)١(من  إعاقة اإليمان المسيحي

إذ عالمية، الصورة هي ما تواطأت على ترويجها كبريات وسائل اإلعالم ال هذهو
أصبح من الشائع أن تلصق صفة اإلرهاب بالمسلم حتى لو كان ليس متدينا، ومع أن 

 من النادر وصفها أنهاالمسيحية نفسها عرفت ظهور حركات أصولية متطرفة إال 
بالتحيز في إطالق هذه األوصاف، وبالتالي يمكن الحديث عما يمكن تسميته رهاب، باإل

إلى الحد الذي صار معه إطالق هذه األوصاف يتلون بحسب الجغرافيا، وبحسب الدين 
  .وغير ذلك

وهنا البد من اإلشارة إلى أن لإلرهاب وصناعته وظيفة جوهرية في توجيه 
 السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية من خالل التعامل مع اآلخر النقيض،

فمما ال شك فيه أن الحجج التي أعلنت عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي 
وجهت بمقتضاها تهمة اإلرهاب إلى أسامة بن الدن، ليست هي السبب الحقيقي للسياسة 
الحربية والعسكرية الخارجية للوضع العسكري، بل على األحرى فإن هناك أجندة 

ي ذريعة للوضع العسكري العدواني للواليات عمل، يتم فيها البحث عن كبش فداء يعط
 وهو األمر الذي أشارت ،المتحدة، مما يعني أن اإلرهاب له وظيفة في النظام العالمي

  .)٢(إليه صحيفة الجارديان اللندنية 
إن وصف الموقف السياسي الغربي الذي عبرت عنه جريدة اإليكونومست قد 

إن حرب الخليج مجرد : ي نفس المقالصيغ على نحو واضح، وبعبارات أشد وضوحا ف
فقرة واحدة في الصراع بين اإلسالم المتطرف والغرب، وتفجير مركز التجارة العالمي 
مجرد جملة، واألمر ليس في الصحافة الغربية فقط، بل امتد إلى الباحثين واألكاديميين، 

غرب، على وعلى سبيل المثال صموئيل هنتنجون الذي أكد األخطار التي تأتي على ال
قوته وهويته من االتصال اإلسالمي الكونفشيوسي، ووافق البعض هنتجتون على أن 
اإلسالم ذو حدود دموية، ولقد اهتمت السياسة الخارجية األوربية في عالم ما بعد 

 اإلدراكات وفهم اآلخرين : المصالح، وثانيهما:الحرب الباردة بأمرين أساسيين، أحدهما
                                         

(١)   Motgomery watt,  Muslim – Christian – encounter Perceptions and misperceptions pp٨٦-٨٥. 
(٢)   See,http://www.mediamonitors.net/mosaddeq١٢htm١،٣٠/٢١/٢٠٠٢,pp,٦-٥.. 



– 

  )٢٩١٢(

لق باألمر الثاني فإن السياسة الخارجية تتعامل خالله مع الشعوب ومالحظتهم، وفيما يتع
  .األجنبية والثقافات والحكومات األجنبية، والتقاليد الدينية والقيم

إن إدراك اآلخرين أمر ضروري إلدراك الذات والهوية، ولقد أشار بعض 
هاء الحرب المحللين والسياسيين إلى األخطار والتهديدات التي تواجه الغرب بعد انت

 إذْ أشاروا إلى أنه بعد انهيار االتحاد السوفيتي فإن العالم أضحى أكثر خطرا ،الباردة
على الغرب والواليات المتحدة، وهي وجهة من النظر رفضها بعض المحللين، وعلى 

ا فاصالً في العالقات الدولية والتي كان من أي حال فقد وضع انتهاء الحرب الباردة حد
 مما أدى إلى النزعات االنتصارية في دوائر السياسة ؛نهيار االتحاد السوفيتيمالمحها ا

النظام العالمي الجديد : الخارجية الغربية، وهنا ظهرت مجموعة من العبارات المشهورة
م، وفوكوياما في نهاية التاريخ، ومفهوم أنثوني ليك حول ١٩٩٠لبوش األب عام 

  .)١(التوسع في السياسة الخارجية 
ن األهمية بمكان هنا أن نشير إلى سياسة صناعة األعداء في السياسة األمريكية، وم

سواء من قبل وسائل اإلعالم أو من قبل األكاديميين، فلقد اكتشفت الواليات المتحدة 
حفنة من األعداء لها، وقد أشار أحد الخبراء في تجارة األسلحة بأمريكا، وهو وليم ) فجأة(

ادات المالية الضخمة التي تدخل في النفقات العسكرية ليست نتيجة هارتنك إلى أن االعتم
السياسة والعسكرية واالجتماعية، وهدفها األساسي زيادة اإلنفاق العسكري، وكذلك 
الصادرات العسكرية، وهذا هو الذي تقدم على غيره من األسباب، وليس على التقويم 

  .)٢(متحدة فيما بعد الحرب الباردة الموضوعي للطريقة المثلى للدفاع عن الواليات ال
وهنا كانت صورة اإلسالم مختلفة نوعا ما، فلقد كانت الصورة النمطية لإلسالم 

 هذه الصورة النمطية ،تصب في مصطلحات البدو والصحراء والجمال وشيوخ البترول
  .)٣( حل محلها اآلن الماللي أو الملتحون حاملو البنادق

اإلسالمية قد حددت بوضوح لدى الواليات المتحدة على أي حال فإن األصولية 

                                         
(١)   See, Jochen hipplerm Foreign poliy the Media and Western Percetion of the Middle East, in 

Islam, the Media, Perceptions in m http://www.jochen-hippler.com-aufsatze-islam٠th../islam-
the-media-perceptions.htm.٢٠/٢/٢٠٠٢,pp,٥-٤.. 

(٢)   See,http://www.mediamonitors.net/mosaddeq١٢htm١،٣٠/٢١/٢٠٠٢,p.١١. 
(٣)   See,http://www.mediamonitors.net/mosaddeq١٢htm١،٣٠/٢١/٢٠٠٢,pp,٦-٥.. 



 

 )٢٩١٣(

 واألعداء اآلخرون الممكنون والكامنون يشملون ،األمريكية باعتبارها تهديدا جديدا
 وصناعة هذه التهديدات الجديدة وضعت ،الدول الشريرة والنووية الخارجة على القانون

 دوالر زيادة في  بليون١٢٤اآلن موضع االتحاد السوفيتي المهجور، لتبرر ضخ 
 أن القلق من  Enver Masud ولقد أوضح ،النفقات العسكرية حتى سبع سنوات

الحفاظ على مستويات نفقات الحرب الباردة أدى بالبنتاجون إلى تصنيع تهديد ما يسمى 
األصولية اإلسالمية والدول الشريرة والنووية الخارجة على القانون، وفي يونيه 

م إلى الكونجرس إلى أن التهديدات اإلرهابية الموجهة إلى م أشار تقرير مقد٢٠٠٠
  .الواليات المتحدة مخيفة ومميتة

  :عدم الفصل بين الدين وبين فهم بعض البشر لهذا الدين: ثالثا
هذه مسألة ظاهرة للعيان، حيث أصبح عدم التفريق بين اإلسالم والمسلمين أمرا و

سلمين باالستنكار، وهذا ما يمكن أن  قبل المن ما يقابل في العادة موهوواضحا، 
نستشفه بوضوح فيما ذكره ليفي ستروس سابقا، وقد كان لهذا التوجه أثر كبير في 

  . اإلساءة لإلسالمفي فتوظيف هذا الخو
 ما صار موضة متبعة لكل من يريد أن يظهر ساءات أن من أبرز هذه اإلكوال ش

، وهو ما صارت بعض ة إلى النبي براعته في اإلساءة إلى غيره، ونعني بها اإلساء
وعادة ما تساق ضمن حرية التعبير، لكنها في ، وسائل اإلعالم تتبارى في مضماره

حقيقة أمرها إنما تعيد تلك الصورة القديمة المتوارثة التي يصطبغ بها خيال الرجل 
 في صورة كاردينال متمرد على الغربي عامة، وهي تلك التي تظهر النبي محمدا 

  .نيسة، فاستحق على ذلك أن تلصق به أقذع الصفات وأقذرهاالك
 التي تمت اإلشارة إليها، والحديثة المتمثلة ةوبالنظر إلى الوقائع التاريخية القديم

في حركة االستعمار التي صاحبتها حرب شرسة على اإلسالم والمسلمين، يمكن القول 
تستعيد صور العداوة الشديدة  ثقل التاريخ وصحببأن هذه الظاهرة اليوم مازالت تست

  .التي طبعت عالقة المسيحيين بالعالم اإلسالمي
 الجملة عن عداوته التي اختلطت ي التي يعبر بها الغرب فهرهذه بعض المظا

  .بالخوف، وهي مظاهر كفيلة وحدها بأن تزيد من حدة الظاهرة نفسها



– 

  )٢٩١٤(

  المبحث الثاني
  عوامل ظهور اإلسالموفوبيا في الغرب

قبل القول بأنه من الصعب فصل ظاهرة الخوف من اإلسالم وما أدت سبق من 
إليه من تعميق العداء تجاهه عن جملة العوامل التاريخية والفلسفية التي ساهمت في 

ذلك أنه وبالنظر إلى التهويل المقرون لمين؛ تشكيل هذه الرؤية تجاه اإلسالم والمس
فكلما دحرجتها الثلج، شبيهه بكرة  تمكن الحديث عن اإلسالم يصاحببالتخويف الذي 

  .ازداد حجمها
وهذا ما يستدعي البحث في األسباب المختلفة التي ساهمت في إيجاد الظاهرة وفي 

 مر الزمن، وهو أمر جدير بالبحث في تقديرنا بالنظر إلى المنحى المخالف علىتعميقها 
المذاهب والديانات،  مع كل اآلراء وامحلطبيعة العصر التي تتجه إلى تعميم روح التس

  هي يا ترى هذه العوامل؟ فما
 : الدينيالعامل) ١

 العامل واحد من أبرز العوامل التي ساهمت وتساهم في صناعة وهذا 
ومن البين أن هذا العامل يرتبط أساسا بالكنيسة؛ ذلك أن موقفها موقف فوبيا، اإلسالمو

 من اإلسالم عموما لوجدناه عدائي على مر التاريخ، ولو جئنا لنستقصي موقف الكنيسة
موقفا ينطق بالكراهية الشديدة، فاإلسالم مثال ال تسميه اإلسالم، بل غالبا ما تسميه دين 

 محمد صيةمحمد، وتسمي المسلمين المحمديين، كما تسميهم الوثنيين، وال ترى في شخ
  . أكثر من شخص متمرد على الكنيسةمعليه الصالة والسال

 ولنبي اإلسالم سببا في شن سالمالتي رسمتها الكنيسة لإلوقد كانت هذه الصورة 
المسيحيين لكثير من الحروب ضد المسلمين، وما أمر الحروب الصليبية عنا ببعيد، 

حدث للمسلمين في األندلس من فظائع ارتكبتها محاكم التفتيش، حيت ا ضف إلى ذلك مأ
  . في مطاردة المسلمين في األندلس أكثر من قرنيناستمرت
لوثت هذه الحروب التي جرت بين المسلمين «: خالصة القول في هذا الشأن فقدو

  .ىوالنصارى والتي عرفت بالحروب الصليبية تاريخ القرون الوسط
 في الكراهية، وعدم الثقة بين المسلمين ألساسيةوقد قوت هذه المشكلة ا

لى كل والنصارى، فعلى مستوى المؤسسات قامت الكنائس بإيصال هذه المشكلة إ
البيوت في الغرب على أنها عالمة بارزة بين تاريخي الحضارتين، وال يمكن محوها، 



 

 )٢٩١٥(

ه ويكون مفاهيمه وآراءه؛ وألن الغرب كان ءفإن كل جيل يقر ن التاريخ شاهد،إوحيث 
العنيفة، فإن تلك المفاهيم واآلراء تصور اإلسالم دائما  اجهاتو هذه الميهو الخاسر ف

 المروعة التي ارتكبت بمباركة بح، زيادة على المذا)١(»خيفعلى أنه شيء سلبي وم
  .سالمية التي دخلها االستعمارالكنيسة في البلدان اإل

 تجاه اإلسالم شيئا من المرونة من - تحديدالكاثوليكيةا-وقد عرف موقف الكنيسة 
الناحية النظرية على األقل، ويبدو هذا في اعتراف بعض رجال الكنيسة بالظلم الذي 

 خاطبنيجب علينا ونحن «:  حين يقول لويس غاردييهلمين المسيحيون بالمسهألحق
المسلمين أن نفكر قبل كل شيء في صعوبات وعوائق الحوار مع المسلمين، والتي 

 المسيحيةتتعلق بنا إلى حد كبير وإلى الظلم والجور الذي أحاط به الغرب ذو التربية 
، خاصة فيما خرج به المجمع )٢(» بحقهمالمسلمين، واقترف ذنوبا وآثاما عديدة

إن الخالص هو في متناول جميع من هم من ذوي «: ، حيث جاء فيه)٣(الفاتيكاني الثاني
إن اإلخوة المنفصلين عن الشركة التامة مع كرسي روما، وأولئك ….نةاإلرادة الحس

م ه وعندحقائق يملكون، هم أيضا  غير المسيحيةالدياناتالذين ينتمون إلى 
وهناك أناس يتجهون صوب اهللا من نواحي شتى من بينهم ذلك الشعب …نوزك
الذي قبل المواعيد وأعطى العهود، والذي ظهر المسيح منه بحسب الجسد، ) اليهودي(

 إيمان إبراهيم ويعبدون نونالذين يعترفون بالخالق ويؤم) ونالمسلم( أولئك وأيضا
  .)٤(»يراإلله الواحد الذي سيدين البشر في اليوم األخ

 كبيرة من أوساط مسيحية واسعة، ورأت فيه ةغير أن هذا القرار لقي معارض
لكن هذا الموقف ذاته وقد كان ينظر إليه على أنه فاتحة . هدما للمسيحية من أساسها

 ما تبدد األمل سرعان تسامحا مع المسلمين، كثرلعهد جديد تسلك فيه الكنيسة طريقا أ

                                         
 . ٤٧ص م٢٠١٣ ه١٤٣٤ ١المعاصر، ط الفكر مطبقاني، مركز مازن: اإلسالم، ترجمة مع الغرب حسين، صراع آصف )١(
 اإلسـالمي  المدار بيروت، دار . السيد رضوان: الوسطى، ترجمة  القرون في أوربا في اإلسالم صورة،  سوذرن ريتشارد )٢(

٢٠٠٦ . 
 . م١٩٦٥و م ١٩٦٢ الثاني بين سنتي تيكاني المجمع الفاعقد )٣(
  :مانحلمي القمص يعقوب، كتاب عقيدة خالص غير المؤمنين بين الجذور وال )٤(
 http:/ / st-takla. org/ books/ helmy-elkommos/ unbelievers/ council. html 

المركـز الكـاثوليكي   ،  والمـسلمين اإلسـالم  عاما على العالقات مع      ٥٠ الثاني ، الفاتيكاني إميل أمين :  أيضا انظر
  . ١٨١٥ / :http:/ / www. abouna. org/ node واإلعالم، األردن للدراسات



– 

  )٢٩١٦(

نيسة في غالب األحيان ترعى صور وأشكال الهجوم على فيه خاصة بعدما تبين أن الك
  .اإلسالم ونبي اإلسالم

 ووصف ،)١( مثال على ذلك تلك المحاضرة الشهيرة التي ألقاها بابا الفاتيكانيرخ،
 خاصة تلك يخيةفيها اإلسالم بأنه ال يؤمن بالعقل، وردد فيها تلك المقوالت التار

  .فالمتعلقة بالجهاد ونشر اإلسالم بالسي
 القول بأن الكنيسة ما زالت تقف إلى حد كبير وراء مكنمن خالل ما سبق ي

 والمسلمين، تلك الصورة التي تجعل من اإلسالم اإلسالمتسويق الصورة النمطية عن 
  .دينا منافيا للعقل، وتجعل من المسلمين حاملين للخطر معهم أينما حلوا وارتحلوا

  : الفلسفيالعامل) ٢
لرؤى التي صدرت عن لفيف كبير من الفالسفة، وواكبت انتقال  ونقصد به جملة ا

الغرب العنيف من حالة المجتمع الخاضع روحيا لسلطان الكنيسة إلى المجتمع غير 
 أو المتنكر لها، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بالتناول الحداثي للدين، بالكنيسةالمبالي 

رجال التنوير نادوا بإبعاد الدين عن جريا على التعبير المتداول في هذا الشأن، ذلك أن 
  .ساحة الوعي اإلنساني، وذلك بحكم منافاة الدين للطبيعة البشرية في تقديرهم

ويمكن في هذا الشأن أيضا إدراج النظريات التي عمل المستشرقون على نشرها 
 صادرة عن خلفية حقيقتهامدعين صدورها عن منهج علمي موضوعي، وهي في 

، كالقول )٢(ة، فمن المستشرقين من عمل على إشاعة دعاوى عنصريةلوجية معادييويدأ
 النواة األساسية للمسلمين من ون لهم القدرة على التفكير بحكم كليسبأن المسلمين 

بداع، وهذا على خالف الجنس الساميين، والساميون بحكم جنسهم ليسوا قادرين على اإل
د إلى الزعم بأن سبب تخلف المسلمين اآلري، ولم يتوقف األمر عند هذا الوجه بل امت

هو اإلسالم الذي يدعو إلى التسليم بالقدر، فالمسلمون تبعا لذلك لم يقدموا شيئا للحضارة 
 ما سبقهم د إن هو إال من قبيل ترديماإلنسانية، وما يزعم لهم من إبداع في سائر العلو

  .اليونان إليه
                                         

 والحاضر لمسيحيةا التقاليد في واإليمان العقل(: م في جامعة بون بعنوان٢٠٠٦سبتمبر ١٢ البابا في   لقاها المحاضرة أ  هذه )١(
 . )المسيحي

زعم أن المسلمين ليس لهم علم وال فلـسفة،         ألوائل،   من رواد حركة االستشراق ا     واحد )م١٨٩٢-١٨٢٣( رينان   رنست )٢(
جرت بينه وبـين جمـال الـدين        ،   والمسلمون بلغتهم  عربوكل ما نسب إليهم هو في حقيقة أمره إبداع يوناني كتبه ال           

 . ال الدين على دعوى رينان، ثم ما لبث أن رد رينان على جمال الدينمحيث رد جاألفغاني مناظرة مشهورة، 



 

 )٢٩١٧(

ون الروماني، وعلم النحو مأخوذ  من القانعدلهفالفقه اإلسالمي مثال هو نسخة م
 كل شكل من واعن نحو اللغة اليونانية، وهكذا سائر العلوم األخرى، وبهذه الطريقة نف

أشكال اإلبداع عند المسلمين، فساهموا بشكل واضح في تقديم صورة نمطية عن 
المسلمين، وهي صورة سكنت في مخيال الغرب، وصار من الصعب مراجعتها، وال 

  .ل بشأنهاحتى التساؤ
 إلى أهم دحسب، بل إنه امتفولم يكن اهتمام المستشرقين منصبا على هذا الجانب 

 المتلقي نبي بوصفه الونقصد بذلك تناولهم لشخصية محمد سالم، الجوانب في اإل
كثيرة تتناول حياته، ومعظم هذه الكتب ركزت على للوحي اإللهي، حيث ظهرت كتب 

  .لرسول  الشائعة في حياة الموضوعاتا
وقد زعم بعضها أن النبي كان من أصل وضيع، وأنه يعاني من نوبات صرع، 
وشككوا في رسالته، وأنه تصرف كرسول في مكة، ورجل سياسة في المدينة، وأنه 

ثن، وأنه كان على علم باإلنجيل، وأنه حاول أن يشكل و من قبل المسلمين كَدكان يعب
  .ة والنصرانيةاإلسالم بتقليد األديان مثل اليهودي

، وأنه إذا ما تم لهم  هو طمس شخصية الرسول محمد األعمالوكان هدف هذه 
 ستفقد قيمتها؛ مثل هذه التعميمات التي ال برهان عليها  لنبيذلك، فإن مصداقية ا

  .)١( رينكانت غالبا مصدقة في الغرب، ومستخدمة من قبل المنص
،  منها بشخصية محمد تعلقواء ما  المستشرقون سولهاإن هذه القضايا التي تنا

 النبوية زعموا أن تناولهم لها تم وفق منهجية موضوعية ال لسنة بالقرآن الكريم، أو باأو
 على -تروم إال طلب الحقيقة، لكن عند التبصر يظهر أنهم تركوا هذه الموضوعية

لبا ما  وراء ظهورهم، بل إنهم غا-فرض إمكانية تحققها في مضمار العلوم اإلنسانية
  .كانوا يرددون تلفيقات الكنيسة

ذلك أن الموضوعية المزعومة في العلوم اإلنسانية هامشها قليل، وبالتالي ال يمكن 
الوثوق بالنتائج التي وصلوا إليها، وفي الغالب كان واضحا تماما أن المستشرقين من 

 أن يكون إما  على كون اإلسالمبالبرهنةخالل دراساتهم للقرآن كانوا مشغولين أساسا 
قد استعار أفكارا، أو أنه تزييف لألفكار والعادات العربية المعروفة قبل اإلسالم، أو أنه 

  .مأخوذ عن اليهودية أو النصرانية
                                         

 . ٧١ ص. مطبقاني مازن اإلسالم، ترجمة مع الغرب حسين، صراع آصف: انظر )١(
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 وقد علق أحد الذين ترجموا معاني القرآن الكريم في القرن الثامن عشر أن النبي
 مطلقا ألمر حول هذا اجدالال ومخترعا له، وال يمكن آنكان في الحقيقة مؤلفا للقر«

  .)١(»وألسباب مختلفةين، وقد اعتنق هذا االفتراض عدد من المستشرق
وإذا كان هذا شائعا عند سائر المستشرقين ممن كان عملهم ينصب في زعمهم 
على دراسة اإلسالم بصورة موضوعية في المرحلة التي يمكن أن نسميها بمرحلة 

زييف المنافي للروح العلمية غلب أيضا على االستشراق الكالسيكي، فإن هذا الت
االستشراق المعاصر، بل إنه يعد واحدا ممن كانت له المساهمة الكبرى في زيادة 

  .التزييف والتشويه المتعمد لإلسالم وتاريخه
واألخطر فيه هو كونه يعرض نتائجه على أساس أنها خالصة بحث موضوعي؛ 

 يعرض بها اإلسالم، ومن ثم لتيقتامة الصورة اوهذا ما أدى إلى زيادة بالغة الحدة في 
 في حدة ظاهرة اإلسالموفوبيا، ويمكن في هذا الشأن وزادزاد في حجم التخويف منه، 

برنارد (أن نمثل بواحد من أهم الشخصيات الممثلة لالستشراق المعاصر ونعني به 
  .)٢()لويس

 ةصلة بالخلفي ذات الألسباب من المناسب هنا التعريج على واحد من اولعل
 اإلنسان في الغرب، وكانت في وقت الحق سببا اةالفلسفية التي صيغت على أساسها حي

                                         
 . ٧٢، ٧١ نفسه، ص المرجع )١(
 إلـى  انتقل ثم،  م١٩٣٦ عام لندن جامعة من التاريخ في الليسانس على وحصل،  م١٩١٦ عام لندن في لويس برنارد ولد )٢(

 الفرنسيين المستشرقين من وغيره ماسنيون على وتتلمذ، السامية،  اللغات من وغيرها العربية اللغة بدراسة وبدأ باريس
 عـام  حتـى  البريطانية الخارجية بوزارة ارتبط. م١٩٣٩ عام لندن جامعة من اإلسماعيلية حول الدكتوراه على حصل
 وأصبح،  اإلسالمي للتاريخ أستاذًا األمريكية المتحدة الواليات في برنستون جامعة في للعمل نهائيا لندن م، غادر ١٩٤٥
 تكـاد  ال التـي  يهوديته عن يئاش المراجع تذكر وال. م١٩٨٢ عام األمريكية الجنسية على حصوله بعد أمريكيا مواطنًا
 ودراساته كتبه تعددت. م١٩٦٧ حرب بعد واضحا ظهر والذي الصهيونية بالحركة ارتباطه عمق خالل من إال تعرف
 لـويس، إدوارد   الغربية، برنارد  اإلعالم وسائل في األصولي اإلسالم مقدمة: انظر. جميعا حصرها الصعب من بحيث

اإلسالمي،  التاريخ في الفكرية واالتجاهات االستشراق: وانظر. بعد وما ٥ ص ١٩٩٤، ١الجيل، بيروت، ط سعيد، دار
 حـسن  لويس، ترجمة  اإلسالم، برنارد  ظل في اليهود: انظر و. بعد وما ٦٩، ص ١٩٩٥ الرياض،   مطبقاني، مازن. د

 لويس برنارد المستشرق منهج: انظر و. الحقًا ستذكر التي والدراسات األبحاث من ، وغيرهام١٩٩٥ بسام، دمشق أحمد
 بتاريخ – ظبي أبو في الثقافي مجمعال في يتقأل محاضرة وهي مطبقاني مازن. اإلسالمي، د  السياسي الفكر دراسة في
 العلم بيروت، دار ١زايد، ط فارس، محمود نبيه لويس، ترجمة التاريخ، برنارد في العرب: وانظر. م١٩٩٨ نيسان ٢٦

) ٥٥٨(العربـي  الجدد، مجلـة   المحافظين عام مرشد لويس السكوت، برنارد  حمدي: وانظر. ٥م، ص ١٩٥٤ للماليين
٢٠٠٥ /٥. 
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 ئيةفي توتر عالقة الغرب باإلسالم وبالعالم اإلسالمي، وساهمت في ترسيخ النظرة العدا
  .النمطية لإلسالم والمسلمين

 منظومة  السبب هو ما يمكن أن نطلق عليه بحركة العلمنة التي اجتاحتاوهذ
وإذا كان من المعلوم أن الغرب سار في طريق العلمنة بفعل عوامل لغربية، الحياة ا

 التجربةوما انجر عن هذه كنسي، تاريخية مرتبطة بتجربته الخاصة في عالقته بالدين ال
واالكتفاء بالتعاطي مع اإلنسان على  رفض للدين وبالتالي رفض كل قيمة متعالية، نم

  .أنه مجرد امتداد للطبيعة المادية، وليس له أي قيمة معنوية
 اإلسالم مه انفك يعمل على غربمان الغرب أن نشير إلى أومن المناسب أيضا 

على شاكلة ما فعل مع المسيحية، ووظف من أجل ذلك أسلوبين يبدوان في ظاهرهما 
والعلمنة  ،)CHRISTIANIZATION(ر التنصي: )١(متعارضين وهما

)SECULARIZATION( وتوظيفه كان بدافع من سعيه الحثيث من أجل محو ،
  .الهوية اإلسالمية

إن هذه النتائج الخطيرة التي صارت تحكم حياة اإلنسان الغربي أراد تصديرها 
ة وكان للعالم اإلسالمي نصيب وافر من كل هذا، وبسبب الممانعخرى، إلى الشعوب األ

 الحياة الغربية، صار الغرب ينظر إلى ة اإلسالمية في قبول طريقلشعوبالتي أبدتها ا
هذه الشعوب على أنها معادية، وتم وضع لبنة أخرى في صرح اإلسالموفوبيا، تم هذا 
على الرغم من كون الطرح العلماني يروم لنفسه أن يكون رؤية شمولية تعميمية 

ا في جو من التسامح ال تتوفر عليه األديان وال تستوعب جميع الشعوب على اختالفه
 النابعة من اصة أنه ال يسمح إال بما يتفق والرؤية الختتسمح به، إال أن هذا الطرح ثب

  .التجربة الغربية
 ال تصلح إطارا عاما كليا رغم طبيعتها التي تنـزع إلى الكلية فالعلمانية«

مح وال أن تنتجه مضمارا كليا يطيق أن والكونية، وكما ال يمكنها بحال أن تولد التسا

                                         
)١( "When one opposes the west and Islam ،it is by putting forward the Christian origins of western 

culture or ،on the contrary ،by emphasizing its secularism. In other words ،when we question 

Islam's capacity to became "westernized" ،we are referring to two different forms of 
westernization: Christianization and secularization. Of course ،things are more complex ،and 

it would be easy to show that western secularism actually has a Christian origin". Olivier Roy ،
secularism confronts Islam ،tr: George holoch. Columbia university press ،٢٠٠٧ ،p: ٩، ٨ .  



– 
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يصير نظاما يستوعب الجميع باختالفاتهم وتنوعاتهم الوجودية والتاريخية، وإن شئنا 
 القانوني والثقافي فق حينما تسمح للمواعلمانيةتمثيال ننظر إلى المجتمعات التي تتبنى ال

  .)١(»ة والرؤيويةبالتواجد، وتلغي أصحاب التفسيرات المخالفة بتبريراتها الفلسفي
وبالتالي فإن الطرح العلماني فقد مبررات الدعوة إلى تعميمه، غير أن اإلصرار 

  .على هذا التوجه لم يورث شيئا غير زيادة التشنج وزيادة الخوف من الجهتين
 :العامل التاريخي) ٣

نه عامل حاسم، ذلك أن صورة المسلمين تم إ: وهذا العامل يمكن القول بشأنه
 على هذا السير وتم لى تنميطها منذ زمن بعيد يعود إلى زمن بعثة الرسول العمل ع

ذا حلت العصور الحديثة تم إالطريق مرورا بالحروب الصليبية ومحاكم التفتيش، حتى 
في الفترة التي سبقت حركة   نفسه، وامتد هذا على ذات المنوالريقالسير على الط

نا على التخلف إذا رفض طريقة الحياة االستعمار وواكبته، إذ صار المسلم عنوا
األوروبية، وإذا ثار السترداد كرامته وتوسل لذلك بشتى الوسائل بما فيها الثورات 

  . سلوكه هذا عنوانا على اإلرهابصارالمسلحة 
أضافت حقبة االستعمار مجاالت جديدة من العداوة بين النصارى  «:بهذه الصورة

 األمل في السيطرة على المسلمين، رفعوا رؤوسهم والمسلمين، فالنصارى الذين فقدوا
مرة أخرى خالل الحكم االستعماري في البالد اإلسالمية، وبدأ المنصرون يتدفقون على 

 بهدف تحويل المسلمين إلى النصرانية، وتتمثل سالياتهم، وأسسوا إررةالبالد المستعم
ية، ومناقشة كتابات خطة هذا الفصل في تقديم موجز عام لنشاطات البعثات التنصير

مختارة الثنين من المنصرين إلعطاء القارئ فكرة عن كيفية تشويه مثل هؤالء 
  .)٢(»المنصرين لإلسالم، وأنهم يقدمون بذلك خدمة لالستعمار على المدى البعيد
 األوفر لنصيبفالتنصير كان ظهيرا لالستعمار، وكان دوما ممهدا له، وساهم با

 والمسلمين حتى أضحت هذه الصورة مصاحبة سالماإلفي تقديم صورة مشوهة عن 
  .لكل حديث عن اإلسالم والمسلمين

 عمل بعض المسلمين على ترسيخ هذه الصورة ببعض ما أبدوه من تصرفات وقد
ل المسلمون جميعا وكذا م حيث ح،م٢٠٠١ سبتمبر ١١غير متزنة، مثل ما حدث في 

  .اإلسالم مسؤولية هذا الفعل البشع

                                         
 . ٦ حدود، ص بال مؤمنون والتسامح، مؤسسة ذواق، العلمانية الحاج )١(
 . ٨٥ السابق، ص حسين، المرجع آصف )٢(



 

 )٢٩٢١(

  : م الغربياإلعال) ٤
لقد أسهمت  وسائل اإلعالم على نحو فعال في تكوين صورة مشوهة وسلبية 
لإلسالم في العقل األوربي، وذلك من خالل التغطية اإلعالمية التي يقدم اإلسالم من 
خاللها للوعي األوربي المعاصر، فاإلسالم ينظر إليه في النشرات اإلخبارية، والتقارير 

ى أنه ديانة إرهابية، ومتطرفة وأصولية مكونة بذلك صورة نمطية إلخ  عل...الصحفية 
مدمرة لإلسالم، فاإلسالم الراديكالي هو الصورة العامة في الفكر الغربي، والتي يصور 

  . )١(المسلمون فيها على أنهم إرهابيون ومتطرفون
إن هناك صورة سلبية لإلسالم في الوعي الغربي، ففي القرنين األخيرين كانت 

ا على أنه  فاإلسالم كعقيدة يصنف سلبي، ازدرائية–بصفة أساسية –ورة اإلسالم ص
أما الذين يعتنقون اإلسالم فهم مخادعون ،امتعصب، ومتعطش للدماء، وقمعي اجتماعي 

وغير عقليين، وغير حضاريين، والمجتمعات التي ازدهر فيها اإلسالم تُصنّف على أنها 
فقر واالستبداد الذي ال يتغير، هذه الصور النمطية ترتكز مجتمعات رجعية، ومبتالة بال

 وكما يشير البعض فينبغي أن ننظر إليها على أنها لست ،بطبيعة الحال على التاريخ
حقائق متغيرة تشبه الحقيقة، لكن على أساس أنها عالمات على تفكير لعصر خاص، 

لى عصر السيطرة كان هو المصدر الذي أنتجها، والكثير من هذه الصور يعود إ
م، ١٩٥٦ -١٨٠٠االستعمارية الغربية على الشرق األوسط، وذلك في الفترة من 

فالمواجهة اإلمبريالية بحثت اإلسالم ديانة وثقافة على نحو قليل األهمية، على أنه 
صورة للشرق القذر واألسطوري والالمنظم واألجنبي، ومن هناك فإن نقطة التركيز 

الل النظر إليه على أنه نظام ساقط للعالم، وعالمة على على اإلسالم جاءت من خ
   .)٢(انحطاط الحضارة

ا عالميا يبعث على الخوف والقلق، ووفقًا وينظر إلى اإلسالم اليوم باعتباره منافس
لعلم النماذج الشخصية والتغيرات والظروف التي حدثت فيما بعد االستعمار، فإن 

أصولي، ومسلح وضد الغرب، ومكان : ى أنهاإلسالم قد صنف على نحو جوهري عل
للقمع السياسي واالجتماعي كما أن المسلمين قد ارتبطوا بالعنف المسلح، وجد هذا في 

                                         
(١) See,http://www.islamforoday.com/ media.htm,٦/١/٢٠٠٣,  Islam  and the Western Media,p.١. 
(٢)See,http://freespeech.org/manushi/٩٨/isla.htm١,٦/١/٢٠٠٣,The politics of Sterotvding Western 

Images of Islam.p.٢.. 
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، ١العناوين األساسية للصحف، والصور الفوتوغرافية، والكارتون، والفيديو كليب
ا بين قوية جدفالمسلم في الواليات المتحدة األمريكية يحدد بأنه اإلرهابي، وهناك صلة 

كلمة مسلم وكلمة إرهابي، فالمسلمون ينظر إليهم على أساس أنهم المصدر األساسي 
   .٢لإلرهاب والعنف، وأيضا باعتبارهم مهددين للديمقراطية

واإلعالم الغربي اليوم هو الذي يشكل الوعي الغربي المعاصر في موقفه من 
 باعتباره اآلخر النقيض الذي تحدد  وذلك من خالل وضع قالب نمطي لإلسالم،اإلسالم

من خالله معالم الهوية األوربية األساسية في مقابل اآلخرين، ومن هنا فالبد من إعادة 
بناء صورة نمطية لإلسالم تظهر فيها كل السلبيات التي تعبر عن نقيض الحضارة 

هاب، الغربية، صورة هي من صنع الغرب نفسه، فاإلسالم ال يظهر إال مرتبطًا باإلر
والجوع، والمرض، واالستبداد السياسي، وقتل األبرياء، والحروب األهلية، وكل ما هو 
بغيض إلى النفس األوروبية، كل هذا يتم ترسيخه من خالل المقاالت الصحفية 

  .والتلفزيون والراديو، واألفالم وغير ذلك من وسائل اإلعالم 
ية ومساويا للتطرف ومساويا فوسائل اإلعالم هنا تجعل اإلسالم مساويا لألصول

للعنف، ولعل أفضل مثال يعبر عن هذه الحقيقة ما حدث من استجابة غريبة لتفجير 
م، ففي إحدى المقاالت وجه االتهام إلى ١٩٩٤مبنى أوكالهوما سيتي في أبريل 

المسلمين، مع عنوان فرعي بالمقال يشير إلى أن األمريكيين يبحثون عمن يدفع، 
الغرب : كون مسلما، فهي هنا تقوم بتمثيل المسلمين والتعبير عنهمويفضل أن ي

  ).هم(في مقابل ) نحن(المتحضر في مقابل اآلخرين المنحطين، فاألمر هنا هو 
إن الصورة السلبية التي يركز عليها اإلعالم الغربي ثابتة دون تغيير، وإن اختلفت 

ته هذه الصورة المشوهة، المواقف والظروف، فهناك موقف قديم ارتسمت على صفح
والتي وضع فيها كل ما هو بغيض للعقل الغربي، ولقد ظهر تصور اإلسالم في الوعي 

الثورة : الغربي الحديث من خالل الربط بينه وبين القضايا التي تبحثها وسائل اإلعالم
 موردو بترول أو«اإليرانية، البترول، أفغانستان، اإلرهاب، وبدا أن العرب والمسلمين 

                                         
١ Ibid,p.٢. 
٢ See,http;//WWW.Washington – report.org/backissues/٠٦٩٧/٩٧٠٦٠٣٦.htm ١,٢٥/٢/٢٠٠٢. 
Speaking out: the image of islam in the West, by paul findley.p.٣. 
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  .١»إرهابيون محتملون
زاخرة «: إدوارد سعيد: هذه التغطية اإلعالمية المليئة باألوهام، كما يقول

ولقد زودت هذه التغطية مستهلكي األخبار بالشعور بأنهم باتوا يفهمون ... بالمغالطات
اإلسالم، دون أن تشعرهم في القوت نفسه بأن الجانب األعظم من هذه التغطية الناشطة 

  . )٢(»م على مادة هي أبعد ما تكون عن الموضوعيةإنما يقو
فهناك صورة سلبية، وهناك أيضا توظيف لهذه الصورة في السياسة الغربية، 

حول اإلسالم باعتباره كبش فداء لكل ما ال يروق لنا من أنماط سياسية «فهناك إجماع 
م الهمجية، وبالنسبة واجتماعية واقتصادية جديدة في العالم، فبالنسبة لليمين، يمثل اإلسال

لليسار، يمثل الثيوقراطية في العصر الوسيط، أما بالنسبة للوسط، فهو يمثل نوعا من 
الغرائبية الممجوجة، إال أن ما يربط هؤالء هو أنه رغم أن نزرا يسبرا فقط معروف 

  .)٣(عن العالم اإلسالمي، فال يوجد هناك الكثير الجدير برضانا ومباركتنا
 السلبي الذي دشنته وسائل اإلعالم هو امتداد لموقف قديم يعود إلى إن القالب

 والتقارير اإلعالمية التي ، أو موردو بترول،إرهابيون:  فالمسلمون اآلن،م١٤٠٠
تغطي اإلسالم في الغرب عمادها األساسي هو الجهل باإلسالم، كما أنها يجهل الكثير 

نتيجة لهذا، صورة نمطية مشوهة من التفاصيل المهمة المتعلقة به، وهي تطور، 
ومدمرة لإلسالم، ويعود ذلك إلى الكلمات التي يتم اختيارها لوصف المسلمين، فنادرا ما 

  .)٤( أو متطورين مجدديننتستخدم في حقهم كلمة إحيائيي
فاإلسالم ال يرى في وسائل اإلعالم إال من خالل األنباء غير السارة، فهو يقدم 

ديدا للغرب، لقد أوجدت وسائل اإلعالم أفكارا خاطئة عن اإلسالم، باعتباره خطرا أو ته
التأكيد على أن كل المسلمين متطرفون : وشكلت له صورة نمطية سلبية، مثل

أصوليون، وهي صورة نمطية أو قالب نمطي مبني على فهم ناقص لإلسالم، أو جهل 
ق الذي كتب على بعض به في أغلب األحوال، ولعل أوضح مثال على هذا الجهل التعلي

                                         
١ See.http://freespeech.org/manushi/٩٨/isla.htm١,٦/١/٢٠٠٣.the politics of sterotvding western 
images of islam .p.٦. 

اإلسالم األصولي في وسائل اإلعالم الغربية من وجهة نظر أمريكية، دار " إدوارد سعيد اإلسالم والغرب، في: انظر) ٢(
 . ٥٨م، ص١٩٩٤الجيل، بيروت، 

  .٧٢، صالمرجع السابق) ٣(
)٤(   Ibid,ppm٣-٢. 
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البنادق والمصلون يذهبون معا في : الجنود وهو يقومون بأداء الصالة بجوار بنادقهم
وهو تقرير يوضح التحريف والتحيز والخطأ في التقارير الصحفية، . معركة األصوليين

أن : وفي الفيلم الذي أخرجه ستيفن إمرسون بعنوان هناك خالصة يخرج بها المشاهد
 مما يؤدي إلى الشعور بالخوف من ؛ساوي الجهاد الذي يعني بدوره اإلرهاباإلسالم ي

  .)١(هذه الثقافة وكراهة اإلسالم والمسلمين
ا به، ال صلة بينه وبين الواقع الفعلي في بالد لقد اخترع الغرب شرقًا خاص

ما  اإلسالم، كما يستخدم اليوم يبدو وكأن»إن المصطلح«: المسلمين، يقول إدوارد سعيد
يدل على شأن واحد بسيط، لكنه في الحقيقة وهم في بعض أجزائه، ودفعة أيديولوجية 

ا لدين يعرف باإلسالم في بعضه اآلخر، وال في بعضه، وهو تحديد وتعريف بسيط جد
تقوم أي مقابلة مباشرة على أي درجة من األهمية الصحيحة بين اإلسالم في المصطلح 

  .)٢(الزاخرة بالتنوعات الهائلة التي يحفل بها عالم اإلسالمالغربي الرائج وبين الحياة 
أيضا فإن وسائل اإلعالم تحدد اإلسالم من خالل صراعات المسلمين، وهي عندما 
تتحدث عن صراعات غير المسلمين فنادرا ما تشير إلى دياناتهم، على سبيل المثال فإنه 

 قتلوا على يد خمسة نرائيلييخمسة إس: في بعض نشرات األخبار يأتي الخبر التالي
 قتلوا على يد خمسة فلسطينيين، نمسلمين، وذلك بدالً من القول بأن خمسة إسرائيليي

وتعكس وسائل اإلعالم هذا اإلجراء عندما يكون العنف موجها ضد المسلمين، فعلى 
المسلمون يقتلون : البوسنيون يقتلون على الصرب، وذلك بدالً من القول: سبيل المثال

  .)٣(على يد الصرب
هذه الصورة السلبية لإلسالم هي األكثر حضورا وتأثيرا في العقل الغربي، وهي 
صورة يفكر فيها من خالل المصالح االقتصادية والسياسية، فاألمر هنا فيما يبدو 
صراع مصالح ال صراع حضارات فاإلسالم إما أنه إسالم مسلح أو أنه إسالم أصولي، 

لقد غدا اإلسالم بالنسبة إلى الجمهور العام في «:  هو تهديد للغربوفي الحالتين معا
أمريكا وأوروبا أخبارا بغيضة بشكل خاص، وتنضوي وسائل اإلعالم والحكومة 

  .واالستراتيجيون الجغراسيون والخبراء األكاديميون المختصون باإلسالم

                                         
)١(   See,http://www.islamfortoday.com/media.htm,٦/١/٢٠٠٣.p.٤. 

 .٦٦اإلسالم في وسائل اإلعالم، ص ) ٢(
 ؟٩٩) ٣(



 

 )٢٩٢٥(

إلسالم +- اإن صور ... اإلسالم تهديد للحضارة الغربية : في جوفة متناسقة
بل هي تطابق ما تعتبره قطاعات بارزة في مجتمع ... السلبية أكثر شيوعا ورواجا 

معين أنه هو، وتمتلك تلك القطاعات من القوة والعزم على نشر وترويج تلك الصورة 
 واألكثر ،المعينة لإلسالم، فتصبح هذه الصورة لذلك هي الصورة األكثر شيوعا

  .)١(حضورا من كل ما عداها
منهجه وآلياته، : فاآلخر هنا ال يظهر على حقيقته، بل من خالل مخيلة اآلخرين

واألقوى سياسيا وعسكريا، واقتصادياا، ومعرفي.  
التلفزيون، وشبكات الراديو، : إن وسائل اإلعالم التي أسلمت اإلسالم إلى الغرب

ة مشوهة لإلسالم تعكس والصحف اليومية، والمجالت، واألفالم السينمائية، قدمت صور
المصالح القومية للمجتمع الذي تقدم إليه هذه الصورة، وبناء على أساس منها يتخذ 
صناع السياسة الموقف من اآلخرين، فهناك صورة مشوهة قدمتها وسائل اإلعالم 
للعرب في الثقافة الغربية، فهم إرهابيون، ومجتمعهم مجتمع العنف، ودينهم اإلسالم دين 

اديكالي، وهي هنا تلصق اإلرهاب باإلسالم، نتيجة الستخدامها لبعض متطرف ور
ا بأن كل المسلمين إرهابيون، مع أن الحوادث وتفسيرها الخاص لها، لتشكل إدراكًا عام

  .٢ ال تلحق اإلرهاب بكل المسيحيينBaadar Menihofعصابة 
م األوربي فهناك حملة إعالمية تشن ضد اإلسالم في الغرب، إذ يقدم في اإلعال

واألمريكي على أنه خطر يهدد الغرب، وهناك إجماع على أنه تهديد للحضارة الغربية، 
وهناك العديد من العوامل التي تسهم في هذه التقارير المحرفة المتحيزة أو غير 

 بوساطة المراسلين الغربيين والمحللين، ومنها تلك التحيزات التي تنشأ عن ،المرضية
الحروب الصليبية، والهيمنة العثمانية حتى شرق أوربا إلى الحرب : يةالعداوات التاريخ

م ١٨٥٧العالمية األولى، والمشاركة اإلسالمية النشطة في حرب االستقالل بالهند عام 
، ٣ضد االحتالل البريطاني، يضاف إلى ذلك أيضا ما تقوم به وسائل الدعاية الصهيونية

 بكل الوسائل لكي يستخدم أمريكا كسالح ضد فاللوبي الصهيوني بنفوذه الشاسع يسعى
 وهم يصورون للغرب أن المصالح الصهيونية واألمريكية متطابقة، ،العرب والمسلمين

                                         
 .١٠٤ص"اإلسالم األصولي"إدوارد سعيد ، المعرفة والقوة في ) ١(

٢ See,http://www.acpss.org/ekuras/ek٢٥.htm.٦/١/٢٠٠٣,p.٢. 
٣ Ibid,p.٣. 
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 وترى أن كل الناشطين أعداء ،وأنهم في خندق واحد ضد اإلسالم والمسلمين المتطرفين
ا أعداء للغرب وقيمه، حتى لو كان الناشطون المعتدلون أقل تطرفًا فكالهما مع

  .للديمقراطية
  :  مناهج التعليم- ٥

وباإلضافة إلى دور وسائل اإلعالم في تقديم صورة سلبية لإلسالم في الوعي 
الغربي المعاصر، فهناك الكتب الدراسية التي تقوم على صياغة عقل الغربي من خالل 

خرى، تقديم المعلومات والمعارف التي يراد له أن يعرفها عن الشعوب والثقافات األ
 ولقد أشار أحد ،هذه الكتب تقدم معلومات مشوهة وناقصة عن اإلسالم والمسلمين

الباحثين في العلوم السياسية من خالل أبحاثه في الكتب التي تدرس لطالب المدارس 
العليا في أمريكا أن العرب والمسلمين يمثلون ويقدمون على أساس أنهم شعب رجعي 

ظهر على أنه مولع بالحرب والقتال، وقوي وبدائي وغير متحضر، وهو شعب ي
  .١وبربري، ووحشي

ففي الواليات المتحدة األمريكية اتهمت الكتب المدرسية برادءة التعليم العام، 
٪ في ٨وباألخطاء فيما يتصل بالوقائع التي تضمنها عن اإلسالم والمسلمين، فهناك 

 ومعظم هذه المادة غير كتب التاريخ العام مخصصة، على أبعد تقدير للشرق األدنى،
كافية، فضالً عن أنها تعالج أساسا الحضارات القديمة، حضارات وادي النيل وبالد 

ا عن تاريخ الثقافة اإلسالمية، ومن جهة أخرى فإن محرري الرافدين، وال تتحدث علمي
الكتب المدرسية يظهرون مثل المدرسين، نتائج مسبقة كامنة، معززة بتحرير ناقص 

ليل الدقة، وبتقديم غير سديد، ولقد وجهت مجموعة من أوجه النقد في دراسة ببحث ق
فلما قدم اإلسالم كأحد أديان : أجريت مؤخرا على الكتب الدراسية في منطقة واشنطن

التوحيد الكبرى في العالم، والتاريخ والحضارة العربية  حوكما بميزان المعايير العرقية 
 مقدمة في أسلوب تحقيري لوصف حاضر العرب، الخالصة، واستخدمت قوالب فظة

أبيض بدون تلوين، : وأخيرا عرض الصراع الغربي اإلسرائيلي على صورة أسود
، وهو األمر الذي يسهم مع ٢باعتبار أن إسرائيل تجسد الخير، والعرب يجسدون الشر

غيره من العوامل األخرى في رسم وتعميق صورة نمطية سلبية لإلسالم في الوعي 
                                         

١ See.lawrence davididson, Islamic fundantalism. P,٦٥. 
  .٢٤ـ ٢٣، ص١٩٨٦، ١مارسيل بوازار، اإلسالم اليوم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: انظر ٢
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  . الغربي
  المبحث الثالث

  مقترحات لتجاوز الظاهرة
أضحى من الواضح لدى كثير من الدارسين في الغرب كما في العالم اإلسالمي 
أن هذه الظاهرة البد من العمل الجاد من أجل الحد منها ثم القضاء عليها في مرحلة 

لغرب وساسته أن كثيرا من مفكري اب مسبقا فالحقة، وفي هذا السياق البد من االعترا
ويكفي أنهم هم من نحت هذا مرضية، كانوا السباقين إلى التنبيه على هذه الظاهرة ال

  .المصطلح للداللة عليها، وليس هذا غريبا بحكم كون هذه الظاهرة مست الغرب نفسه
وفي هذا السياق يقول مؤلف كتاب اإلسالموفوبيا، الحملة اإليديولوجية ضد 

 لسودكسر أصفاد اإلسالموفوبيا أن نبدأ من حيث بدأ تحرير اعلينا من أجل «: المسلمين
 في الواليات المتحدة، أي أنه ينبغي أن نبدأ بتقويض والنساءوذوي البشرة السوداء 

كامل الخطاب والنماذج المعيارية التي تشكل األساس التحتي ألفكار اإلسالموفوبيا؛ لذا 
 إقامة مركز إسالمي بالقرب من موقع  علىيوافقفليست المسألة هي ما إن كان أوباما 

 فمه في مريرا حيث بدت مصادقته الفاترة، وأنه يضمر مذاقا مبرسبت١١أحداث 
  .)١(» الحرية الدينيةدةالضطراره إلى مسان

 الظاهرة في المتبعة في الغرب من قبل من يرون ليبويمكن تبين مجمل األسا
  :خطرا عليهم فيما يأتي

  : تأليف الكتب-
قول بأن حركة تأليف الكتب التي تتناول هذه الظاهرة بالتحليل في الغرب  يمكن ال
 إلى حد كبير، فهناك كتب ألفت لتحليل الظاهرة وبيان أسبابها، وبيان ةأضحت نشيط

نتائجها الخطيرة على المجتمعات الغربية نفسها؛ ذلك ألن هذه المجتمعات أضحت تضم 
كثير منهم ليسوا من الجاليات المهاجرة، هذا  كبيرا من المسلمين، وعابين ثناياها قطا

  . واضحةصورة المجتمعات الغربية بهيةزيادة على كون المسلمين يساهمون في رفا
 ر هذه المجتمعات، وهذا ما ظهسكومن هذا الوجه صارت اإلسالموفوبيا تهدد تما

 األخيرة من خالل ما عرف بأحداث الضواحي واتواضحا في فرنسا في السن
 سكان هذه الضواحي عور بأن من أهم أسبابها شنهاية، التي يمكن القول بشأالباريس

                                         
 . ٣٧٠، ٣٥٩شيهي، ص ستيفن )١(
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بالتهميش االجتماعي واالقتصادي زيادة على المضايقات التي يتعرضون لها بحكم 
انتمائهم الديني، من هنا بدأ التحول إلى البحث عن سبيل للحد من ظاهرة الخوف من 

لغربية، ومما ينبغي االنتباه إليه هنا أن اإلسالم بفعل الخوف على تماسك المجتمعات ا
بأس به من المثقفين في فرنسا بدأ يتحدث عما سماه اإلسالم الفرنسي، بمعنى  قطاعا ال

 مع طريقة الحياة الفرنسية، وهذا ال يكون في رأيهم إال اتطويع اإلسالم ليصير متمشي
م لتساير طريقة  ضرورة تعديل بعض المفاهيم في اإلسالرىبتشجيع الدعوات التي ت

الحياة العلمانية، ورأوا تبعا لذلك أن اإلسالم البد أن يتخلى عن بعض مبادئه ليتيسر 
 قولهم، وبعضهالمعتنقيه العيش في العالم الحر، وهذا مثلما فعلت المسيحية على حد 

  .ألف للرد على دعاة إثارة الخوف
  : عقد المؤتمرات-

 الغرب أنفسهم، وإن كانت في أغلبها وهذه المجهودات التي يبذلها بعض مفكري
 المجتمعات الغربية نفسها، ينبغي تثمينها، ودعمها بجملة سجاممن أجل الحفاظ على ان

  :، ومنهامن األنشطة الموازية
ـ إقامة الندوات، التي تبين سماحة اإلسالم ووسطيته، وحقيقته، فصورة اإلسالم 

قتل والتدمير، واإلسالم بريء من عند الغرب مشوهة ومقرونة بعمليات اإلرهاب وال
هذا فيجب على اهل اإلسالم بذل الجهد والطاقة، وكل ما بوسعهم من أجل التعريف 
بحقيقة هذا الدين العظيم، وهذا واجب يقع على الحكومات والمؤسسات والعلماء 

  .والمفكرين والدعة إلى اهللا
الحوار بين ـ إنشاء قنوات االتصال بين الغرب وأهل اإلسالم وفتح باب 

الحضارات والثقافات إلعطاء صورة ناصعة عن اإلسالم، ومسح تلك الصور المشوهة 
  .والمتجذرة في اذهان الغرب
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  الخاتمة
  .األمين ه والسالم على رسولوالصالة العالمين رب هللا الحمد

  :بعدأما  
ل  كانت اإلساءة للمسلمين تظهر كل يوم بأشكال متعددة، تتداولها وسائلمافإنه 

 ظاهرة ول من األهمية بمكان البحث حكاناإلعالم كلها في الشَّرق والغرب، 
 - وصل بالدول الكُبرى   األمرحيث إن أصبحت حديث الساعة والتيفوبيا اإلسالم

  .بيا إرهااوجعلوا الدين اإلسالمي دينًا،  إرهابيسلم إلى اعتبار كل م- وخاصة أمريكا 
المصطلح وأسسه العقدية والفلسفية والعوامل التي  هذا البحث التعريف بوخالصة

 اإلسالمفوبيا تعني الخوف فظاهرةساهمت في ظهوره وما السبل لتجاوز هذه الظاهرة؟ 
  : هذه الظاهرة عدة عواملولظهور. من اإلسالم

  :العامل الديني: األول
ره، سالم منذ لحظة ظهو بالكنيسة حيث وقفت الكنيسة موقفا معاديا لإليرتبط وهو 

 تنسج خيوط المؤامرة لحربه، ومن هنا قامت الحروب الصليبية، وكانت الكنيسة تأوبد
 للعقل وأن أيضا وراء تسويق صورة نمطية متجذرة عندها، وهي أن اإلسالم مناٍف

  .ن لمن يخالفهم في الدينو معاداء مصاصو دمالمسلمين
  :العامل الفلسفي: الثاني
 ساحة الوعي عنالمناداة بإبعاد الدين الذي حمل رجال التنوير على وهو  

اإلنساني بحكم منافاته للطبيعة البشرية، ومن ثم التخويف منه؛ ألنه سبب للتخلف وال 
يعطي اإلنسان الحرية، ويجعله مكبال بأغالل الدين، وزاد في حدة هذه الظاهرة تبني 

   . لهذه الظاهرة وعلى رأسهم برناردلويسرينالمستشرقين المعاص
  :خي العامل التاري:الثالث

 تم العمل على نفا عامل حاسم؛ ذلك أن صورة المسلمين التي ذكرناها آوهو
، وتم السير على هذا الطريق مرورا تنميطها منذ زمن بعيد يعود إلى بعثة النبي 

 المسلمه الصورة النمطية، وهي أن ذ وأكد هستعمارالبالحروب الصليبية، ثم جاء ا
خلف؛ إذ رفض طريق الحياة األوربية، وصار سلوكه هذا عنوانا المتمسك بدينه هو المت

  :لإلرهاب، وأما ظهورها في العالم اإلسالمي فيتمثل في أمرين
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تأثر بعض شباب المسلمين فيما يعتقده الغربيون في أن سبب التخلف هو الدين؛  - ١
 من العداء ولهذا حاولوا المناداة بهذه الفكرة العلمانية في بالدهم؛ مما أوجد حالة

 بشكل خوف وبين عموم األمة، وتجسد هذا الين بين المنادأحيانا فيالظاهر والخ
ح في كل ماله صلة بالدين، وصار ينظر إلى أي مظهر من مظاهر الدين ضوا

  .على أنه يتنافى مع الحداثة، ويعرقل التحديث
دارة  بعض المسلمين ممن كان فهمهم للقرآن الكريم قاصرا عن فهم إتصرفات - ٢

العالقة مع المخالف لتجعل منه منطلقا يؤسس للعدوان في جميع األحوال، وهذا 
  . ذكرنا آنفاكماغير صحيح ويمكن تجاوز هذه الظاهرة بعدة أمور 

  :اإلعالمي العامل :الرابع
ساهمت وسائل اإلعالم الغربي في رسم صورة سلبية لإلسالم في العقل األوروبي 

المية التي يقدم اإلسالم من خاللها للوعي األوروبي وذلك من خالل التغطية اإلع
الخ على أنه ... المعاصر فاإلسالم يقدم في النشرات اإلخبارية والتقارير الصحفية 

ديانة إرهابية متطرفة وأصولية مكونة بذلك صورة سلبية مدمرة لإلسالم، فاإلسالم 
لمسلمون فيها على الرادكالي هو الصورة العامة في الفكر الغربي والتي يصور ا

  .أنهم إرهابيون ومتطرفون
  : مناهج التعليم:  الخامس

قدمت مناهج التعليم الغربي صورة سلبية فالكتب الدراسية قدمت معلومات مشوهة 
وناقصة عن اإلسالم والمسلمين والمسلمون يقدمون على أساس أنهم شعب رجعي 

  . وبربري ووحشيوبدائي وغير متحضر وهو شعب مولع بالحرب والقتال وقوي
  وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد

  . وآله وصحبه
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 )٢٩٣٣(

  
  
  
  
  
  
  :المقدمة 

إن الحمد هللا نحمده ، ونستعينه ،ونستهديه ،ونستغفره ،ونعوذ باهللا من شـرور أنفـسنا،               
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشـهد أن                   
ال إله إال اهللا وحده ال شريك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آلـه                  

  ... به وسلم تسليماً كثيراً  أما بعد وصح
:  فإن اهللا تعالى أنزل القرآن الكريم تبياناً لكل شيء ، وتفصيالً لكل أمر ، قـال تعـالى                

 M  D  C  B  A  @  ?Lومن المقاصد الشريعة المهمة ، حفظ الـنفس         ١ 
البشرية من كل سوء يمسها ويحيق بها ، ومن مظاهر حفظ الشريعة للـنفس البـشرية                

باحتها للتداوي والمعالجة الطبية ، فيما ال يعارض أحكامها ومقرراتها ، ومن هنا كـان               إ
األحكام الطبية المتعلقة بالعورة المغلظة عند المرأة فـي         " هذا البحث والذي هو بعنوان      

  " . ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة " ضوء قاعدة 
اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه          سائلة المولى التوفيق والسداد ، وصلى       

  .أجمعين 
  : أسباب اختيار الموضوع 

حاجة المرأة المسلمة لمعرفة األحكام الشرعية المتعلقة باألمور الطبية النسائية ، وما            -١
  .يشرع لها من المعالجة وما ال يشرع 

المتعلقـة بعـالج    حاجة الطبيب المسلم ، والطبيبة المسلمة ، لبيان األحكام الشرعية           -٢
  .المرأة ، ومعرفة ما يحل وما يحرم عليهم فعله في نطاق عملهم 

                                         
  ) ٨٩(لنحل آية  سورة ا- ١

 
 

 
  جامعة طيبة بالمدينة المنورة -أستاذ الفقه المساعد 

  



– 

  )٢٩٣٤(

  : خطة البحث 
  .يتكون البحث من مقدمة وتمهيد و ستة مباحث 

  .وفيها أسباب اختيار الموضوع وخطته:  المقدمة 
  : يشتمل على دراسة أصل القاعدة وحكم كشف العورة ، وفيه مطلبين : التمهيد 

  . دراسة أصل قاعدة ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة : ول المطلب األ
  حكم كشف العورة : المطلب الثاني 

  : وأما المباحث فهي 
  معالجة العقم عند النساء : المبحث األول 
  منع الحمل : المبحث الثاني 
  )العمليات القيصرية ( جراحة الوالدة : المبحث الثالث 
  ت وتوسيع عنق الرحم الكح: المبحث الرابع 

  حكم جراحة ثقب غشاء البكارة : المبحث الخامس 
  حكم جراحة رتق غشاء البكارة : المبحث السادس 

  وفيها أهم النتائج: الخاتمة 
  فهرس المصادر والمراجع 



 

 )٢٩٣٥(

  دراسة أصل قاعدة: المطلب األول 
  ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة

  : تعريف الحرام لغة 
محروم ومـرزوق  ،  : الممنوع ، والمحرم والحرام ، يقال   : ام ، والحِرم في اللغة      الحر

وحرمة الشيء يحِرمه ، ِحرماً إذا منعه إياه ، والتحريم ، ضـد الحـالل ، والتحليـل ،        
  ١. ما حرم اهللا –والمحارم 

  : تعريف المحرم اصطالحاً 
  ٢.ث هو قعٌل له ينتهض فعله سبباً للذم شرعاً بوجٍه ما ، من حيما هو 
  ٤.من حيث هو فعل : ، وزاد الزركشي ٣ما يذم شرعاً فاعله :  وقيل

  : ٥من الصيغ واألساليب الدالة على التحريم 
  M\  [  Z L٦ :  النهي المطلق ،كقوله تعالى -١
  M  #  "  !L٧ :  لفظة التحريم ومشتقاتها ، كقوله تعالى -٢
ال يحل مال امـرئ مـسلم إال        :" عليه وسلم   التصريح بعدم الحل ، كقوله صلى اهللا        -٣

  ٨" بطيب نفس منه 
اجتنبـوا  : " صيغة األمر التي تدل على طلب الترك ، كقوله صلى اهللا عليه وسـلم               -٤

  ٩" السبع الموبقات 

                                         
  )٤٥٢ / ٣١( تاج العروس )  م . ر. ح ( مادة  ) ٧١( مختار الصحاح ، ) ١٢/١٢٠( لسان العرب - ١
  )  ١٥٣ / ١(  اإلحكام لآلمدي - ٢
   )١٥٩ / ٢( اإلبهاج شرح المنهاج  - ٣
  )  ٢٥٥ / ١(  البحر المحيط للزركشي - ٤
   )٢٩٨ / ١(  المهذب في علم أصول الفقه المقارن - ٥

  )٣٢(  سورة اإلسراء آية - ٦
  ) ٣(  سورة المائدة آية - ٧
 ) ١٦٦ / ٦( والبيهقي في سننه    ،  ) ٢٨٨٥( برقم   - البيوع –كتاب  ،  ) ٣/٤٢٤( رواه الدارقطني في سننه      - ٨
حـديث  : وقال األلبـاني    ،  ) ١١٥٤٥(  برقم   – من غصب لوحاً فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً            –باب  ، 

  )٢٦٨ / ٢( أنظر الجامع الصغير وزيادته ، صحيح 
 – إن الذين يأكلون أموال اليتامى بالباطـل           –باب قوله تعالى    ، ) ١٠ / ٤(  أخرجه البخاري في صحيحه      - ٩

   )  ١٤٥(  برقم – بيان الكبائر وأكبرها –باب ،  ) ٩٣ / ١( ومسلم في صحيحه ،  ) ٢٧٦٦( برقم 



– 

  )٢٩٣٦(

+  ,  -  .       /    M :  ما يترتب على الفعل من وعيد وعقوبة ، كقوله تعالى            -٥
2    1  0 Lالذي يشرب في آنيـة الفـضة فإنمـا    : " ليه وسلم   ، وقوله صلى اهللا ع    ١

  ٢" يجرجر في بطنه نار جهنم 
  :تعريف الذريعة لغة 

فالن بذريعة أي توسـل بوسـيلة       ) تذرع( وقد   الشيء ،  إلى السبب أو الوسيلة،: الذريعة
  ٣)ذرائع(والجمع 

   :اصطالحاً  تعريف الذريعة
  ٤.ي محظوراالمتناع مما ليس ممنوعاً في نفسه مخافة الوقوع ف

 ثم صار  الشيء، إلى وطريقاً وسيلة كان ما: والذريعة   : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
محرم ، ولو تجردت عن ذلك اإلفـضاء         فعل إلى أفضت عما عبارة: الفقهاء عرف في

الفعل الذي ظاهره أنه مباح ، وهو وسيله إلـى فعـل            : لم يكن فيها مفسدة ، ولهذا قيل        
  ٥."المحرم 
فمتى كان الفعـل الـسالم مـن    ،  حسم مادة وسائل الفساد دفعا له :د الذريعـة  معنى س 

  .٦ وحرمناه سداً لذريعة الحرام المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا ذلك الفعل
  :تعريف المصلحة في اللغة 

  :المـصالح واالستـصالح   ، جمعها   المصلحة واحدة    ، و   ضد الفساد  :الصالح والمنفعة 
  .ضد االستفساد

    ٧ . وهم من أهل المصالح ال المفاسد،نظر في مصالح الناس: قال ي و

                                         
  ) ٢(  سورة النور آية - ١
،  ) ٢٠٦٥(  بـرقم    – تحريم استعمال أواني الـذهب       –باب  ،  ) ١٦٣٤ / ٣(  أخرجه مسلم في صحيحه      - ٢

  )  ٦٨٤٣(  برقم – التشديد في الشرب في آنية الذهب والفضة –باب ،  ) ٣٠١ / ٦( والنسائي في السنن الكبرى 
   )٣١١ / ١( المعجم الوسيط ،  ) ١٣٦( القاموس الفقهي ، ع .ر. مادة ذ  ) ١١٢(  مختار الصحاح - ٣
  ) ٤١٥(   تقريب الوصول - ٤
   )٢٥٦ /٣(  الفتاوى الكبرى - ٥
   )١/١٥٢(  الذخيرة - ٦
  )٥٢٠ / ١( المعجم الوسيط ،  ) ٥٤٩ / ٦( تاج العروس ،  ) ١٧٨( مختار الصحاح  - ٧



 

 )٢٩٣٧(

  : تعريف المصلحة في االصطالح 
المنفعـة التـي    هـي   :  ، وقيل    ١هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة        

قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبـق             
  ٢ . بينهاترتيب معين فيما

  : وتنقسم المصالح إلى ثالثة أقسام 
المصلحة التي تتوقف عليها حياة الناس، بحيـث ال يـستقيم النظـام         وهي   :ضرورية  -

  ٣ .باختاللها
المصلحة التي تحتاجها األمة القتناء مصالحها، وانتظام أمورها علـى           وهي   :حاجية  -

ة، لكنهـا ال تبلـغ مرتبـة        وجه حسن، بحيث لوال مراعاته لكانت في حالة غير منتظم         
  ٤ .المصلحة الضرورية

المصلحة التي تكون من قبيل التحسين والتـزيين والتيـسير لحيـاة           وهي   :تحسينية  -
  ٥ .الناس، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعامالت

فوجه التشابه بين المصالح الضرورية ، والمصالح الحاجية أن كالً منهما مفتقـر إلـى               
أن الضرورة أعلى درجات االفتقار والحاجة دونها ،  وأن لهما أثراً متقارباً             شيء ، إال    

في تغيير األحكام األصلية وتخفيفها وتفترقان في أن أحكام الضرورة والحاجة الخاصـة        
المؤقتة تزول بزوالهما ، ومتعلقة بالشخص المضطر ، كمن اضطر إلـى أكـل الميتـة     

ن وجد غيرها حرم تناول الميتـة وانتهـى حكـم           فتجيز الضرورة له وحده تناولها ، فإ      
الضرورة ، وكذلك بالنسبة للمحتاج حاجة خاصة ، وأمـا الحاجـة العامـة فأحكامهـا                

   ٦.مستمرة كعقد السلم مثالً فيجوز لكل الناس وليس للمحتاج إليه فقط 
" والمصالح الضرورية تبيح المحظور بال خالف عند العلماء ، وهي ما تقـرره قاعـدة      

  :  ، وأدلتها كثيرة منها ٧"رورات تبيح المحظورات الض

                                         
 )٢٨٦/ ١(المستصفى  - ١
  )٢٠٠  /٣(  رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة - ٢
  ) ٣٠٠(  مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور - ٣
  ) ٣٠٦(  المرجع السابق - ٤
  )١٧٥(  المستصفى - ٥
  ) ٨٠ / ١(  الحاجة وأثرها في األحكام - ٦
   ) ٢/٨٠٤(   ترتيب الآلليء في سلك األمالي - ٧



– 

  )٢٩٣٨(

  ١ M3  2  1  0  /  .  -  ,    +  *  L : قوله تعالى 
  M  v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  iL٢ :  وقوله تعالى 
  M  b  a  `  _  ^]  \  [  Z   Y  X  WL٣ : وقوله تعالى 

  :سالمية للمصلحة كثيرة منها وأما أدلة اعتبار الشريعة اإل
   M       d  c         b  a  `L٤ :  قوله تعالى -أ

  : وجه الداللة من اآلية 
أنه لو لم تكن الشريعة اإلسالمية التي بعث فيها النبي صلى اهللا عليه وسلم مبنية علـى                 

م إذ  المصلحة للناس لما كان إرساله صلى اهللا عليه وسلم رحمة للعالمين بل نقمة علـيه              
لو أرسله بحكم ال مصلحة لهم فيه لكان تكليفاً بال فائدة ، ومشقة تخالف الرحمـة التـي              

  ٥.أرسل بها 
دليل االستقراء بأن الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ، قال شيخ اإلسالم ابن              -ب

ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنيـة علـى           : " تيمية رحمه اهللا    
 وقولـه تعـالى     M  v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  iL٦  تعالى   قوله

 M  b  a  `  _  ^]  \  [  Z   Y  X  WLفكل ما احتـاج النـاس       ٧
 لـم يحـرم   – وهي ترك واجب أو فعل محرم –إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية      

   ٨"عاد عليهم ، ألنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ وال 
وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعاً ، بناء علـى أن             : " وقال رحمه اهللا    

الشرع لم يرد بها ، ففوت واجبات ومستحبات ، أو وقع في محظورات ومكروهـات ،                
  ٩."وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه 

                                         
   ) ١١٩(  سورة األنعام آية - ١
  ) ١٧٣(   سورة البقرة آية - ٢
  )٣( ة المائدة آية  سور- ٣
  )١٠٧(  سورة األنبياء آية - ٤
  )٣٢٩ / ٤(  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - ٥
  ) ١٧٣(   سورة البقرة آية - ٦
  )٣(  سورة المائدة آية - ٧
   )٦٤ / ٢٩(  مجموع الفتاوى - ٨

  ) ٢٠٢(  فقه التصوف - ٩



 

 )٢٩٣٩(

  : ومن أدلة استقراء الشريعة ما يلي 
 عنـد   – ، يدل على إباحة ما نُهـي عنـه           Mª  ©  ¨  §   L١ :  قوله تعالى    -

   .٢ بعد أن كان محرماً ، وهو من أقوى دالئل التيسير –الضرورة والحاجية
 ، فيه داللة رفع الحـرج واعتبـار         M ¡  �   ~  }   |   {  z L٣ : قوله تعالى    -

  ٤.المصلحة 
 إيقاع النفس في المهلكة ،       ، فيه زجر عن    Mx      w  v  u                 t L٥ :  قوله تعالى  -

  ٦.واللجوء للمصلحة إن دعت الحاجة إليها 
 عملوا أمـورا لمجـرد تحقـق        - رضي اهللا عنهم     - أن المجتهدين من الصحابة      -جـ

 رضي اهللا عنـه    -المصلحة، دون تقدم شاهد باالعتبار، من ذلك قول عمر بن الخطاب            
 ،  ٧"هـو واللَّـِه خَيـر     : "القرآن لما اقترح عليه جمع      - رضي اهللا عنه     - ألبي بكر    -

" هو واللَِّه خَير  : " لزيد عندما أمره بجمع القرآن     - رضي اهللا عنه     -وكذلك قال أبو بكر     
لَـا يـصلُح   :" لما أمر بتضمين الصناع- رضي اهللا عنه -وقال علي بن أبي طالب    ،   ٨

  رضي اهللا عـنهم  -أن المتقرر عندهم فتبين من ذلك    ،    وغيرها كثير ،   ٩"ِللنَّاِس ِإلَّا ذَاك 
  . ، وأنه متى وجدت المصلحة فثم شرع اهللا، ودينه  بناء الشريعة على المصلحة-

  : تحرير محل النزاع في سد الذرائع 
أجمع العلماء على أن الذريعة المفضية إلى الحرام قطعاً أو بظن غالـب قريـب مـن             

سدة من جهة العلم أو غلبة الظن ، وكل          ، أنه يجب سدها ، لكونها تفضي إلى المف         القطع

                                         
  ) ١٨٥(  سورة البقرة آية - ١
  ) ٥٩( فقه وقواعده  منظومة أصول ال- ٢
  )٧٨( سورة الحج آية - ٣
  ) ٢١٢ / ٢(  الموافقات - ٤
  ) ١٩٥( سورة البقرة آية - ٥
  ) ١٨(  القواعد األصولية المؤثرة في النوازل الطبية - ٦
لمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم با " قوله  –باب  ، كتاب التفسير   ،  رواه البخاري    - ٧

  )٤٦٧٩( برقم -"رءوف رحيم 
  المرجع السابق - ٨
منقطع بين أبي جعفر : واألثر منقطع قال أحمد، ) ١١٦٦٦( برقم ، -ما جاء في تضمين األجرة    -باب،  كتاب اإلجارة    - ٩

  )  ٣٣٨ / ٨( معرفة السنن واآلثار للبيهقي : أنظر ، ال يثبت عند أهل الحديث : وقال الشافعي ، وعلي 



– 

  )٢٩٤٠(

تحريم شرب المسكر المفـضي إلـى مفـسدة         : ما أفضى إلى الحرام فهو حرام ، مثل         
   .١السكر

وأجمعوا على أن الذريعة المفضية إلى المفسدة على سبيل الندرة أو مفسدة متوهمـة     
ارها سبباً فـي   ، فإنه ال يجب سدها ، لكون القول باعتب   ويغلب على الظن إفضائها إليها    

المنع مـن  : التضييق على الناس وإيقاعهم في الحرج ، والحرج مرفوع ومدفوع ، مثل             
  . ٢زرع العنب لئال يتخذ خمراً 

واختلفوا في الذريعة المظنونة إذا قويت التهمة في كونها مفضية إلى مفسدة من غير              
  :  على قولين - مثل بيع السالح بين المسلمين في زمن الفتنة - ،جزم أو ظن غالب

      ، وبـه قـال   ٣اعتبار سد الذرائع ، والقول بحسمها ، وهـو مـذهب المالكيـة         : األول  
  .٤الحنابلة 
   . ٦والشافعية٥عدم اعتبار سد الذرائع وإبطال العمل به ، وهذا مذهب الحنفية : الثاني 
 :٧لعمل بالمصالح المرسلة هياشروط 
 .و إجماع ، أو قياس ، أأن ال تكون معارضة للكتاب والسنة - ١
 .أو للمصلحة الحاجية  ةضروريللمصلحة الأن يكون األخذ بها  - ٢
  .أن تكون معقولة بذاتها بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقتها بالقبول - ٣
 .أن تكون المصلحة حقيقية وليست وهمية، وعامة وليست شخصية - ٤
  .عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها - ٥

                                         
 / ٣( إعـالم المـوقعين     ، ) ٤١٦(تقريب الوصول   ،  )٤٤٨( شرح تنقيح الفصول    ،  ) ٣٢ / ٢(  الفروق   - ١

   ) ٣٩٠ / ٢( الموافقات ،  ) ١٤٨
والـشاطبي  ،  ) ١٤٨ / ٣( وابن القيم في إعالم الموقعين      ،  ) ٢٦٦ / ٣( نقل اإلجماع القرافي في الفروق       - ٢

   ) ١٤٨ / ٣( في الموافقات 
  )٣٢ / ٢( الفروق ،  ) ٦٨٩(ام الفصول في أحكام األصول للباجي  إحك- ٣
   ) ٧٤(  مختصر التحرير - ٤
  )٢٦٨) (أبو زهره (  أصول الفقه - ٥
    )٣٩٩ / ٢( حاشية العطار على جمع الجوامع  ) ٧٤ / ٣(  األم - ٦
ة محاولة لبسطها ونظـرة  المصلحة المرسل،  ) ٢٥٢(   رعاية المصلحة والحكمة في التشريع نبي الرحمة          - ٧

   )٢٨( مجلة األحكام العدلية ،  ) ٤٤( فيها 



 

 )٢٩٤١(

  " : ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة  "معنى قاعدة
ما كان مباحاً من األفعال في أصله إال أنه يفضي إلى مفسدة فإن الشريعة تحرمه سـداً                 

أما إذا ترجحت مصلحة في الفعل على ما تقتضيه تلك المفسدة           ،  لهذه المفسدة المستجلبة    
فهـذه القاعـدة تمثـل    "، لراجحة  فإن الشارع يبيح ذلك الفعل ويأذن فيه جلباً للمصلحة ا         

جانبا من جوانب الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن درء المفسدة ليس أولى من جلب              
المصلحة دائما، بل قد تجلب المصلحة وإن ترتب على جلبها مفسدة، إذا كانت المصلحة              

  ١"تحقق نفعا أكثر من دفع المفسدة
  :٢األخرى للقاعدة  األلفاظ
  .  للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصدما حرم سدا - ١
 .يباح للمصلحة الراجحة للذريعة ما حرم - ٢
  .  ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل ألجل المصلحة الراجحة - ٣

  حكم كشف العورة: المطلب الثاني 
  : تعريف العورة في اللغة 

 M®  ¬    ¯  L  أو حرب ، وفي التنزيـل         منه من ثَغْر   تخوفيخلل  كل  : العورة  
  ٤.تر  للسمنكْمكل : العورة و. ٣

. عـورات، بالتـسكين   : والجمـع . ، وكل ما يستحيا منه     سوءة اإلنسان : وقيل هي   
  ٥. العورة واالسم

  : تعريف العورة في االصطالح 
  ٦. أوجب الشارع ستره من الذكر واألنثى ما تطلق العورة في الشريعة على 

                                         
  )٢٨٦ / ١( القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية عند ابن تيمية  - ١
زاد المعـاد            ،  ) ٤٠٥ / ٣( إعالم الموقعين   ،  ) ٢/٧٨٣(  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة        - ٢
   )٢٩٨ / ٢٢( مجموع الفتاوى البن تيمية ،  ) ٤٢٧ / ٣( 
  ) ١٣( سورة األحزاب آية - ٣

  )٦١٢ / ٤( لسان العرب ،  ) ٥٧٣ / ١(  القاموس المحيط - ٤
  ) ٤٦٧ / ١(  مختار الصحاح - ٥
  )   ٣٢٤(  معجم لغة الفقهاء  - ٦



– 

  )٢٩٤٢(

  : األصل في العورة 
 عز وجل ابن آدم وفضله على كثير من خلقه وميزه عليه، ومـن هـذه         لقد كرم اهللا  

الميزات اإلنسانية ستر العورة التي أمر اهللا تعالى بسترها وإحـالل زينـة اللبـاس           
" # $ % & '   ) ( * +  ]  :محل عورة الجسد قال اله تعالى     

-,1 0 /      . Z)دلت اآلية على وجوب سـتر      : "قال القرطبي رحمه اهللا   )١
. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها فرض من فـروض الـصالة           . العورة كما تقدم  

وقال األبهري هي فرض في الجملة، وعلى اإلنسان أن يسترها عن أعـين النـاس               
  " )٢(.في الصالة وغيرها
وأجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب        : -رحمه اهللا – قال ابن عبد البر   
  .)٣("بالجملة على اآلدميين

وملـك  للزوجـة    إال   هارع كشف ايجوز الش فاألصل في العورة إذن هي الستر ، ولم         
!  يـا رسـول اهللا  :  قلـت " : لما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قـال       ،اليمين

احفظ عورتك، إال من زوجتك أو مما ملكـت         : " وما نذر؟ قال   عوراتنا ما نأتي منها   
إن اسـتطعت أن ال يراهـا أحـد         : "الرجل يكون مع الرجل؟ قـال     : ، فقال "يمينك  
   ٤ " فاهللا أحق أن يستحيا منه: "والرجل يكون خالياً؟ قال: ، قلت"فافعل

ـ               ي حفـظ   وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء ، وللمرأة مزيد عناية من قبل الـشارع ف
  :٥عورتها ، لذا نجد الفقهاء يطلقون على عورتها أمام األجانب بإزاء إطالقين  

  " .المرأة كلها عورة " فيقولون :  األول عورة الستر 
ال " أو " ال يجوز أن ينظر الرجل إال لوجهها وكفيهـا     " فيقولون  : عورة النظر   : الثاني  

  .ينظر إلى شيء منها حتى وجهها وكفيها 
   

                                         
  .٣١ سورة األعراف اآلية -١
  ٩/١٩٣ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي -٢
  .٢/١٩٦ االستذكار البن عبد البر -٣

قـال  ،  ) ٤٠١٧( بـرقم  ،  ) ٤٣٧ / ٢( وأبو داود في سننه  ،  ) ٧٦٩( برقم  ،  ) ٩٧ / ٥( سنن الترمذي    - ٤
  ) ١٨١٠( برقم ،  ) ٢١٢ / ٦( أنظر إرواء الغليل ، حديث حسن : األلباني 

  )٩٢-٩١(  الحجاب في الشرع والفطرة - ٥



 

 )٢٩٤٣(

  : كمة من ستر العورة وتحريم كشفها الح
لحرام ، فـإن    ايعة الوقوع في    رلذسد  تحريم كشف العورة والنظر إليها ، هو        الحكمة من   إن  

   . يثير الشهوة ويغري بالفاحشةالنظر إليها
 ألن نظرهـا    ،عـورة سـوءة   لذلك سميت ال  ، و  النظر إليها إظهارها و الفطرة السليمة تأبى    و

نه، والتجرؤ على نظرها انتكاس للفطرة وذهاب للحياء الـذي هـو    يسوء الناظر والمنظور م   
M  P  O  N  ML  K  J   I  H  G  F  E  D : من اإليمان قال اهللا تعالى    

  b  a  ̀            _  ̂    ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  RQ
h    g       f  e  d  c L١ . 

  : حكم كشف العورة ألجل التداوي 
تي من أجلها حرم كشف السوءة والنظر إليها ، بين أن تحريم النظـر إليهـا لـيس    الحكمة ال 

لذاته ،بل لما قد تفضي إليه من مفاسد كالوقوع في الفاحشة ، فتحريم النظر إلى العـورة لـم         
يكن لذات النظر إلى تلك العورة بل لما يفضي إليه من مفاسد، ولو كان لذاته ، لحرم للـزوج    

جته ، وما كان هذا طريقه وهو كونه محرماً لغيره ، وسداً للذريعة فإنـه    النظر إلى عورة زو   
يباح إن عارضته مصلحة راجحة ، كما تقرره القاعدة ، ومن تلك المصالح الكـشف ألجـل       
التداوي ، وما يترتب عليه من نظر الطبيبة إلى عورة المرأة المغلظة ، وكذا الطبيـب عنـد               

  .آلتي ذكرها بإذن اهللا عدم الطبيبة ، وبالشروط األخرى ا
ستر العورات والسوآت واجب وهـو مـن أفـضل المـروآت     "   : العز بن عبد السالم   قال

أمـا  . للـضرورات والحاجـات   وأجمل العادات، وال سيما في النساء األجنبيات، لكنه يجوز          
الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه، وكذلك نظر المالك إلى أمته التي تحـل           

   ٢ " نظرها إليه، وكذلك نظر الشهود لتحمل الشهادات، ونظر األطباء لحاجة المداواةله و
، كـأن    لضرورة أو حاجة    إال  ال يجوز   من عورة المريض   ءعن شي وعليه فكشف العورة    

 يترتب على عدم الكشف عليه مرض يؤدي إلى هالكه، أو يتعطل مقصد مهم له في حياتـه                
   .ج شديد بعدم التداوي المتضمن كشف العورة، أو يكون عليه حرلنسل  كطلب ا،

ومن خالل النص السابق للعز بن عبد السالم ، يتبين عالقة مسألة كشف العورة للتـداوي ،                 
بقاعدة ما حرم سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة ، حيث إنه جعل نظر الطبيب للعـورة ،             

  . من باب الحاجيات التي يباح فيها النظر إلى العورة 

                                         
  )٢٧-٢٦( ة  سورة األعراف آي- ١
  ) ١٦٥ / ٢(  قواعد األحكام في مصالح األنام - ٢



– 

  )٢٩٤٤(

وقد قررت المجامع الفقيهة جواز كشف العورة للتداوي ،كما ورد في قراراتهم ، ومن ذلـك      
شـعبان  ٢٠لرابطة العالم اإلسالمي، في دورته الرابعة عشر،      قرار المجمع الفقهي اإلسالمي     

  : ما يلي م١٩٩٥/ ١/ ٢١هـ، الموافق ١٤١٥
لعكس، وال كشف عـورة     األصل الشرعي أنه ال يجوز كشف عورة المرأة للرجل، وال ا          . ١

  .المرأة للمرأة، وال عورة الرجل للرجل
يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسـالمي              . ٢

األصل أنه إذا تـوافرت     : (هـ، وهذا نصه  ١٤١٤/ ١/ ٧ - ١ في   ٨٥/ ١٢/ ٨٥بقراره رقم   
إذا لم يتوافر ذلـك فتقـوم بـذلك         طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، و        

طبيبة غير مسلمة ثقة، فإذا لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مـسلم،                  
يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة، فـي             

ته وأن تـتم    تشخيص المرض ومداواته، وأال يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاع           
  ).أهـ.معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة

وفي جميع األحوال المذكورة ال يجوز أن يشترك مع الطبيب، إال مـن دعـت الحاجـة         . ٣
  .الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان األسرار إن وجدت

ات حفظ عورات المسلمين والمسلمات، مـن       يجب على المسئولين في الصحة والمستشفي     . ٤
خالل وضع لوائح وأنظمة خاصة؛ تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل مـن ال يحتـرم أخـالق                 
المسلمين، وترتب ما يلزم لستر العورة، وعدم كشفها أثناء العمليات، إال بقدر الحاجـة مـن                

  ١. خالل اللباس المناسب شرعاً
  : العلماء ، البد من مراعاة ما يلي ومن خالل قرار المجمع الفقهي ، وكالم 

أن ال يوجد امرأة تداوي المرأة أو العكس ، فيمكن للرجل عالج المرأة والعكـس               : أوال  
  .آلن الضرورات تبيح المحظورات  

أن ال يكشف من العورة إال قدر الحاجة ، ويستر ما عدا ذلك ، فالضرورة تقـدر               : ثانياً  
  .بقدرها 

أن تنفـرد   ، وال   بـالمرأة   فال يجوز أن ينفرد الرجـل       اك خلوة ،    أن ال يكون هن   : ثالثاً  
   .ال يجوز تعديهاو خلوة محرمة، الألن المرأة بالرجل ، 

                                         
  )٧٠٧(  موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة - ١



 

 )٢٩٤٥(

  معالجة العقم عند النساء: المبحث األول 
  : تعريف العقم في اللغة 

الذي ال يولد لـه ، ويطلـق علـى    : هو هزمة تقع في الرحم ، فال تقبل الولد ، والعقيم       
ذكر واألنثى ، ويجمع الرجل على عقمى وعقام ، وتجمع المرأة على عقـائم وعقـم ،        ال

  ١.ويقال رجل عقيم من قوم عقمى وِعقام ، مثل مرضى وِمراض 
  : تعريف العقم في االصطالح 

  ٢ هو عدم القدرة على اإلنجاب 
  ٣.هو فشل الحمل بعد مضي سنة كاملة على المعاشرة الزوجية : وقيل 

  : العقم عند النساء طرق عالج 
  : العالج عن طريق األدوية والعقاقير : أوالً 

كثير من أسباب العقم عند النساء يكون بسبب العقم النـاتج عـن انقطـاع التبـويض ،           
وعالج هذا النوع من العقم يكون عن طريق األدوية والعقاقير الطبية التي تساعد علـى               

  ٤.للتلقيح حث المبيض على إنتاج وإفراز بييضات صالحة 
كما يتم عالج العقم الناتج عن انسداد النفيرين باألدوية المناسبة التي تعـالج االلتهابـات             

   .٥التي تصيب النفيرين باستخدام أدوية مضادة للجراثيم كمشتقات السلفا والبنسلين 
وهذه الطريقة جائزة ، ألن العقم مرض كسائر األمراض التي يجـوز التـداوي منهـا                

  .٦وال يوجد محظور شرعي في هذه الطريقة بالمباح ، 
  : العالج عن طريق التلقيح الصناعي الداخلي : ثانياً 

وصورته أن يؤخذ السائل المنوي ويحقن جزء منه في عنق الـرحم ، وتحقـن الكميـة         
المتبقية منه في قعر المهبل خلف عنق الرحم ، وتبقى المرأة بعد الحقن مـستلقية علـى           

   ٧.ين ظهرها ساعة أو ساعت

                                         
  ) ٤٥٨ -٤٥٧/ ١١(  لسان العرب - ١
  ) ٢٣٨(  الموسوعة الطبية العربية - ٢
  ) ٧(   العقم عند الرجال والنساء - ٣
  ) ٣٤٥(   المرجع السابق - ٤
    )٣٥٥-٣٥٣(  المرجع السابق - ٥
  ) ٨٠(  األحكام الطبية المتعلقة بالنساء - ٦
   ) ٣٨١(  العقم عند الرجال والنساء - ٧



– 

  )٢٩٤٦(

  ) : أطفال األنابيب ( العالج عن طريق التلقيح الصناعي الخارجي : ثالثاً 
وصورته أن تؤخذ البييضة من مبيض المرأة بعملية جراحية ، ثم يـتم إخـصابها فـي           
المعمل بحيوان منوي ، ثم يكون تنمية البييضة المخصبة بعد اكتمـال مراحـل نموهـا            

ذا األنبوب من خالل فتحة المهبل إلـى الـرحم ،         األولى في رحم األم بواسطة إدخال ه      
وقذف البييضة فيه بعد تلقيحها وزرعها في الـرحم ليبـدأ الحمـل مـساره الطبيعـي                 

  ١.المعروف 
  : العالج بالجراحة : رابعاً 

يلجأ األطباء إلى هذه الطريقة إذا فشلت طرق العـالج بالعقـاقير واألدويـة الطبيـة ،                 
، ويتم فيهـا استئـصال أورام الـرحم ، وعـالج اآلالم             والجراحة المستخدمة في ذلك     

العصبية الرحمية بقطع أعصاب الحوض الدقيقة ، كما أنه يتم شق الرحم إلى شقين من               
أجل استئصال االلتصاقات التي بداخله ثم يعاد وصله ، وقد توصل األطباء إلـى عمـل     

والهـدف  . لتـصاق   إصالحات جراحية يتم من خاللها فتح النفيرين بتحريرهما من اال         
  ٢.إيصال البييضة المعدة للتلقيح إلى جوف الرحم : األساسي من هذه العمليات 

 : حكم عالج العقم عند النساء
أصدر المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي قـراراً بجـواز إجـراء              

  : عملية التلقيح الصناعي السابقة وفق ضوابط وشروط معينة
        . ت حاجة المرأة إلى هذه العملية من أجل الحملأن تثب -١
أن يتم مراعاة أحكام الفحص الطبي المتعلقة بكشف العورة ، والتي سبق ذكرها فـي           -٢

 . أول البحث
أن يتم التحقق من قيام الزوجية بين من أخذ منه السائل المنوي ، وبين المرأة المراد                -٣

 . تلقيحها
تحقيق نتائج إيجابية من إجراء هذه العملية ، ويجـوز أن           أن يغلب على ظن الطبيب      -٤

 . يكرر إجراءها ألكثر من مرة
أن تتم العملية فوراً ، وأمام الزوج ، مع إهدار جميع ما يتبقى من الحيونات المنويـة           -٥

   . بعد التلقيح
                                         

  ) ٢٢٠(  أحكام النسب في الشريعة اإلسالمية - ١
   ) ٨١ – ٧٥( العمليات الجراحية وجراحة التجميل ،  ) ٣٦٢ – ٣٦٠(   العقم عند الرجال والنساء - ٢



 

 )٢٩٤٧(

   :١ األدلة على جواز عالج العقم عند النساء
االتصال الجنـسي  –ه الصور على التلقيح الطبيعي قياس التلقيح االصطناعي الداخلي بهذ -١

   - وهو الزواج– بجامع كون كل منهما يبتغي به تحصيل النسل بطريق شرعي –
ومن األدلة الدالة على جواز عالج العقم عند النساء ، المصالح الراجحـة المترتبـة    -٢

   : على هذا العالج ومنها
سي الطبيعي ، وأما المفاسد المترتبة علـى  إبقاء النسل وحفظه حين يتعذر باالتصال الجن 

  : هذا العالج فيمكن حصرها في أمرين
الخوف من اختالط األنساب وهذه المفسدة تنتفي بالضوابط المذكورة في قـرار            : األول  

  . المجمع الفقهي والتي سبق ذكرها
 االطالع على العورة وما قد يفضي إليه ، وهذا األمـر مقيـد بالـضرورة أو               : الثاني  

 . الحاجة كذلك
وجه ارتباط عالج العقم عند النساء بقاعدة ما حرم سداً للذريعـة أبـيح للمـصلحة                

  : الراجحة
من خالل الضوابط المذكورة في قرارات المجامع الفقهيـة ، تتبـين عالقـة المـسألة                
بالقاعدة ، حيث أن األصل في عملية التلقيح الصناعي التحريم لما يترتـب عليـه مـن              

ة ، أو خوف من اختالط األنساب ، إال أن مصلحة بقاء النـسل وحفظـه ،               كشف للعور 
   وحاجة المرأة للولد أرجح ، مع إمكان درأ تلك المفاسد بالضوابط المذكورة ، واهللا أعلم

 منع الحمل : المبحث الثاني 
  : منع الحمل له صورتان

  . منع الحمل الدائم -١
  منع الحمل المؤقت-٢

   : الحمل الدائممنع : الصورة األولى 
 : المقصود بمنع الحمل الدائم

، أو  ) فالوب  ( هو استئصال القدرة على اإلنجاب في المرأة ، وذلك بقطع قناتي الرحم             
 ٢. ربطهما ، أو االثنين معاً

                                         
   )٨٦ - ٨٥( علقة بالنساء  األحكام الطبية المت- ١
سياسة ووسائل تحديـد النـسل فـي الماضـي     ،  ) ٧٤٨ / ١( ، ١٩٨٨الدورة الخامسة ،  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي   - ٢

     )٣٥٩( والحاضر 



– 

  )٢٩٤٨(

  :١ وسائل منع الحمل الدائم
عن طريق فتح البطن بالجراحة للوصول إلى قنـاتي فـالوب   : فتح البطن الجراحي  -١

 . ء القطع أو الربط لهاوإجرا
عن طريق إدخال منظار بعد ايجاد فتحة في البطن ويـتم بعـد   : تنظير جوف البطن  -٢

  . ذلك قطع أو ربط قناتي فالوب
  . ومنها الكي بالكهرباء: وسائل فيزيائية لسد قناتي الرحم -٣
لـى  ومنها إدخال الحلقة بواسطة منظار خاص إ      : وسائل ميكانيكية لسد قناتي الرحم      -٤

  . قناتي الرحم فتنطبق على العروة ، وتسد مجراها بإحكام
  : حكم منع الحمل الدائم

أن من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ النسل وبقاءه ، لذلك حرمت الشريعة االختـصاء       
، ألي سبب من األسباب ، واالختصاء صورة من صور منع االنجـاب الـدائم لـدى                 

مرأة يؤدي إلى ما يؤدي إليه االختـصاء مـن قطـع        الرجل ، ومنع الحمل الدائم لدى ال      
النسل البشري الذي دعى اإلسالم إلى حفظه ، فالعلة واحدة ويأخذ الحكـم نفـسه مـن                 

  . التحريم ، إال إن كان هناك ضرورة طبية
وقد نص المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة  ، في دورته الثالثة ، في قراره األول                

  .٢  قطعاً مطلقاً دون عذر طبي، على حرمة قطع النسل
وكذلك صدر قرار المجمع الفقهي اإلسالمي في جدة ، على حرمة التعقيم الدائم حيـث               

يحرم استئصال القدرة على اإلنجاب في الرجل والمرأة ، وهو ما يعرف            " جاء في نصه  
 ٣ " باإلعقام أو التعقيم ، ما لم يدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية

أن : " مؤتمر اإلسالمي الخاص بتنظيم األسرة ، المنعقـد فـي الربـاط علـى             ونص ال 
استعمال الوسائل التي تؤدي إلى العقم لغير ضرورة شخصية ، أمر ال تجوز ممارسـته           

 ٤" شرعاً للزوجين أو لغيرهما

                                         
   ) ١٩١( األحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمي ،  ) ٣٩٢(  سياسة ووسائل تحديد النسل - ١
   ) ٦٣-٦٢( مجمع الفقهي بمكة المكرمة  قرارات ال- ٢
  )٧٤٨ / ١( العدد الخامس ، الدورة الخامسة ،  مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي بجدة - ٣
  ) ٥١٩ / ٢(  اإلسالم وتنظيم األسرة - ٤



 

 )٢٩٤٩(

ومما ينبغي التنبيه إليه أن األسباب التي يجوز معها منع الحمل الدائم ، البـد أن تكـون      
اً طبية محضة  يقررها األطباء المسلمون الثقات ، والتي إن استمر الحمل معهـا ،           أسباب

سيؤدي إلى لحوق الضرر بالمرأة ، أو هالكها ، وأن ال يلجأ إليها إال أذا تعذر استخدام                  
غيرها من الموانع التي ال يحتاج معها إلى التدخل الجراحـي كحبـوب منـع الحمـل                 

  .١ واللولب
   :٢ تي يجوز معها منع الحمل الدائم منهااألسباب الطبية ال

  . أمراض القلب ، خاصة ضيق صمامات القلب-١
   اإلصابات المتقدمة للكلى-٢
  بعض أمراض الجهاز التنفسي-٣
   بعض أمراض الجهاز الهضمي-٤

   : منع الحمل المؤقت: الصورة الثانية 
   : المقصود بمنع الحمل المؤقت

نة من الزمن بأي وسيلة من الوسـائل التـي ال يـراد    هو التوقف عن اإلنجاب فترة معي  
  ٣. منها إحداث العقم

  ٤: وسائل منع الحمل الطبية المؤقته
وهي وسائل تعتمـد علـى إيجـاد        : الوسائل الميكانيكية ، والكيميائية ، والموضعية       -١

  : حاجز يمنع وصول المني إلى وعن الرحم ، ومنها
  . ، الغالف الواقيالحاجز الذكري ، الغمد :  الرفال -أ

عبارة عن حاجز مطاطي بحلقة معدنيـة سـميكة لهـا خاصـية             : الحاجز المهبلي   -ب
  . الزنبرك تستعملها المرأة موضعيا في الرحم

                                         
  سياسة ووسائل تحديد النسل   ،  ) ٢١٣( ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالم      .  المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية      - ١
 )٣٧٩ -٣٧٤ (  
   ) ١٣٦(  األحكام الطبية المتعلقة بالنساء - ٢
  )٤١٧( نظرية الضرورة الشرعية ،  ) ١٩٣( سياسة ووسائل تحديد النسل - ٣
الطبيـب أدبـه    ،  ) ٢١٩-٢٠٥( سياسة ووسائل تحديد النسل     ،  ) ١٢٣٢ / ٦(  الموسوعة الطبية الحديثة     - ٤

   )٢٨٦-٢٨٠( وفقهه 



– 

  )٢٩٥٠(

هي قبعة من المطاط لتغطية عنق الرحم الذي يبـرز فـي سـقف              : القبعة الرحمية   -ج
  . المهبل ، ويمنع وصول الحيوانات المنوية إلى الرحم

هي إسفنجة مبللة بالخل أو المواد الطبية ، تضعها المرأة في الرحم            : ة المهبل   إسفنج-د
  . قبل الجماع ، تقتل الحيوانات المنوية

هي كريمات ومراهم أو تحميالت مهبلية ، تستخدم لزيادة         : قاتالت الحيوانات المنوية    -ه
  فعالية منع الحمل

ع وصول الحيوانات المنويـة     هي أجهزة رحمية على شكل لولوب ، تمن       :  اللولوب   -و
 . إلى الرحم

   : الوسائل الهرمونية لمنع الحمل-٢
هي أنواع متعددة من الحبوب ، والتي تحتوي على أحـد مـشتقات االسـتروجين ، أو                 

  . البروجستوجين ، أو كليهما معاً
   : حكم منع الحمل المؤقت

القول الـراجح فـي     يرى العلماء أن حكم منع الحمل المؤقت مبني على حكم العزل ، و            
 ١. مسألة العزل هو الجواز بإذن الزوجة ، عند وجود حاجة لذلك

العزل مكروه إال إذا تعلق بـه سـبب أو حاجـة ، تزيـل              : " قال ابن قدامة رحمه اهللا      
إال أن يكـون  ..... الكراهة ، وقد حث عليه الصالة والسالم على تعاطي أسباب الولـد   

  ٢" الوطء ، فيطأ ويعزلفي دار الحرب فتدعو الحاجة إلى 
   : أمثلة على أسباب منع الحمل المؤقت

خوف المرأة على طفلها الرضيع من الضعف والهزل ، فتمنع الحمـل حتـى تـتم                -١
   الرضاعة

  الظروف الصحية للمرأة-٢
   التعب في تربية األبناء وجعل فترة زمنية بينهم-٣
    من األسبابوغيرها. عدم استقرار الحياة الزوجية بين الزوجين -٤

وقد نص مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنعقد في دورة المؤتمر الخامس بالكويت مـن              
 . م١٩٨٨) ديسمبر (كانون األول ١٥-١٠ه الموافق ١٤٠٩ جمادى األولى ٦-١

                                         
  ) ٧/١٩٥( الفروع ، ) ٢/٣٣٢(ئع  بدائع الصنا- ١
   )١٣٣ / ٨(  المغني مع الشرح الكبير - ٢



 

 )٢٩٥١(

عل أن من مقاصد الزواج في الشريعة اإلسالمية اإلنجاب والحفاظ على النوع اإلنساني             
ا المقـصد ، ألن إهـداره يتنـافى مـع نـصوص الـشريعة       ، وأنه ال يجوز إهدار هذ   

وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به ، باعتبار حفظ النسل أحد              
   ، الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها

  : وقرر ما يلي
  ال يجوز إصدار قانون عام يحد من حق الزوجين في اإلنجاب: أوالً 
يحرم استئصال القدرة على اإلنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف باإلعقام              : ثانياً

   أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية
يجوز التحكم المؤقت في اإلنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمـل ، أو إيقافـه    : ثالثاً  

تبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عـن  لمدة معينة من الزمان ،إذا دعت إليه حاجة مع       
تشاور بينهما وتراض ، بشرط أن ال يترتب على ذلك صـرر ، وأن تكـون الوسـيلة                  

  .١ مشروعة ، وأن ال يكون فيها عدوان على حمل قائم
وقد نص المؤتمر الخاص باإلسالم ، وتنظيم األسرة ، المنعقد بالربـاط علـى أن منـع            

، وبـدون إكـراه     "  قيام الزوجية بالتراضي بينهمـا       "الحمل المؤقت للحمل جائز حال      
باستخدام وسيلة مشروعة ، ومأمونة لتأجيل الحمـل أو تعجيلهمـا يناسـب ظروفهمـا               

  ٢. الصحية واالجتماعية واالقتصادية
  : وجه ارتباط منع الحمل المؤقت بقاعدة ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة

الل بالمقصد العظيم للشريعة اإلسالمية من حفـظ النـسل          أن منع الحمل المؤقت فيه إخ     
وبقاءه ، وقرارات المجامع الفقهية ، بينت عالقة المسألة بالقاعدة ، حيث أنهـا أجـازت     
منع الحمل المؤقت عند الحاجة والمصلحة الراجحة ، ولم تجـز منـع الحمـل الـدائم                 

 لذريعـة قطـع النـسل       بالجراحة إال عند وجود الضرورة الطبية الملحة ، وذلك سـداً          
البشري ، فراعت الحاجة عند المنع المؤقت ألنه ليس منعاً لألبد ، وراعت الـضرورة               

  عند المنع الدائم

                                         
   )٧٣ / ١(  مجلة المجمع الفقهي الدولي - ١
    )٣٧٥(  سياسة ووسائل تحديد النسل - ٢



– 

  )٢٩٥٢(

 )العمليات القيصرية ( جراحة الوالدة : الثالث بحث الم
 : المقصود بجراحة الوالدة

  ١ أن يخرج الجنين من بطن أمه جراحياً 
  :٢  من حالتينجراحة الوالدة للمرأة ال تخلو

وهي التي يخشى فيها على حيـاة األم أو  : أن تكون الجراحة ضرورية   : الحالة األولى   
  .الجنين أو كليهما

   : ومن أمثلتها
 ،وهي التي يكون فيها الجنين خارج الرحم في قناة المبـيض          : الحمل الخارج الرحم    -١

 وال يكـون إال بالعمليـة   ،جهففي هذه الحالة البد من إخرا  ،  وال يمكن له أن يستمر حياً       
 ٣. الجراحي

 ألنه في هذه الحالة تكـون حيـاة األم          ،الجراحة القيصرية في حال التمزق الرحمي     -٢
 . والجنين في خطر محتم

وهي التي يلجأ إليها األطباء في حال تعسر الـوالدة  : الجراحة الحاجية : الحالة الثانية  
 ويترتب عليها األضرار التي ال تصل إلى درجة الخوف على حيـاة األم أو               الطبيعية ، 

  ٤. جنينها
 :٥ الجراحة القيصرية التي يلجأ إليها األطباء ألسباب منها: من أمثلتها  
  . أن تكون المشيمة ملتصقة في عنق الرحم فتسبب نزفاً دموياً-١
لى انقطاع الدم واألكـسجين     خروج الحبل السري قبل الطفل عند الوالدة مما يؤدي إ         -٢

  . عنه
  أن يكون الجنين في وضع شاذ داخل الرحم-٣
   . أن يكون هناك تشوه في حوض المرأة مما يعيق خروج الجنين-٤

                                         
   ) ١٤٦(  أحكام الجراحة الطبية - ١
  ) ١٦٨ – ١٦٧(  األحكام الطبية المتعلقة في النساء - ٢
   )٢٣ / ١( ة الحديثة  الموسوعة الطبي- ٣
  ) ١٤٩( أحكام الجراحة الطبية - ٤
   )١٧٠ – ١٦٩(  األحكام الطبية المتعلقة في النساء - ٥



 

 )٢٩٥٣(

   : حكم الحالة األولى من جراحة الوالدة الضرورية
نهـا ،  هذه الحالة جائزة شرعاً لما فيها من حفظ للحياة البشرية وإنقاذ حياة المرأة أو جني           

M  7  6 وقـال تعـالى       M  Q  P         O  N  M   LK  J  IL١ قال تعالى   
;   :  9  8 Lفاهللا عز وجل نهى وحـذر مـن قتـل الـنفس أو                  ٢ ، 

  . التسبب في هالكها ، وفي هذه العمليات إنقاذ لهذه النفس من التهلكة
  : حكم الحالة الثانية من جراحة الوالدة الحاجية

ة من الجراحة ، هو الجواز ، ويقدر التدخل الجراحي بقدر الحاجة التـي              حكم هذه الحال  
يراها الطبيب المختص الثقة ، ألن الجراحة في هذه الحالة هي لتخفيـف األلـم علـى                 

والقاعـدة الفقهيـة    ، ٣المرأة أو تخفيف الضرر على الجنين ، وليست لضرورة هالكهما
  ٤ " يختار أهون الشرين" تقول 
 للمـصلحة  أبـيح جراحة الوالدة الحاجية بقاعدة ما حرم سـداً للذريعـة   ارتباط  وجه  

   : الراجحة
وجه المنع من جراحة الوالدة القيصرية في الحالة الثانية ، لما فيها من إضـرار علـى               

إضعاف غشاء الرحم ، مما يؤدي إلى احتمالية تمزقه في الوالدة الثانيـة ،             المرأة ومنها   
ل تمام السنتين للطفل األول ، وأن التـي تلـد مـرتين             خصوصاً عند حصول الحمل قب    

فأكثر بوالدة قيصرية ال يمكنها أن تلد بعد ذلك والدة طبيعية وفيها خطر علـى المـرأة               
في حال أرادت الوالدة الطبيعية ، كذلك عدد مرات الحمل بالوالدة القيـصيرية محـدود     

لطبيعية ، وكل ما سبق ينـافي  بعدد معين ال يمكن للمرأة أن تنجب غيره بعكس الوالدة ا        
، ومـع هـذا   المقصد الشرعي من كثرة النسل ، وتكثير أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم   

فقد أجازت الشريعة هذه العمليات في حال حاجة المرأة لتخفيف األلم أو تخفيف الضرر              
على الجنين ، وليس لضرورة هالكهما كما تقرر سابقاً ، وهذا يتفق مع أصول الـشرع                

                                         
  ) ٢٩( سورة النساء آية - ١
   )٣٢( المائدة آية - ٢
        الـدليل الطبـي للمـرأة      ،  ) ١٨٤( ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسـالم       ،  المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية      - ٣
)١٣٠-١٢٩( 
    )٢٠٣(  شرح القواعد الفقهية - ٤



– 

  )٢٩٥٤(

M   z لتي تدعو إلى رفع الحرج والضيق ودفع الضرر ، يدل على ذلـك قولـه تعـالى     ا
¡  �   ~  }   |   { L١    

   ٢ M    ̄  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §L وقوله تعالى 
 . وكلها تدعو إلى التخفيف ورفع الحرج  
 هـذه  فيالعز بن عبد السالم ووجه اإلباحة في الحالة األولى ، يظهر من خالل ما قاله         

وشق بطن المرأة على الجنين المرجو حياته ، ألن حفظ حياتـه            : " المسألة ، حيث قال     
 ٣" أعظم من مفسدة انتهاك حرمة أمه 

انتهاك حرمة  وكالمه رحمه اهللا دليل على ترجيح مصلحة حفظ حياة الجنين على مفسدة             
ـ               ضرورية الميت ، ومعلوم أن األصل عدم جواز انتهاك حرمته ، وأجيز للمـصلحة ال

 ٤. وهي حفظ نفس الجنين
  عنق الرحمتوسيع الكحت و : رابع البحثالم

 : الكحت وتوسيع العنقالمقصود ب
توسيع عنق الرحم في النساء ، بقصد فحص جدار الـرحم ، أو تنظيفهـا ، أو كـشط                   

  ٥  غطائها المخاطي
حم ، والغايـة    عبر قناة الر  ) ملعقة الكحت   ( وتتم هذه العملية بواسطة إدخال آلة الكحت        

فحص جوف الرحم ، وبالتالي تنظيفه ، أي كحت جدره الداخلية ، إلخـراج مـا      : منها  
  ٦. يحتويه من بقايا األغشية ، وإخضاع كل هذه الفضالت للفحص والتشخيص

  :٧وإلجراء هذه الجراحة أسباب منها
  . الطبيعي ٨إزالة بقايا المشيمة بعد الوالدة أو اإلجهاض-١
 . هول السببوقف نزيف مج-٢

                                         
   )٧٨(  سورة الحج أية - ١
   ) ١٨٥(  سورة البقرة آية - ٢
   )٨٧ / ١(   قواعد األحكام - ٣
  ) .١٦٩( األحكام الطبية المتعلقة بالنساء ،  )٨٧ / ١(   قواعد األحكام - ٤
   ) ١٣٠-١٢٩(  الدليل الطبي للمرأة - ٥
   ) .١٩٩( ي للمرأة   الدليل الطب- ٦
   ) ١٧١(  األحكام الطبية المتعلقة بالنساء - ٧
   )٩( مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية . هو خروج محتويات الحمل قبل عشرين أسبوعاً :  اإلجهاض - ٨



 

 )٢٩٥٥(

  . إزالة بؤرة عدوى-٣
  . تشخيص علل الجهاز التناسلي في المرأة ، وخاصة تشخيص األورام السرطانية -٤
قد تتم عملية توسيع عنق الرحم دون استعمال الكحت ، وتكون عالج لتخفيـف آالم   -٥

 ١. الحيض ، وعالج بعض أسباب العقم
   : حكم جراحة الكحت وتوسيع عنق الرحم 

لفقهاء هذا النوع من الجراحة ، بشرط عدم وجود البديل الطبي اآلخر ، بدالً مـن       أجاز ا 
الجراحة لتحقق الشفاء به ، فإذا وجد البدليل فال تجوز هذه العملية لوجود مفسدة كـشف          

  ٢. العورة عند المرأة ، وإيالج آلة في الفرج
 أبـيح للذريعـة   بقاعدة ما حرم سداً     كحت وتوسيع عنق الرحم     جراحة ال ارتباط  وجه  

  للمصلحة الراجحة
جراحة الكحت وتوسيع عنق الرحم ، فيها مفسدة كشف عورة المرأة ، ومفسدة إيالج              أن  

آلة في فرجها ، وفيها انتهاك لكرامة اإلنسان واالعتداء على شيء من أعائه ، واألصل               
عدم جواز كشف العورة إال للضرورة أو الحاجة ، وما ذكروه مـن أسـباب إلجـراء                 

    . ملية الكحت داللة على وجود المصلحة الراجحة على مفسدة التحريم والمنعع
  حكم جراحة ثقب غشاء البكارة:  الخامس بحثالم

  :٤ غشاء البكارة ٣المقصود بجراحة ثقب 
  ٥.   ثقب غشاء البكارة لتسيل نفاذ دم الحيض من خالله 

  : السبب في إجراء هذه العملية 
 غشاء البكارة ينفذ منه دم الحيض عبر المهبل ، وقد تكون فيـه   يكون فيه العادة ثقب في    

عدة ثقوب ، وقد تحدث حاالت النسدادها فهنا يضطر الطبيب إلى إجراء عمليـة ثقـب             
  ٦.لغشاء البكارة ، لئال يتسبب ذلك في مضاعفات خطيرة تنعكس على صحة المرأة 

                                         
   )٢٠٠(  الدليل الطبي للمرأة - ١

   ) ١٠٨٩(  الموسوعة الطبية الحديثة - ٢
   )٨١( لقاموس المحيط ا، الخرق النافذ :  الثقب - ٣
ويوجد ، كما لو كان ليسده ، هو صحيفة لحمية ناعمة مؤلفة من التصاق مخاطيين يقع على مدخل المهبل :  غشاء البكارة - ٤

  ) ٢٩٧(الطبيب ومسؤوليته المدنية . أو أقل لنزول دم الحيض ، ملمتر  )٥-١(فيه فتحة هاللية طولها 
   )٢٠٠(   دليل المرأة الطبي - ٥

  المرجع السابق - ٦



– 

  )٢٩٥٦(

  : حكم عملية ثقب غشاء البكارة 
  ١:لألمور التالية يجوز إجراء هذه العملية 

أنه يجوز فعل هذه الجراحة كما يجوز فعل غيرها من أنواع الجراحـات بجـامع                - ١
 . وجود الحاجة الطبية فيها 

ألن انسداد غشاء البكارة يؤدي إلى لحوق الضرر بالمرأة ، وله آثار خطيرة إذا لم                - ٢
  ٢" الضرر يزال " يتم تداركه ، ومعلوم أن دفع الضرر مشروع ، ألن 

 للمـصلحة   أبـيح بقاعدة ما حرم سداً للذريعة      ثقب غشاء البكارة    جراحة  رتباط  اجه  و
  :الراجحة

من خالل ما سبق في حكم هذه العملية يتبين أن األصل في هذه العملية المنع لمـا فيـه                
من كشف للعورة ، وهي المفسدة التي توجب المنع ، لوال أنها معارضة بمصلحة أرجح               

المرأة من أضرار احتباس دم الحيض ، فأبيح المحـرم          منها ، وهي مصلحة حفظ جسم       
  . لسد الذريعة ، وهو كشف العورة للمصلحة الراجحة من حفظ النفوس 

   غشاء البكارةرتقحكم جراحة : سادسالبحث الم
  : البكارة ٣المقصود برتق

  ٤. إعادة لحمة البكارة ووصلها بعد تهتكها بشيء عارض
   :٥رة وتؤدي إلى ثقبه منهاأسباب عارضة تؤثر على غشاء البكا

 .السقوط من مكان مرتفع ، أو حمل ثقيل ، أو ركوب غير حذر-١
  . مرض عضوي أو شدة تدفق دم الحيض-٢
عمل جراحي لدفع خطر محقق كاحتباس الحيض ، وتسهيل الجماع إذا           -٣

  . تعذر

                                         
  ) ٢١٠(  األحكام الطبية المتعلقة بالنساء - ١
    )١٧٩(  القواعد الفقهية - ٢
: أي ، بمعنى سده وأصلحه فارتتق ، ورتق الشيء يرتقه رتقاً ، وهو سد موضع الفتق ، ضد الفتق   :  الرتق   - ٣

  )١/٣٢٧(لوسيط المعجم ا،  ) ١/٢٦٧(مختار الصحاح ، )١٠/١١٤(لسان العرب .  فالتأم 
  )٢٢٧( عملية الرتق العذري - ٤
   )٣٦٧( سرقة األعضاء بالجراحة- ٥



 

 )٢٩٥٧(

   : حكم جراحة رتق غشاء البكارة
عد طالق ، أو نتيجـة زنـى        اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز رتق البكارة ب        

   ١اشتهر ، أو متواطئ عليه
  : واختلفوا فيما عدا ذلك إلى أقوال

 . ٢منع الرتق مطلقا:  القول األول 
جوازه إذا حصل التمزق في حال الـصغر ، ومـن غيـر             : القول الثاني   

 .٣ جماع ، ويكون بإذن الزوج ورغبتنه وحضوره
   :٤ وبيانه. األعراض الخلقية قال بالتفصيل بالنظر إلى : القول الثالث 

 . يجوز إذا كان الفتق لعلة خلقية سواء في الكبيرة أو الصغيرة-١
  . كنزيف أو ورم أو حادث) الزنا(يجوز إذا كان لعلة غير مشينة -٢
  . يجوز إذا كان بسبب اإلكراه على الزنا ويحرم بالزنا المتواطئ عليه-٣
   : ٥ وبيانه–لنظر إلى العواقب  بضابط ا-قال بالتفصيل : القول الرابع  
إذا كان التمزق لحادث أو فعل ال يعتبر معصية شرعاً ، ولـيس وطئـاً     -١

  : في عقد ينظر
إن غلب على الظن أن الفتاة ستواجه ظلماً ومشقةً من العرف الواقـع ،              -أ

  . كان إجراؤه واجباً
  . إن لم يغلب على الظن فإنه يكون مندوباً-ب
ى لم يشتهر ، فإن الطبيب مخيـر بـين الرتـق أو             إذا كان التمزق بزن   -٢

   . عدمه والرتق أولى

                                         
   ) ٢٨٩(أحكام الجراحة الطبية ،  ) ٣٧٦(  سرقة األعضاء بالجراحة - ١
   )٢٨٩(انظر أحكام الجراحة الطبية ،  وبه قال الشيخ عز الدين الخطيب - ٢
   )٣٧٧( ة األعضاء بالجراحة أنظر سرق، محمد المختار السالمي .  وبه قال د- ٣
   )٣٧٧( أنظر سرقة األعضاء بالجراحة ، توفيق الواعي .  وبه قال د- ٤
    )٢٥٦-٢٥٥(أنظر عملية الرتق العذري ، محمد نعيم ياسين .  وبه قال د- ٥



– 

  )٢٩٥٨(

 للمـصلحة  أبـيح بقاعدة ما حرم سداً للذريعة      رتق غشاء البكارة    جراحة  ارتباط  جه  و
  :الراجحة

أن عملية رتق البكارة فيها كشف لعورة المرأة ، وسبق معنـا أن األصـل        
ولـو نظرنـا إلـى      تحريم كشف عورة المرأة إال للضرورة أو الحاجة ،          

الشريعة وجدناها تندب إلى الستر ، وتدل عليه ، والرتـق يحقـق ذلـك ،      
حيث أن األصل براءة المرأة من السوء ، والقول بالجواز فيه حفاظ علـى             
ستر المرأة ، ودرء إشاعة السوء بـين المـسلمين ، وصـيانة األنـساب               

لجـواز  والحرمات من الجهة األخرى  ، وما ذكره العلماء مـن أسـباب              
إجراء عملية الرتق فيه داللة على وجود المصلحة الراجحة على مفـسدة            

  . التحريم والمنع



 

 )٢٩٥٩(

  :الخاتمة
في ختام البحث أحمد هللا تعالى الذي من على باالنتهاء من هذا البحث والذي كـان                

ما حـرم سـداً للذريعـة أبـيح     " األحكام الطبية المتعلقة بالمرأة في ضوء قاعدة       ( عن  
  )حة الراجحةللمصل

  : وقد خلصت فيه إلى
أن ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة ، وأن معنى سد الذريعـة ، هـو                 -١

  . حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له
  . أن الشريعة حرمت األفعال المفضية إلى المفاسد والمحرمات-٢
كن لذات النظر   أن األصل تحريم كشف العورة ، وأن تحريم النظر إلى العورة لم ي            -٣

  . بل لما يفضي إليه من مفاسد ، لذلك أبيح للمصلحة الراجحة
  . أن تحريم كشف العورة يشمل الرجال والنساء على حد سواء-٤
أن حكم عالج العقم عند النساء جائز مع ما فيه من كشف للعورة وذلك لما يترتـب    -٥

   . للولدعليه من مصلحة راجحة في بقاء النسل وحفظه ، وحاجة المرأة 
منع الحمل عند المرأة له صورتان ، منع دائم ومنع مؤقـت ، وأن الـذي أباحـة     -٦

  . العلماء للمصلحة الراجحة هو منع الحمل المؤقت
  . لجوء المرأة للوالدة القيصرية جائز إذا دعت الحاجة إلي ذلك-٧
أة ،  جواز عملية الكحت وتوسيع عنق الرحم ، لما فيها من رفع الضرر عن المـر              -٨

   . وهذه مصلحة راجحة على مفسدة كشفها للعورة
   . جواز عملية جراحة رتق وثقب غشاء البكارة للمرأة إذا دعت الحاجة لذلك-٩

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى
 
 
 



– 

  )٢٩٦٠(

  :فهرس المصادر والمراجع
  القرآن الكريم : أوالً 

: إلمام شمس الدين محمد بن أحمد األنصاري الخزرجـي ، تحقيـق      ل :الجامع ألحكام القرآن الكريم     
  م٢٠٠٣-ه١٤٢٣:هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب و الرياض ، طبعة 

  :كتب الحديث : ثانياً 
 : تحقيـق  )هـ١٤٢٠: ت(محمد ناصر الدين األلباني  ل: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      

 م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية : الطبعة  بيروت–المي  المكتب اإلس ،زهير الشاويش

 األزدي عمـرو  بـن  شـداد  بـن  بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود  ألبي :داود   أبي سنن
 - صيدا العصرية، الحميد ، المكتبة   عبد الدين محيي محمد: ، تحقيق ) هـ٢٧٥: المتوفى (السِجستاني

 بيروت

أحمد محمـد   :تحقيق )هـ٢٧٩: ت(الترمذي، أبو عيسى  سورةمحمد بن عيسى بن ل :سنن الترمـذي  
  هـ١٣٩٥ الثانية، : الطبعة  مصر– مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  وآخرون ،شاكر

            الحسن علي بن عمر بن أحمد بن النعمان بن دينـار البغـدادي الـدارقطني                يبأل : سنن الدارقطني 
 نؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، أحمد برهومشعيب االر:  تحقيق  )هـ٣٨٥: ت(
  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة  لبنان– مؤسسة الرسالة، بيروت ،

              عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني، النـسائي                يبأل:   للنسائي كبرىلسنن ال ا 
الثانيـة،  : الطبعـة   حلب –تب المطبوعات اإلسالمية     مك  ، عبد الفتاح أبو غدة   : تحقيق )هـ٣٠٣: ت(

١٩٨٦ – ١٤٠٦   
 ،  دار طوق النجاة،ناصر المحمد زهير  : ، تحقيق محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا ل:  صحيح البخاري 

   هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة
 بـن  تينجا بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد  ألبي:وزيادته   الصغير الجامع صحيح

زهير الشاويش ، المكتـب     : ، أشرف على طبعه     ) هـ  ١٤٢٠(:  ،المتوفى  األلباني األشقودري آدم،
 اإلسالمي

: ، تحقيـق  ) هــ  ٢٦١: المتوفى (النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن لمسلم: صحيح مسلم  
   بيروت–الباقي ، دار إحياء التراث العربي  عبد فؤاد محمد



 

 )٢٩٦١(

  :  لفقه وأصوله كتب ا: ثالثاً 
 لتقي الـدين أبـو   ):منهاج الوصول إلي علم األصول للقاضي البيضاوي (اإلبهاج في شرح المنهاج    

الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهـاب ، دار                     
   م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦بيروت -الكتب العلمية 

 الطائف ، الطبعة األولـى     –مد المختار الشنقيطي ، مكتبة الصديق        محمد مح  :أحكام الجراحة الطبية    
  م ١٩٩٣

 األردن  محمد خالد منصور ، دار النفائس ،      .  د :األحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمي        
  م ١٩٩٩-ه١٤٢٠الطبعة الثانية و

عبد المجيد تركي ، : تحقيق ، )ه٤٩٤ت(  لإلمام أبي الوليد الباجي :إحكام الفصول في أحكام األصول  
  م١٩٨ -ه١٤٠٧دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، الطبعة األولى 

: المتـوفى  (القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر ألبي:االستذكار
 بيروت - العلمية الكتب دار معوض ، علي محمد عطا، محمد سالم: ، تحقيق) هـ٤٦٣
 قيم الجوزية  ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: العالمين   رب عن نالموقعي إعالم

: طبعـة ييـروت ، ال   – العلميـة  الكتب إبراهيم ، دار   السالم عبد محمد: ، تحقيق  هـ٧٥١: المتوفى(
  م١٩٩١ - هـ١٤١١ األولى،
المطلب بن عبد منـاف      ألبي عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد                :األم    

 م١٩٩٠/هـ١٤١٠ بيروت -، دار المعرفة ) هـ٢٠٤: ت(المطلبي القرشي المكي 
 الزركـشي  بهـادر  بـن  اهللا عبـد  بن محمد الدين بدر اهللا عبد ألبي: الفقه   أصول في المحيط البحر

 م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ األولى،: الكتبي ، الطبعة ، دار) هـ٧٩٤: المتوفى(
          لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي              : يب الشرائع بدائع الصنائع في ترت   

 ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : ، دار الكتب العلمية الطبعة)هـ٥٨٧: ت (
، ) ه١٠٦١توفي بعـد ( لإلمام محمد بن سليمان الشهير بناظر زاده ،       :ترتيب الآللي في سلك اآلمالي      

  م٢٠٠٤-ه١٤٢٥ الرياض ، الطبعة األولى – سليمان ، مكتبة الرشد خالد بن عبد العزيز آل: تحقيق
 الكلبي جزي ابن اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، ألبي :األصول  علم إلي الوصول تقريب

 بيروت العلمية، الكتب إسماعيل ، دار   حسن محمد حسن محمد: ، تحقيق   )ه٧٤١ (:الغرناطي المتوفى 
  لبنان –



– 

  )٢٩٦٢(

 العطـار  محمـود  بن محمد بن  لحسن :الجوامع   جمع على المحلي الجالل شرح على ارالعط حاشية
  ، دار الكتب العلمية) هـ ١٢٥٠: المتوفى (الشافعي

أحمد الرشيد ، دار الكنوز اشـبيليا ، الطبعـة      .  د :الحاجة وأثرها في األحكام دراسة نظرية تطبيقية        
  م٢٠٠٨األولى 
: المنهـاج ، الطبعـة     دار الطّريفـي ،     مـرزوق  بـن  عزيـز ال عبد: والفطرة   الشرع في الحجاب
  م ٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦األولى،

: المتوفى (بالقرافي الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو: الذخيرة
   حجي محمد: ، تحقيق ) هـ ٦٨٤
: المتـوفى  (الـسبكي  الدين تقي بن الوهاب عبد الدين  لتاج:الحاجـب    ابن مختصر عن الحاجب رفع

 بيروت ،   – لبنان   –الموجود ، عالم الكتب      عبد أحمد عادل معوض، محمد علي: ، تحقيق   ) هـ٧٧١
  م١٩٩٩-١٤١٩األولى ، : الطبعة
حكـيم ،    طـاهر  محمد: -وسلم   عليه اهللا صلى- الرحمة نبي تشريع في والحكمة المصلحة رعاية

  م٢٠٠٢هم١٤٢٢ ،٣٤ السنة ،١١٦ العدد: لطبعةالمنورة ، ا بالمدينة اإلسالمية الجامعة
 الجوزيـة  قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: العباد   خير هدي في المعاد زاد

 الـسابعة : الكويت ، الطبعـة    اإلسالمية، المنار مكتبة - بيروت الرسالة، ه ، مؤسسة  ٧٥١: المتوفى(
  م١٩٩٤ /هـ١٤١٥ ، والعشرون

محمد علي البار ، دار العصر الحديث ، بيـروت، الطبعـة األولـى           : حديد النسل سياسة ووسائل ت  
  م١٩٩١

طه عبد : ، تحقيق )  ه ٦٨٤ت (  لإلمام أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ، :شرح تنقيح الفصول 
  م١٩٧٣-ه١٣٩٣الرؤوف سعد ، شركة الطباعة الفنية الجديدة ، الطبعة األولى 

  ه١٤١٧ أحمد بن محمد الزرقا ، دار القلم ، طبعة :شرح القواعد الفقهية 
 زهير أحمد السباعي ، محمد البار ، دار العلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت :الطبيب أدبه وفقهه 

  م١٩٩٣، الطبعة األولى 
سبيرو فاخوري ، دار العلم للماليين الطبعـة الخامـسة           : العقم عند الرجال والنساء أسبابه وعالجه     

  م١٩٨٨
  م ١٩٨٩ مكتبة البيت الطبية ، دار المعرفة ، بيروت ، طبعة :العمليات الجراحية وجراحة التجميل 



 

 )٢٩٦٣(

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم                 ل :الفتاوى الكبرى 
األولـى،  : الطبعة  العلمية  دار الكتب  ،) هـ٧٢٨: ت  (بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي        

  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨
لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي                : الفروع

 (هـ٧٦٣: ت( الحنبلي 
خليل المنصور ، دار    : ، تحقيق   ) ه  ٦٨٤ت( لإلمام أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ،          :الفروق  

  م١٩٩٨-طبعة ه١٤١٨بيروت ،  –الكتب العلمية 
 قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة 

 بـن  القاسم أبي بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد أبو: األنام   مصالح في األحكام قواعد
 عبـد  طه: عليه وعلق ، راجعه ) هـ٦٦٠: المتوفى (العلماء بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن

  القاهرة - األزهرية الكليات ةسعد ، مكتب الرؤوف
دمشق ،   – الفكر الزحيلي ، دار   مصطفى محمد. د: األربعة   المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد
 م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ األولى،: الطبعة
 نجيـب : العثمانيـة ، تحقيـق       الخالفة في وفقهاء علماء عدة من مكونة  لجنة :العدلية   األحكام مجلة

  كراتشي باغ، آرام كتب، تجارِت كارخانه محمد، نور: ناشرهواويني ، ال
   ، الدورة الخامسة ، العدد الخامس مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي بجدة

: تحقيق )هـ٧٢٨: ت(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني         ل :مجموع الفتاوى 
طباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة  مجمع الملك فهد ل ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

  م١٩٩٥/هـ١٤١٦  العربية السعودية
 عبـد  محمد: ، تحقيق   ) هـ  ٥٠٥: المتوفى (الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو: المستصفى  

 م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ األولى،: العلمية ، الطبعة الكتب الشافي ، دار عبد السالم
 بالمدينـة  اإلسـالمية  جريشة ، الجامعة   محمد لعلي: فيها   ونظرة لبسطها محاولة المرسلة المصلحة

 م ١٩٧٧- هـ١٣٩٧ الحجة ذو الثالث، العدد - العاشرة: المنورة ، الطبعة
: المتـوفى  التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر  لمحمد :اإلسالمية   الشريعة مقاصد
 قطر اإلسالمية، والشؤون األوقاف  ، وزارةالخوجة ابن الحبيب محمد: هـ ، تحقق١٣٩٣

ندوة الرؤية اإلسالمية لـبعض الممارسـات       :  محمد عثمان بسير     :المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية     
  الطبية 



– 

  )٢٩٦٤(

أبو عبيـده   : ، تحقيق   ) ه٧٩٠ت( لإلمام إبرهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي ،          :الموافقات  
  م١٩٩٧-ه١٤١٧:ن عفان ، الطبعة األولى مشهور بن حسن آل سلمان ، دار اب

 لجنة النشر العلمي لوزارة التعليم العالي لجمهورية مصر ، الطبعة الثانية       :الموسوعة الطبية الحديثة    
  م١٩٧٠

 بغداد– مطبعة دار القادسية :الموسوعة الطبية العربية 
 م١٩٩٩-ه١٤٢٠بة الرشد ، لعبد الكريم بن علي النملة ، مكت: المهذب في علم أصول الفقه المقارن 

 : كتب اللغة والمعاجم : رابعاً 

 الملقّـب  الفـيض،  أبو الحسيني، الرزاق عبد بن محمد بن محمد: القاموس   جواهر من العروس تاج
   مجموعة من المحققين ، دار الهداية: ، تحقيق ) ه ١٢٠٥( الزبيدي ، المتوفى سنة  بمرتضى،
: سورية ، الطبعة   – دمشق. الفكر حبيب ، دار   أبو سعدي الدكتور:  واصطالحا لغة الفقهي القاموس

 م ١٩٨٨ = هـ ١٤٠٨ الثانية
مكتب : تحقيق )هـ٨١٧: ت (مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى     ل: القاموس المحيط 

 الطبعة ن لبنا– مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ،تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة   
   م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، : 

ـ              ل :لسان العرب   يمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنـصاري الرويفع
  هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة  بيروت– دار صادر ، )هـ٧١١: ت  (ياإلفريق

ـ ٦٦٦: ت(الحنفي الرازي زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر        ل : مختار الصحاح   )هـ
هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة  صيدا-  الدار النموذجية، بيروت -  المكتبة العصرية ،يوسف الشيخ محمد: تحقيق

 م١٩٩٩/ 

/ حامد عبد القـادر     / أحمد الزيات   / إبراهيم مصطفى   (مجمع اللغة العربية بالقاهرة   ل :المعجم الوسيط 
   دار الدعوة،)محمد النجار



 

 )٢٩٦٥(

  
  
  
  
  
  
  

  

  :المقدمة 
            يحاول هذا البحث دراسة التفاعل النصي بين قصيدتين؛ إحـداهما للـشاعر            

  :العباسي أبي نواس و مطلعها 
  ) ١(             يا دار ما فعلت بك األيام            ضامتك و األيام ليس تضام 

  : و القصيدة الثانية ألبي تمام  و مطلعها
  )  ٢( ألم بها فقال سالم                كم حل عقدة صبره اإللمام             دمن

يرشح لهذه الدراسة إشارة القدماء من مؤرخي األدب و نقاده إلى الـصلة                         و
: المعارضة ، يقول ابـن خلكـان         في إطار    – في رأيهم    –بين القصيدتين التي تندرج     

التي حسده عليها أبو تمام  حبيب بـن أوس    من شعره الفائق المشهور قصيدته الميمية       و"
  : ووازنها بقوله ... 

            دمن ألم بها فقال سالم          كم حل عقدة صبره اإللمام 
و أول قصيدة أبي نواس المشار إليها ، و هو مما مدح به األمين محمـد بـن هـارون                 

  .) ٣... " (يا دار ما صنعت بك األيام ... الرشيد أيام خالفته 
  : ونستنتج من النص السابق ما يأتي 

  إن العالقة النصية بين هاتين القصيدتين هي المعارضة. 
  إن الدافع إلى هذه المعارضة لدى الشاعر المتأخر ، يتمثل في أمرين : 
 . اإلعجاب بالقصيدة المتقدمة الذي يعني توافر التميز الفني لها . ١
التي : "، و لذلك أومأ المؤرخ بقوله       االرغبة لدى الشاعر المتأخر في التفوق عليه       . ٢

 " .حسده عليها أبو تمام 
 

 
 

 
   قسم اللغة العربية–مدرس األدب العباسي 

   جامعة المنيا–كلية اآلداب 
  



– 

  )٢٩٦٦(

 و لعـل أوضـحها تقـسيمها إلـى          تتعدد أقسام المعارضات لدى الباحثين ،     و         
  : ضربين

أن توافـق القـصيدة المتـأخرة       "ويقصد بهـا    : المعارضة الصريحة :           األول  
كون الغرض منهـا واحـدا أومتمـاثال ،         القصيدة المتقدمة في وزنها و قافيتها ، وأن ي        

أمـا  . بحيث تكون القصيدة المتأخرة صدى واضحا للقصيدة القديمة بـدافع اإلعجـاب          
ماعدا ذلك من القصائد التي فقدت أحد العناصر المذكورة فهـي معارضـات ضـمنية               

  ).٤...(الصريحة
تان المتـأخرة   أن تتفق القـصيد   " :ويوضحه الباحث نفسه بقوله أيضا      :          الثاني  

و إذا اختلفتـا فـي      ... المتقدمة في عنار الشكل الخارجي و تختلفان في الموضـوع           و
  ). ٥"(الموضوع العام ، فال بد من اتفاقهما في الوزن و القافية

ثم يضيف إلى التفرقة السابقة تفرقة أخرى ؛ قـد ال نوافقـه عليهـا ؛ عنـدما يجعـل                    
لمعارضة الصريحة فيقصد إليها الشاعر المتـأخر       المعارضة الضمنية تأتي اتفاقا ؛ أما ا      

هو بكامل وعيه لحقيقة المعارضة ، هذه الحقيقة تجعله حريـصاأشد الحـرص  علـى      "
اإلبداع والتجاوز بسبب ضيق دائرة اإلبداع ، الذي يتحرك فيها ، فموضوعه هو نفـس               
موضوع الشعر السابق ، وشكل قصيدته هو نفـس شـكل القـصيدة الـسابقة ، لـذلك       
فالمعارضة الصريحة تقتضي من الشاعر المتأخر جهدا مضاعفا وموهبة شعرية عاليـة        

ألصـل و االسـتقالل بشخـصيته       ، ليستطيع بواسطتها االنعتاق من شباك النمـوذج ا        
و بناء على ماسبق تندرج معارضة أبي تمـام ألبـي نـواس فـي إطـار          ) . ٦"(الفنية

 .المعارضة الصريحة 
 و إن حاول محاكاة النمـوذج الـسابق       - وفق اقتراحنا    -تأخر         لكن  الشاعر الم   

عليه و تقليده؛ فإن الباب مفتوح أمامه تماما لالنتفاع بالتراث الشعري السابق على كـال               
الشاعرين ؛ فثمة دافع شخصي واع يتمثل في محاكاة النموذج السابق ، وثمة دافع غير               

ق، يتمثل في اإلفـادة مـن كـل         قصدي و غير واع  يتسرب إلى قصيدة الشاعر الالح         
 . الموروث الشعري السابق 

ينضاف إلى ما سبق من دوافع أبي تمام إلى المعارضة السابقة،  ما اشتهر              و           
و يربطون بين ذلك و بـين ولعـه   . به لدى القدماء من أنه كان يصنع الشعر من الشعر    

الوحـشيات ومختـارات   بعمل اختيارات شعرية متعددة ؛ أشهرها  كتـب الحماسـة و    



 

 )٢٩٦٧(

كان أبو تمام مستهترا بالشعر، مشغوفا به ،        :"،  يقول اآلمدي   ... لشعراء القبائل المتعددة  
مشغوال مدة عمره بتبحره ودراسته ، وله كتب اختيارات مؤلفة فيه مشهورة معروفـة ؛     

ومنها اختيار مجرد في أشـعار المحـدثين ، و هـو            ... فمنها االختيار القبائلي األكبر     
موجود في أيدي الناس ، فهذه االختيارات تدل على عنايته بالشعر ، و أنه اشتغل بـه ،           

 ، و اقتصر من كل اآلداب و العلوم عليه ، و أنه ما فاته كبير                ]وغرضه  [و جعله وكده  
: شئ من شعر جاهلي وال إسالمي والمحدث إال و قرأه و طالع فيه ، و لهذا ما أقـول              

       فيـشير اآلمـدي    ) .٧" ( كثر مما ظهر منها ، على كثرتها        إن الذي خفي من سرقاته أ     
 هـ إلى أمرين يجعلهما متواشجين ، و يرتب أحدهما على اآلخر ؛ فيذكرسعة              ٣٧٠ت  

معرفة أبي تمام  بالتراث الشعري ، و يعلل بذلك صعوبة البحث عن سرقاته ، لخفائهـا        
  .بسبب غموض مصادره المتنوعة 

 طريقة أبي تمام في صناعة الشعر هي أن يعيد إنتاج مـا قدمـه               إذا كانت و           
الشعراء السابقون عليه و المعاصرون له ، من خـالل شخـصيته الفنيـة المتميـزة ،                 
ومذهبه الشعري ؛ فربما دفعه إلى ذلك تأخره إلى القرن الثالث الهجري، مع رغبته في               

فقد كـان  الـشعراء العـرب         التجديد الفني للشعر ، و للشعر العربي طبيعة خاصة ؛           
يتنافسون على المعاني الشعرية ، و هي محدودة محصورة فيما تأسـس فـي التـراث                

ولذلك شاع بين النقاد العرب القـول    . الشعري قبلهم، واستقر في تقاليد القصيدة العربية        
و قد أطبـق  ... ليس ألحد من أصناف القائلين غني عن تناول المعاني ممن تقدمهم    "إنه  

  ).٨"(متقدمون والمتأخرون على تداول المعاني بينهمال
من " ولكنهم  اشترطوا لذلك إخفاء تلك المعاني و تمويهها على المتلقي فإن                         

المعـاني  سلك هذه السبيل يحتاج إلى إلطاف الحيلة ، و تـدقيق النظـرة فـي تنـاول                  
ا، و ينفرد بـشهرتها كأنـه   استعارتها،  و تلبيسها حتى تخفى على نقادها والبصراء به   و

و لم يكتف النقاد العرب بذلك الـشرط ، بـل أضـافوا إليـه               ).٩" (غير مسبوق إليها    
فإذا تناول الشاعر المعاني التي قد سبق       "ضرورة إجادة الصياغة ، و عدم التقصير فيها         

إليها ، فأبرزها في أحسن من الكسوة التي كانت عليها لم يعد سارقا ، بـل وجـب لـه           
فكساه لفظا من عنـده     "وعلى ذلك فإن من أخذ معنى       ). ١٠"(لطفه و إحسانه فيها     فضل  

  ) .١١" (أجود من لفظه ، كان هو أولى به ممن تقدمه 



– 

  )٢٩٦٨(

خـالل بحثـه فـي      ) كتاب البديع (و قد تنبه أبو العباس عبد اهللا بن المعتز في           
 ، وعلل بها    المذهب الفني ألبي تمام الطائي  إلى طريقته  في صناعة الشعر من الشعر             

تفرده بمذهب البديع الذي عد إماما فيه ؛ فقد كان يرد في أشـعار المتقـدمين وكالمهـم       
 فاجتلبه من أشعار المتقدمين وكالمهم حتى     ) ١٢" ( شغف به   " على الندرة لكن أبا تمام      

  ).  ١٣" (غلب عليه و تفرع فيه و أكثر منه "
من أساتذة أبي تمام الذين نهجوا      قد ذكر   ) كتاب البديع ( و إذا كان ابن المعتزفي    

فـي  -، فقد أورد ابن المعتز أيضا  ) ١٤" (بشارا و مسلما و أبا نواس    " له سبيل البديع    
 نصا له داللته على عناية أبي تمام بشعر أبي نـواس            -كتاب طبقات الشعراء المحدثين   

دخلـت علـى    : حدثني أبو الغصن محمد بن قدامة قـال         " على وجه الخصوص فذكر     
بيب بن أوس بقزوين ، و حواليه من الدفاتر ما غرق فيه ، فما كاد يـرى ، فوقفـت                    ح

يـا  : ساعة اليعلم مكاني  لما هو فيه ، ثم رفع رأسه و نظر إلي و سلم علي ، فقلت له                 
واهللا : أبا تمام إنك لتنظر في الكتب كثيرا ، و تمعن الدرس، فما أصبرك عليها ؟ فقـال              

وإذا بحزمتين  . ذة سواها ، و إني لخليق أن أتفقدها أن أحسن           مالي إلف غيرها ، و ال ل      
كتب؛ واحدة عن يمينه وواحدة عن شماله، و هو منهمك بالنظر فيهما،ويميزهمـا مـن               

أمـا  : فما هذا الذي أرى من عنايتك به أوكد من غيره ؟ قـال  : دون سائر الكتب فقلت   
 ، أعبدهما منذ عـشرين سـنة،   التي عن يميني فالالت ، و أما التي عن يساري فالعزى      

وإذا كان ابـن  ) .١٥" (فإذا عن يمينه شعر مسلم بن الوليد و عن يساره شعر أبي نواس  
المعتز يجعل من شعر مسلم بن الوليد و شعر أبي نواس من أهم المصادر الفنية التـي                  

ـ     ام اعتمد عليها أبو تمام من أجل صناعة شعره، فقد أكد اآلمدي أيضا على عناية أبي تم
بشعر أبي نواس على وجه الخصوص ؛ عندما تتبع  بسرقاته  العديدة من أبـي نـواس          

   ).١٦(وحده
       و يستهدف هذا البحث فحص العالقة النصية بين القصيدتين  المشار إليهما آنفـا              

  : ، وفق أفق توقع مستمد من التراث الشعري كله ، مما يقتضي أمرين هما 
    ى السابقة تاريخيا، و محاولة استكشاف عالمها الفني ،        التوقف عند القصيدة األول 

و توضيح عالقتها بتقاليد القصيدة العربية التي عنـي النقـاد العـرب بـالتنظير         
 هـ  في كتابه الشعر و الشعراء ،والكشف بالتالي          ٢٧٦لها؛خاصة ابن قتيبة  ت      

 .عن الشخصية الفنية ألبي نواس من خالل هذه القصيدة



 

 )٢٩٦٩(

   قات النصية ، و آليات التعامل الفني مع تقاليد القصيدة العربيـة            الكشف عن العال
، وتوضيح ما أحدثه أبو     ) قصيدة أبي نواس    ( من خالل تبنيها في النص المعيار       

 .تمام من تحوير فني في تقاليد القصيدة العربية 
                                                            .           هذا و للمجتهد أجران إن أصاب ،و أجر إن أخطأ ، و اهللا و لي التوفيق 

  الباحثة
  شيماء عمر محمد عبد الواحد
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  :الهوامش 
  .٤٠٧ ، ص ١٩٨٤أبو نواس ، الديوان ، تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي ، لبنان ، دار الكتاب العربي ،  .١
أبو تمام ، ديوان أبي تمام ، شرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة ،  .٢

  .١٥١ ، ص ٣ ، مج ١٩٨٢
  .٩٨ ، ص ٢مج إحسان عباس ، دار صادر، بيروت ، ابن خلكان ، وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان ، تحقيق  .٣
لسماعيل ، المعارضات الشعرية ، دراسة تاريخية ونقدية ، الطبعة األولى ، جدة ، النادي              عبد الرحمن إسماعيل ا    .٤

  .١٩ ، ص ١٩٩٤األدبي الثقافي ، 
 .٢٠ – ١٩عبد الرحمن إسماعيل السماعيل ، المرجع السابق ، ص .٥
 .٢٣نفسه ص  .٦
 السيد أحمـد صـقر ، دار      أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمدي ، الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتري ، تحقيق                .٧

  .٥٩-٥٨ ، ص١ ، مج ١٩٩٢المعارف ، مصر ، الطبعة الرابعة ، 
  .١٩٧-١٩٦أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتين ، ص  .٨
  .٧٨ابن طباطبا العلوي ، عيار الشعر ، ص  .٩

  .٧٦ابن طباطبا العلوي ،المصدر السابق  ، ص  .١٠
  .٢٢٩ن طباطبا العلوي ،عيار الشعر ص  ، و اب١٩٧ أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتين ص  .١١
عبد اهللا بن المعتز ، كتاب البديع ، شرحه و حققه عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيـروت، الطبعـة                    .١٢

  .٩ ، ص ٢٠١٢األولى، 
  . ١٠-٩ابن المعتز ،المصدر السابق ، ص  .١٣
 .نفسه  .١٤
  .٢٨٤مصر ، دار المعارف ، ص ، الطبعة الرابعة ،جعبد الستار أحمد فرا: ابن المعتز ، طبقات الشعراء ، تحقيق١٥

ومن العجيب أن نجد الصولي مضطرا إلى الدفاع عن عقيدة أبي تمام بالفصل بينها و بين الشعر ، ألن بعض النقاد قد 
وا إن قوما قد ادع: "فهموا هذا النص فهما حرفيا ، ترتب على ذلك اتهامهم ألبي تمام بفساد العقيدة ، يقول الصولي 

وما ظننت ان كفرا ينتقص ... على أبي تمام الكفر بل حققوه ، وجعلوا ذلك سببا للطعن على شعره ، و تقبيح حسنه
من شعر، وال أن إيمانا يزيد فيه ،  و هذا إن كان حقا فهو قبيح الظاهر ، ردئ اللفظ والمعنى، ألنه كالم مـاجن     

اهللا عز و جل ، و إال فمن المحال أن يكون عبد اثنتين ،              شغوف بالشعر ، و المعنى أنهما قد شغالني عن عبادة           
لعله عند نفسه أكبر منهما أو مثلهما أوقريب منهما ، على أنه ال ينبغي لجاد وال لمازح أن يلفظ بلسانه ، و ال يعتقد 
 بقلبه ما يغضب اهللا عز و جل ، ويرتاب من مثله ، فكيف يصح الكفر عند هؤالء على رجل، شعره كله يـشهد                 

  " بضد ما اتهموه به حتى يلعنوه في المجالس 
أبو بكرمحمد بن يحيى الصولي ، أخبار أبي تمام ، تحقيق خليل محمود عساكر، ومحمد عبده عزام ،و نظير اإلسالم                

  .١٧٣-١٧٢ ، ص ١٩٨٠فاق الجديدة ، الهندي ، وقدم له أحمد أمين ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، منشورات دار اآل
فمن الراجح أن هذه القصة تؤكد ما نعرفه من أخذ أبي تمام من أبي :" لق أستاذنا الدكتور محمد مندوربقوله       و يع

  ".نواس ومسلم في المذهب الشعري ، و إعجابه بهما
   .٨٢ ، ص ١٩٩٦محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، القاهرة ، دار نهضة مصر للطباعة و النشر ، 

  .   و غيرها ٩٠- ٨٩-٨٨ ، ص ١وازنة ، ج  اآلمدي ، الم– ١٦
  



 

 )٢٩٧١(

  :المنهج : التمهيد 
         يعتمد هذا البحث في دراسة العالقة  بين  ميمية أبي نـواس ، و معارضـتها                 
لدى أبي تمام ، على منهجية التفاعل النـصي أو التنـاص ،التـي تـشيرإلى تـشارك                

نص الحالي فـي عالقـات      النصوص السابقة في إنتاج النص الالحق ، أي أن يدخل ال          
 حوارية أو تفاعل مع النصوص األدبية و الثقافية السابقة عليه ،مما يؤثر فـي قراءتـه               

و لذلك يعبر التناص عن عملية  التحويل التـي  . قدراته على إنتاج الدالالت الالمتناهية و
 يقوم بها النص الحالي من النصوص السابقة ، التي تمثل بالنسبة إليـه الـذاكرة التـي                
يمتاح منها، أو البنية العميقة التي يمارس التحويل منها إلى سطح النص ، وفق طـرق                

لـيس  . إن التناص هو الذي يهب النص قيمته و معناه          :" يقول صبري حافظ    . متعددة  
فقط ؛ ألنه يضع النص ضمن سياق يمكننا من فض مغاليق نظامه اإلشاري ، و يهـب                 

و لكن أيضا ؛ ألنه هو الذي يمكننـا مـن طـرح             إشاراته و خريطة عالقاته معناها ،       
 .مجموعة من التوقعات عندما نواجه نصا ما ، واستجالب أفق للتلقي نتعامل به معـه                

  ) ١".(وما يلبث هذا النص أن يشبع بعض هذه التوقعات 
        و قد ظهر هذا المصطلح في حقبة ما بعد البنيوية ، التي تم خاللهـا التركيـز                 

ذلك ألن تاريخ النقـد األدبـي يمكـن    . النصوص ، و دور القارئ المنتج       على إنتاجية   
المؤلف والنص و القـارئ  : تمييزه بالنظر إلى المكونات الثالثة للممارسة النقدية، وهي    

وعلى الرغم من أنها  ال توجد منفصلة ساكنة أثناء العملية النقديـة ، وإنمـا توجـد                  . 
الحقبة األولى من تـاريخ النقـد األدبـي بحقبـة           متفاعلة متحاورة ، فإنه يمكن تسمية       

المؤلف،  ألن الممارسة النقدية كانت تعنى خاللها بالمؤلف ، و بما يتعلق بـدوره فـي                 
و االعتقاد بعبقريته المتفـردة ،      إنشاء النص األدبي ، و في ظل هذا التقديس للمؤلف ،            

اريخيـة، و االجتماعيـة ؛   النفسية ، والت: سلطته على النص ،  نشأت المناهج النقدية         و
لتحاول الكشف عن عبقريته و سر تفرده ، وتلتمس ذلك مرة في الخصوصية النفـسية               

  . لشخصيته ، وأخرى في مجتمعه ، وثالثة في الشروط التاريخية التي هيأت له التفرد 
         أما الحقبة الثانية  من تاريخ الممارسة النقدية فقد عنيت بالنص ، بعد أن ثبـت               

تبدأبحثها  مـن خـارج   ) التاريخية و النفسية و االجتماعية( واضحا أن المناهج السابقة   
النص األدبي ، وتأتي نتائجها خارجه أيضا  ،دون أن تولي النص العناية الكافيـة مـن              

و تم خالل هذه الحقبة الثانية، التركيز على النص في ذاته بعيدا عـن              . الفحص النقدي   



– 

  )٢٩٧٢(

البنيويـة،و األسـلوبية،   : جه، وذلك من خالل المنـاهج النقديـة  هوامشه أو ما يقع خار  
فـي   و أخذت تلك المناهج تبحث عن تفرد النص وعبقريته في بنيته ، أو            . والسيميائية  

  .أسلوبه ،أو فيما يتضمنه من إشارات أوعالمات سيميائية 
لنقديـة وهـو            ثم كانت الحقبة الثالثة تعنى بالمكون الثالث من مكونات العملية ا          

القارئ ، فلم يعد ينظر إليه  بوصفه متلقيا سلبيا ساكنا ، يمارس عليه المؤلف أو الـنص     
سطوته ، وإنما نظر إليه  في هذه الحقبة األخيرة بوصفه كيانا متفاعال مع النص ، يعيد                 

خالل -وأضحى النص   . إنتاجه ، أو تأويله وفق مكوناته الثقافية و النفسية واالجتماعية           
 يتشكل لدى كل قارئ،على نحو متفرد، وفق خصوصية مكونات          -بة ما بعد البنيوية     حق

 و قـد بـدأت      -ونـشطت االتجاهـات الـسيميائية       . القارئ في لحظة تاريخية معينة    
سيميولوجية ذات طابع لساني مستمدة من تقاليد دي سوسير ، و أفـادت مـن ثنائياتـه               

زامن والتعاقب، و الدال والمدلول، و عالقـات        اللغة و الكالم ، و الت     " المتعددة و أهمها    
ثم أفادت كذلك من جهود الفيلسوف األمريكـي بيـرس فـي            ) . ٢" (التتابع و الترابط    

تطوير طرائق منفتحة للقراءة علـى      "  واستهدفت اتجاهات ما بعد البنيوية       -السيميوطيقا
ئيـة محـددة فـي    نقيض البنيوية التي كانت تهدف إلى قراءات منفصلة تريد تأصيل بنا  

فجاءت السيميولوجيا إلبطـال هـذا      ... الخطابات ،مكونة على غرار النموذج اللغوي       
الزعم ، فعدت األدب شفرة أوعرفا ، أو مجموعة سنن متفق عليها ضـمن مـستودعها              

  ) .٣" (،لكن ال اتفاق بشأن أبعادها العميقة 
ة ،و إعادة إنتاج أوتأويـل       استراتيجية قراء  - في المجال السيميائي     -التناصو         

للنص ، تفترض تفطن القارئ للمكونات النصية السالفة التي يتضمنها النص الحـالي ،              
و التي تسهم من خالل تفاعلها في تقديم المعنى للنص المقروء ، ولـذلك ارتـبط هـذا                  

 بصور التحول من عصر البنيوية إلى مـا بعـد      –التناص أو التفاعل النصي     -المبحث  
و تقترح بـدال    ) . ٤" ( سجون النسق و البنية والنظام    " ة ، التي تحرر النص من       البنيوي

من النص البنيوي المغلق الذي يستبعد التاريخ واإلنسان، ويعتمد علـى فـرادة نـسيجه        
اللغوي؛ بعالقاته المتميزة بين عناصره وبناه، أفكارا جديدة ؛ منها فكرة النص المفتـوح             

 – موت المؤلف،الذي يترتب عليه ميالد القارئ الذي يـسهم           ، الذي تتعدد تأويالته ، و     
الـنص مـصنوع مـن    :" يقول روالن بـارت .  على نحو فعال    –خالل عملية القراءة    

و هو نتيجة لثقافات متعددة ، تدخل كلها بعضها مع بعض في حوار             . كتابات مضاعفة   



 

 )٢٩٧٣(

وهذا المكـان  . ددية و لكن ثمة مكانا تجتمع فيه هذه التع. و محاكاة ساخرة ، وتعارض      
فموت الكاتـب هـو الـثمن    ...ليس الكاتب ، كما قيل إلى الوقت الحاضر ، إنه القارئ    

 وهـو  -ننـسب الـنص   "ألن بارت يرى أننا عندما      ). ٥" . (الذي تتطلبه والدة القارئ     
فإننا نفرض عليه   ...   إلى المؤلف     -نسيج ألقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة          

  ). ٦"(ل نهائي سلطة مدلو
وينتمي مصطلح التناص إلى أدبيات الباحثة السيميائية جوليا كريـستيفا ، فهـي             

 ،  ١٩٦٧) الكلمة، و الحوار،والرواية  : باختين  ( التي اقترحته ألول مرة في مقالها عن        
  ، inter textualite واستخدمت خالله كلمة التنـاص   critiqueالذي نشر في مجلة 

إن أي نص مبني كفسيفساء مـن االقتباسـات ، وإن أي نـص هـو                :" بقولهاوحددتها  
و لهذا فإن مفهوم اتناص يحـل محـل مفهـوم العبـر     . امتصاص و تحويل لنص آخر  

  ).٧"(intersubjectivity )  التذاوت-الذاتية البينية(ذاتية
ابهـا  تابعت كريستيفا أبحاثها السيميائية على نحو نظري و تطبيقي خـالل كت            و       

تحـويال أو نقـال   " م  ، و قدمت خالله التناص بوصـفه        ١٩٧٤) ثورة اللغة الشعرية  (
إن مفهوم التناص قد فهـم بـالمعنى المبتـذل     ... لنظام من العالمات أو أكثر إلى آخر        

، و لذلك وجدت أنه من األفضل أن تـستعمل لـه كلمـة النقـل أو             ) دراسة المصادر (
و عادت كريستيفا إليـه بالكتابـة  عـام        ) .٨  "(transposition) الموضعة( التحويل  
إن " بقولهـا  ) le texte du romanنـص الروايـة   (  ؛ لتعرفه خالل كتابهـا  ١٩٧٦

  ).٩" (التناص هو التقاطع والتعديل المتبادل بين وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة 
و التحويلي لـدى  أبرزها النح "كانت كريستيفا تمتاح من مصادر ثقافية متعددة؛                و

ركسية؛ما يتعلق بأنماط اإلنتـاج     والما... تشومسكي و المصطلحات التوليدية الروسية        
يدية متعددة، تتعلق بعمل الحلـم      فضالعن مصادر فرو  ). ١٠"(عالقاته و قواه ووسائله   و
التكثيف و االزاحة بوصفهما عمليتين من العمليـات        " إنتاجيته ؛ إذ اعتمدت كريستيفا      و

 التناص باعتباره عملية ثالثـة ضـمن العمليـة     ]و أضافت إليهما  [... يقية السيميوط
  ) ١١"(السيميوطيقية 

الماركسي  أهم المصادر التي استمدت منهـا        / يمثل ميخائيل باختين الشكالني   و        
 كريستيفا مفهوم التناص ، و يقترح الباحثون إفادتها المباشرة مـن مفهـوم الحواريـة   

dialogisme و إذا كان باختين لم يـستعمل مـصطلح   " ،يقول تودوروف ) ١٢(ديه  ل
  ، كمـا   dialogismeالتناص ؛ فإن الفكرة كامنة في المفهوم البـاختيني للحواريـة    



– 

  )٢٩٧٤(

، يقـول   )  ١٣"(نجدها في شعرية ديستوفسكي ، و في فرانسوا رابليه والثقافة الـشعبية           
هرة مشخصة لكـل خطـاب حـي    إن التوجيه الحواري هو، بوضوح ،  ظا  : " باختين  

يفاجئ الخطاب خطاب اآلخربكل الطرق التي تقود إلى غايته ، و ال يـستطيع شـيئ                .
آدم فقط هو الوحيد الذي كـان يـستطيع أن          . سوى الدخول معه في تفاعل حاد و حي         

يتجنب تماما إعادة التوجيه المتبادلة هذه  فيما يخص خطاب اآلخـر الـذي يقـع فـي                 
ذرية ، و لم يكن قـد تكلـم    ، ألن آدم كان يقارب عالما يتسم بالعالطريق إلى موضوعه 

  ).١٤"(انتهك بوساطة الخطاب األولفيه ، و
       وعلى الرغم من التبـاين الواضـح بـين منطلقـات كـال البـاحثين بـاختين                 
وكريستيفا؛فقد كان باختين  ينظر إلى اللغة بوصفها ظـاهرة اجتماعيـة أي جماعيـة ،      

نصوص العديدة  ، ثم يأتي الكاتب فيستعملها ، فينقل بذلك ما تحمله مـن               تتقاطع فيها ال  
 ، تفاعـل أيـدولوجي بـين الكلمـات          أصوات ، وأيدولوجيات سابقة عليه؛ فالحوارية     

أما كريستيفا فقد توصلت إلى التناص من خالل مقترحاتها الجديـدة فـي             . األساليب  و
،بعد توسيعها مجـال    ) علم النص (كتابها    السيميائية والتحليل الدالئلي التي طرحتها في       

عنـدما أضـافت  إلـى       ) ١٥" (ممارسات سيميائية عبر لسانية     "السيميولوجيا ،بجعلها   
مفهومها عن اإلنتاجية السيميائية للنصوص، النصية الثقافية أواالجتماعيـة ،و أدمجـت           

وص بوصـفه   الحوارية الباختينية إلى السيميوطيقا الجديدة ، و أصبحت تنظر إلى النص          
ال يمكن فصلها عن النصية الثقافية االجتماعية التي بناؤها منهـا           " ممارسة و إنتاجية        

،و لذلك تحتوي جميع النصوص في داخلها على األبنية والنضاالت االيديولوجية التـي             
إذ يسعى مـنهج كريـستيفا الـسيميوطيقي        .  عبر عنها في المجتمع من خالل الخطاب      

معنى في النص   :  نصي من العناصر التي تمتلك معنى مزدوجا         لدراسة النص كترتيب  
حيث يفهـم معنـى الـنص       ... ذاته و معنى فيما وصفته بالنص التاريخي االجتماعي         

  )١٦"(باعتباره إعادة ترتيب مؤقت لعناصر ذات معان اجتماعية موجودة مسبقا 
نـه تتبعـا   يعني ذلك أن بحث التناص عند كريستيفا صـار أكثـر مـن كو      و         

للمصادر أو التأثيرات وإنما صار بحثا في نصوص الثقافة و خطاباتها المتعددة ؛ فبعـد             
القول بموت المؤلف لم يعد الكتاب يخلقون نصوصهم من عقـولهم ، و إنمـا صـارت      
النصوص تجميعا أو ترحاال لنصوص ثقافية سابقة إلى فضاء جديد، لدى القارئ الكفء             

  .  أو النموذج 



 

 )٢٩٧٥(

   : الهوامش
 ،  ١٩٩٦صبري حافظ ، أفق الخطاب النقدي ، دراسات نظرية و قراءات تطبيقية ، القاهرة ، دار شرقيات ،                    )١

  .  ٥٨-٥٧ص 

انظر جوناثان كلر ، فرديناد دي سوسير ، أصول اللسانيات الحديثة وعلم العالمات ، ترجمة عز الدين إسماعيل  )٢
   .١١٣، ص٢٠٠٠، المكتبة األكاديمية،الطبعة األولى ، 

عبد اهللا إبراهيم و آخرون ، معرفة اآلخر ، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة ، الطبعة الثانية ، الدار البيضاء ،  )٣
تبحث في األنظمة الداللية للشفرات و العالمات ، كيفيـة         . ٣١- ٣٠ ، ص    ١٩٩٦بيروت ، الدار البيضاء ،      

  .٣٢ص " ك السنن و تنظيمها و من ثم االنتقال إلى أغوارهاإنتاجها للمعنى ، لقد أطلق العنان للقراءة لكشف تل

إديث كريزويل ، عصر البنيوية ، ترجمة جابر عصفور ، الطبعة األولى ، الكويت ، القـاهرة ، دار سـعاد                      )٤
 ) .مقدمة المترجم ( ، ٩ ، ص ١٩٩٣الصباح ،

نذر عياشي ، حلب ، مركزاإلنماء ترجمة م) هسهسة اللغة (  روالن بارت، من العمل إلى النص ، ضمن كتاب - ٥
   .٨٣ ، ص ١٩٩٩الحضاري، الطبعة األولى ، 

  .   ٨١ -٨٠ روالن بارت ، المرجع السابق ، ص – ٦

٧-Wendell v . harris : dictionary of concepts in literary criticism and theory ; green wood 

press ; usa; ١٩٩٢ ; p١٧٥ . 

Wendell . ibid . p ٨ . ١٧٥ 
  .٢٤٩ ، ص ٣٤ ، ع ١٠عالمات ، مج .  دوبيازي ، مارك ، نظرية التناص ، ترجمة المختار حسني، م- ٩

   .٥٢ عمر أوكان ، مدخل لدراسة النص و السلطة ، المغرب ، أفريقيا الشرق ، ص - ١٠
 ، ٢٠١٦ومي للترجمة ، جراهام ألين ، التناص ، ترجمة محمد الجندي ، الطبعة األولى ، القاهرة ، المركز الق -١١

   .٦٣ص 
        ،  ٢١ ،ع ٦وائل بركات ، م عالمات، النـادي الثقـافي بجـدة ، مـج      : ليون سومفيل ، التناصية ، ترجمة        -١٢

   .٢٣٦ص 
 تزفيتان تودوروف ، ميخائيل باختين ، المبدأ الحواري ، ترجمة فخري صالح ، الطبعة العربيـة الثانيـة ،               - ١٣

   .١٢١سسة العربية للدراسات و النشر ، عمان ، دار الفارس ، ص  ، بيروت ، المؤ١٩٩٦
   .١٢٥تودوروف ،المرجع السابق ،  ص - ١٤
 جوليا كريستيفا ، علم النص ، ترجمة فريد الزاهي ، مراجعة عبد الجليل ناظم ، الطبعة الثانية ، المغرب ،                     - ١٥

  .١٥،ص١٩٩٧دار توبقال ،
   .٤٧-٤٦ ص  جراهام ألين ، المرجع السابق ،-١٦

  
  
  
  
  



– 

  )٢٩٧٦(

  الفصل األول
  عالقتها بتقاليد الشعر العربيالقصيدة المعيار و

         أعطى النقاد العرب القدماء مكانة بالغة األهمية لغرض المديح فـي القـصيدة             
العربية ؛وذلك لما له من خطر في المجتمع العربي ؛ إذ يشيد بأبطالـه ، ويعلـي مـن                   

  - دائمـا -ر هو نص البطولة فـي الغالـب ، و هـو    شأنهم، و يخلد ذكرهم ،ألن الشع   
ثم إنه يغري المتلقين بالعمل حذو الممدوحين ، واالقتداء بهم ، لـتعم  ). ١(ديوان العرب   

لذلك أخبر ابن قتيبة في مقدمة كتابـه   . الفضائل التي تضمن للمجتمع استقراره وتوازنه      
  ).٢"(ح و عمن وضعه بالهجاء رفعه اهللا بالمدي" أنه سيعنى بمن ) الشعر و الشعراء(

و بينما قسم بعض النقاد ما تشتمل عليه القصيدة العربية  إلى أربعة أغـراض                        
بني الشعر على أربعة أركان وهـي المـدح         : قال بعض العلماء    :" ؛ فذكر ابن رشيق     

أكثر ما تجري علي أغراض الشعر      :" ، وقال الرماني    ) ٣"(والهجاء والنسيب و الرثاء     
النسيب و المدح و الهجاء و الفخر و الوصف، ويدخل التشبيه و االستعارة في              : خمسة  

مدح و هجاء   : " ، فقد جعل بعض النقاد الشعر كله يرجع إلى نوعين           )٤"(باب الوصف   
، فإلى المدح يرجع الرثاء و االفتخار والتشبيب، و ما تعلق بذلك من محمود الوصـف                

  ) ٥"(و الهجاء ضد ذلك كله ... مثال و الحكم و الزهد وكذلك تحسين األخالق كاأل...  
ارتبط وصف الشاعر بالفحولة باإلجادة في المدح ؛ فيورد صاحب الموشـح                     و

مـدح رافـع ،     : أجمع العلماء بالشعر على أن الشعر وضع على أربعة أركان           "أنه قد   
ـ               وع فـي جريـر     أوهجاء واضع، أو تشبيه مصيب ، أو فخر سامق ، و هذا كله مجم

آل أحـسن أن يهجـو،   والفرزدق و األخطل ، فأما ذو الرمة فما أحسن قط أن يمدح ، و           
نمـا يحـسن التـشبيه ، فهـو ربـع           ال أحسن أن يفخر ، يقع في ذلك كله دونا ، و إ            و

ما لـي ال ألحـق بكـم معاشـر        :قال ذو الرمة للفرزدق     " و يروى أيضا    ) . ٦"(شاعر
و اقتـصارك علـى الرسـوم       المـدح و الهجـاء ،        لتجافيك عـن  : الفحول ؟ فقال له     

   ) .٧("والديار
بسبب تلك األهمية لغرض المدح بين أغراض الشعر العربي ، وذلـك الـدور              و       

األخالقي الذي يقوم به المدح في المجتمع العربي من اإلشادة بالفضائل واإلغراء بهـا ،     
اد العرب القدماء بالتقعيد لقـصيدة      و العمل على انتشارها و التخلق بها ، قام بعض النق          

  :المديح  العربية مبكرا ؛إذ أورد  ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء



 

 )٢٩٧٧(

إن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار و الدمن و اآلثار ، فبكى وشكا ، وخاطب                  "
صـل  ثم و ... الربع ، و استوقف الرفيق ، ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها              

ذلك بالنسيب ، فشكا شدة الوجد ، و ألم الفراق ، و فرط الصبابة و الشوق، ليميل نحوه                  
القلوب ، و يصرف إليه الوجوه، و ليستدعي إصغاء األسماع إليه ، ألن التشبيب قريب               

فإذا علم أنه قد استوثق من اإلصغاء إليـه، و االسـتماع لـه ، عقـب               ... من النفوس   
ي شعره  ، و شكا النصب والسهر، و سرى الليـل ، و حـر   بإيجاب الحقوق ، فرحل ف 

فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء ،          . الهجير ، و إنضاء الراحلة و البعير        
وذمامة التأميل ،وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير ، بدأ فـي المـديح ، فبعثـه            

  ).٨"( و صغر في قدره الجزيل على المكافأة ، و هزه للسماح ، وفضله على األشباه ،
         فيوضح ابن قتيبة فيما أورده خصائص قصيدة المديح العربية وبنائهـا علـى             

  :النحو اآلتي 
           الوقوف على األطالل    : إن قصيدة المديح تتألف من األقسام أو األغراض اآلتية-  

 ) .المدح (   ثم الغرض الرئيس – فالرحلة –فالنسيب 
   ويبـدو  . مديح بحصول الشاعر على جوائز الممدوح و مكافأتـه          ارتباط قصيدة ال

 ". بدأ في المديح ، فبعثه على المكافأة و هزه للسماح" ذلك من قوله 
        بين البيئة العربيـة البدويـة ،        يعلل الناقد أغراض القصيدة العربية بالربط بينها و 

هجيـر ،   و سرى الليل وحـر ال     النصب و السهر ،     " يبدو ذلك واضحا من ذكر      و
مع أن ذلك قد يرد في القصيدة العربية على التخييل ال           " إنضاء الراحلة و البعير     و

 . على التحقيق 
                ، التسلسل الطبعي ألغراض القصيدة العربية ؛ إذ يمهد كل قسم منهـا أوغـرض

و يبدو ذلك عندما يجعل النسيب وهـو كغيـره مـن            .للغرض أو القسم الذي يليه      
تية و التعبير عن المشاعر ،سببا في إصغاء المتلقي للشاعر          أجزاء القصيدة في الذا   

ثم وصل ذلك بالنسيب ،فشكا شدة الوجـد، و ألـم الفـراق ، و فـرط        "  ؛ بقوله     
الصبابة و الشوق؛ ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه  الوجوه ، و ليـستدعي بـه                

 لما قد جعل    إصغاء األسماع إليه، ألن التشبيب  قريب من النفوس ، الئط بالقلوب؛           
فإذا علم أنه قد استوثق مـن       ... اهللا في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء        

... ". اإلصغاء إليه ، واالستماع له ، عقب بإيجاب الحقوق ، فرحل فـي شـعره                



– 

  )٢٩٧٨(

ويالحظ أن هذا التنظير يكاد يسلب أجزاء القصيدة القيمة التعبيرية المتفـردة لكـل         
على الغاية النفعية من إيراد كل غرض فيها  ، و يجعلـه        جزء منها ، عندما يركز      

ممهدا لغيره ؛ لينتهي به األمر إلى تكريس القصيدة لغرض المديح وحده ،  دونمـا      
 . إظهار لقيم التعبير عن الذات أو رؤية العالم لدى الشاعر 

      فضله على األشباه ، وصـغر فـي        : " بناء غرض المديح على المبالغة؛فإنه يقول
 " .  الجزيَل قدره 
سنحاول الدرس النقدي لقصيدة أبي نواس في ضوء ما تقـرر مـن تقاليـد                و         

القصيدة المدحية عند العرب ، فنالحظ أوال أن أبا نواس يفتتح هذه القصيدة التي مـدح                
بالوقوف علـى األطـالل ،       ) ٩(هـ  ١٩٨ –هـ  ١٩٣بها الخليفة العباسي محمد األمين    

 إلى التغني بـالخمر     من تمرده على تقاليد القصيدة العربية،ودعوته     مخالفا ما اشتهر به     
مـا مـن    :" وقد الحظ  الدكتور الشكعة أنه       . مظاهر الحياة الحديثة بدال من األطالل       و

  ) .١٠"(قصيدة من عيون مدائحه إال و سار فيها على النهج التقليدي القديم
والتفسير الفني والتـاريخي عنـدنا   :"هيعلل ذلك أيضا الدكتور أبو األنوار بقول    و        

لكثرة المطالع التقليدية في شعر أبي نواس هو أن أبا نواس كان بالـضرورة يحـب أن              
يكون مقدما لدى الخلفاء والوالة ليحظى بالقرب منهم وبجزيل عطاياهم ، و هذا موقـف       

يحتذون سياسي واجتماعي ، و من ناحية أخرى فإن كبار الشعراء و علماء اللغة كانوا               
البناء التقليدي للقصيدة العربية، وأبو نواس كان بطاقته الشعرية يحاول دائمـا التفـوق              

 أن يقع عند الذوق الفني العام الـذي     – و هذا أمر هام      –و كان البد له أيضا      ... عليهم  
فربما كان أبو نـواس مـضطرا عنـد مـدح           ) ١١... "(تسيغه كل الطبائع و النفوس      

 و الرسمية التي تمثل الدولة ، أن يواجههم في قصائده لهم  بمثـل   الشخصيات العربية ،  
و لنقف عند مطلع قصيدة أبي نـواس ؛         . حفاظهم على التقاليد العربية للقصيدة الشعرية     

  :الذي يقف فيه على الديار واألطالل
    يا دار ما فعلت بك األيـــام           ضامتك و األيام ليس تضام-١ب
  لى الذين عهدتهم        بك قاطنين و للزمان عرام عرم الزمان ع-٢ب
   أيام ال أغشى ألهلك منــزال         إال مراقــبة على ظــالم-٣ب

، وإن  )١٢(فتبدأ القصيدة بالوقوف على الديار ، وتوحي كلمة الديار بالحركة والحيـاة             
  .                           كانت صورة  متخيلة من صور األطالل  
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بعـد أن   ) ما فعلت بك األيـام؟    (تبدأ لوحة الديار أو األطالل باستفهام للتعجب           و     
، مستخدما أداة النداء التي للبعيـد لتفيـد التعظـيم           )يا دار   (يخاطبها بالنكرة المقصودة    

، و أن األيـام     ) ضامتك  :(وإيحاءات كثيرة ، و تأتي اإلجابة المعلومة للشاعر في قوله         
متخيل الشاعربذاتيته، و التنكير المكـاني الـذي        : تعبير بين حالين    فيجمع ال . تضادها    

  .يمكن ربطه بالنظرة الموضوعية؛ فشأنها شأن سائر الديار، التي يعتريها الزمن
 – كما في القصيدة العربية منذ الجاهلية        –الصراع في هذا المشهد أو اللوحة         و        

الذي يدل على نفـاذ إرادة األيـام   ) متكضا(صراع مع الزمن ، لذا نجد الفعل الماضي        
التي يقع تأثيرها في المكان، الداللة على الحركـة         )  ضامتك –فعلت  : ( ؛و تفيد األفعال  

الطارئة المتجددة ، في حين توصف األيام أو يوصف الـزمن بالثبـات علـى صـفته              
؛  ) تـضام واأليام لـيس (الدائمة، أو طبيعته المعروفة من خالل استخدام الجملة االسمية         

  ) . ليس تضام (التي ينصب النفي فيها مباشرة على طبع األيام 
يتبين  من البيت الثاني ،أن األيام و هي رمز من رموز تقلب الـزمن ، هـي                  و       

 ال  ذات طبيعة ثابتة ؛ تؤثر في غيرها بواسطة أفعالها ، لكنها بالقطع أو النفـي التـام،                
  .تبقى على طبيعتها كما هي تتأثر و
يالحظ أن الكلمات الدالة على الزمن تتكرر كثيرا خالل البيتين ؛ تكـاد تمـأل               و       

مما يكـرس سـطوة      ) ٢ و للزمان ب     – ،  الزمان     ١ و األيام ب     –األيام  ( فضاءهما  
  سـوى مـرة     - في مواجهته    -الزمن ، و يظهر فاعليته ؛ في حين ال ترد كلمة الديار           

  . واحدة 
عهدتهم بـك   (على القاطنين بها ، و قد عرفهم الشاعر وخبرهم          ) الدار(         وتحيل  

تاليا ... ) عرم الزمان على الذين   ( ، حال إقامتهم بها ، و يبدو الفعل الماضي          ) قاطنين  
، لكن الشاعر قدم الحدث األكثر بقاء و تأثيرا بالنـسبة    ) عهدتهم(في الزمن للفعل األول     

الـشدة  " جسدها الفعل عرم ، و من دالاللتهالتي يإليه، و هو ما يدل على سطوة الزمن؛         
في حـديث  و... انبعث لها رجل عارم     : و القوة و الشراسة ، و في حديث عاقر الناقة           

العـرم  و.  و اعترام من الفتن أي اشتداد   على حين فترة من الرسل،    : علي عليه السالم    
... عليهم سـيل العـرم      فأعرضوا فأرسلنا   : (السيل الذي ال يطاق ، و منه قوله تعالى          

و قـد  ). ١٣"(١٧ – ١٦سـبأ ي   ) ذلك جزيناهم بما كفروا و هل نجازي إال الكفـور     



– 
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وردت في القرآن الكريم مرتبطا بعذاب اهللا أهل سبأ، كما ورد في الـسياقات األخـرى          
  . التي حشدها ابن منظور مرتبطا بالفتن الشداد  

دة من خالل األسلوب اإلنـشائي فـي              و يبدو المخاطب حاضرا منذ مفتتح القصي      
  )  .عهدتهم (البيت األول ، و من خالل الفاعلية في قوله 

و قد تكـررت فـي      ) زيارة المحبوبة ليال    ( يكرر الشاعر تيمة قديمة تتمثل في        و     
  :؛ ثم أوردها المتنبي مبررا لها في عقالنية ) ١٤(الشعر العربي على مد عصوره 

  )١٥( يشفع لي        و أنثني و بياض الصبح يغري بي أزورهم و سواد الليل
       لكنها تبدو في هذه القصيدة مقترنة بذكر تأثير األيام ؛ ففي البيت الثالـث تظهـر     

إال مراقبة  :( ... صورة الشاعر غير قادرعلى زيارة المحبوبة إال ليال أوعلى حد قوله            
  ).علي ظالم 

بشر و سطوته واضحة خالل  القصيدة  عندما يقول                  ثم يظهر تأثير الزمن في ال     
الشاعر عن نفسه ، و يخبر عن تجربته اإلنسانية و حياته  مع رفاقه ، وحقيقة الزمن ؛                   

  :بقوله 
  و لقد نهزت مع الغواة بدلوهم       و أسمت سرح اللهو حيث أساموا 

  و بلغت ما بلغ امرؤ بشبابه          فإذا عصارة كل ذاك آثام
  جشمت بي هول كل تنوفة         هوجاء فيها جرأة اإلقدامو ت

متناسبة مع  ...  بدلوهم ، أسمت سرح اللهو      ... نهزت  : تبدو الصور البدوية      و      
ويبدو الشعور الحاد بالزمن مسيطرا منـذ مطلـع         . الصورة التقليدية للديار أو األطالل    

ها ، وكذلك يفعل بالشاعر ، فقـد أتـى          القصيدة ، و يبدو فعله واضحا بالديار ، ثم بأهل         
  . عليه الزمن فأذهب لذاته ، و لما  يتبق له سوى آثام

صورة البطولة البدوية القديمة ، المتمثلة في قطع المفاوز،و كل تنوفـة             وتحضر
 :و عندما يبدو متفاخرا مصرا على ما فعل بواسطة المبالغة في التوكيـد بقولـه       .مهلكة  

 بعد أن تماهى مع الغـواة  -لي األفعال السردية الماضية ، ثم يعود الشاعر       و توا ) ولقد  (
  فيعفي آثار ذلك كله ؛ فيذكر أنه لم يورثه شيئا مفيدا ، و إنمـا                 -، و استقوى بجمعهم     

ما بلـغ امـرؤ   ( بقيت عليه آثام ، و يؤدي التنكير دوره في إفساح المجال للتخيل بقوله    
  .ة في صالح الزمن ، و تعلن عن فشل الشاعر ؛ فالنتيجة الختامي) بشبابه 

  



 

 )٢٩٨١(

يستدعي ذكر التنائف و المفاوز التي قطع أهوالها مجازا ، وربما كنـى بهـا               و
عن األهوال أو العقبات التي تقف دون رغباته غير  المعترف بها من المجتمع ، لـذلك                 

  ) . إال مراقبة علي ظالم :( يأنس فيها بالظالم في قوله 
  -  و هي مكون تقليدي مهم من مكونات القصيدة العربيـة          - وتستدعي الرحلة 

 فـي   –، التي تأخذ دور البطولة في هذا المشهد ؛ وتـسند إليهـا              ) اإلبل  (ذكر المطي   
  :؛ فيقول) بلغن – تقدمهن – تذر –تجشمت (  األفعال مثل –الغالب 

  و تجشمت بي هول كل تنوفة     هوجاء فيها جرأة اإلقدام
  اءها فكأنها         صف تقدمهن و هي إمامتذر المطي ور

  و إذا المطي بنا بلغن محمدا      فظهورهن على الرجال حرام
مهما يكن المشار إليه نفسه أو راحلته ؛ فإنما هي تتقدم جميع المطي؛ فـإذا              و           

ؤكد راحلته أونفسه إمام، تسبق كل المرتحلين ليال أو السراة ، و ربما يريد الشاعر أن ي               
لممدوحه فكرة المماثلة بينهما؛ فإذا كان األمين أميرا متفردا بين األمراء ؛ فشاعره أبـو               
          نواس هو أيضا إمام متفرد في قول الشعر ؛ فهو إمـام الـشعر يقـصد إمـام الحكـم                    

 :و ربما يعبر ذلك عن اقتران الرحلة بالقوة  و اإلقدام؛ إذ يقول الـشاعر                . و السياسة   
  ...      المطي وراءها  تذر٧ب 

  :      وعندما يقول الشاعر 
          قربننا من خير من وطئ الحصى       فلها علينا حرمة و ذمام

فتنتهي رحلته بالوصول إلى خير البشر في عصره ، و بالتالي أحقهم بـالحكم              
  .والخالفة 

على األطـالل ، ثـم      يبدو الشاعر متمسكا بتقاليد القصيدة العربية ، فقد وقف          و          
وصف الرحلة ، كما تأسس في تقاليد الشعر العربي، و إن تم له ذلك على نحـو مـن                   

و لعله في هذا البيت على وجه الخصوص يتناص مع ما روي عـن النبـي      . اإليجاز    
إني كنت قد نذرت إذا أنجاني اهللا أن أنحر         : صلى اهللا عليه وسلم من أن امرأة قالت له          

بـئس مـا    : "  عليـه و سـلم       ت عليها ، فقال لها رسول اهللا صلى اهللا        الناقة التي نجو  
   )  .١٦"(جزيتيها

          وأصل هذا المعنى أن الشماخ بن ضرار مدح الصحابي الجليل عرابـة األوسـي              
  :بقوله مخاطبا ناقته 



– 
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                   إذا بلغتني و حملت رحلي        عرابة فاشرقي بدم الوتين 
و قـد تبـع     ) ١٧" . (بئس ما كافأتها بـه    :" الممدوح للشاعرلما أنشده هذا البيت           فقال  

الشماخ في هذه اإلساءة عدد من الشعراء ؛ منهم أبو دهبل الجمحي ، وكذلك ابن أبـي                 
   )١٨. (عاصية السلمي عندما مدح معن بن زائدة 

جعـل  عندما ينـذر أن ي    و لكن أبا نواس يضفي على الناقة شيئا من القداسة ،            
في الجاهليـة ،و إن  ) السائبة (– في رأينا –، إنها تشبه ) ظهورهن على الرجال حرام    (

اختلف سبب التقديس ؛ فاألمر ال يعدو بالنسبة ألبي نواس أن يكـون تعبيـرا شـعريا                  
تخييليا عن العرفان العظيم بالجميل، الذي أسدته الناقة إلى الشاعر؛ ربمـا ينـدرج فـي     

  :ية التي اشتهر بها الشاعر و منها قوله في مدح الخليفة األمين  إطار المبالغات المدح
  محمد خير من يمشي على قدم       ممن برى اهللا من إنس و من جان

  يا ناق ال تسأمي أو تبلغي ملكا      تقبيل راحته و الركن سيان
  متى تحط إليه الرحل سالمة          تستجمعي الخلق في تمثال إنسان

   اهللا القضاء له           أال يكون له في فضله ثانهو الذي قدر
  )١٩(هو الذي امتحن اهللا القلوب به        عما تجمجم  من كفر و إيمان 

، وفق مـا ذكـر اهللا سـبحانه         في حين كان األمر في الجاهلية ممارسة طقوسية       
)  حـام  ما جعل اهللا من بحيرة و ال سائبة والوصـيلة و ال   :(  تعالى في كتابه العزيز     و

   .١٠٣المائدة ي 
عن احتشامه مقام الخالفة وتوقيره ، كما       )  رفع الحجاب لنا     –قربننا  ( يفيد قوله   و

يفيد أيضا تقريبه ،و اإلعالء من قدر الشاعر ، فضال عن تعظيم مقام الخالفة ، الذي ال                 
ترفع عنده الحجب إال لمن يشاء من رعيته ، ووقتما يشاء ؛ فهـي مرتبطـة بالظرفيـة            

  ).إذا ( لزمانية ا
وعلى الرغم من أن وصف الخليفة بأنه قمر يشير إلى جوانب حـسية جماليـة ؛             
فإن الشاعريجري بهذا الصدد على تقاليد العرب الشعرية، فقد اعتادت العرب أن تمـدح          
بجمال الوجه ،وورد في الشعر العربي القديم ؛ الجاهلي منه على وجه الخـصوص ،أن            

ويرجع الباحثون ذلـك إلـى   . ،و توصف المرأة بكونها شمسايوصف الرجل بكونه قمرا   
  ) ٢٠. (أصول أسطورية

                      



 

 )٢٩٨٣(

  في هذه القصيدة الذي      - و هو الغرض الرئيس      –يالحظ أن مديح أبي نواس      و        
  : توجه به إلى الخليفة األمين،يمكن أن نقسمه قسمين 

  :لشاعر األبيات اآلتيةالمدح بالملك ، و يقول خالله ا:    أوال 
ــه  ــداك بحبلـ ــت يـ ــك إذا علقـ   ملـ

                   
ــدام     ــؤس و اإلعـ ــك البـ   ال يعتريـ

  ملـــك توحـــد بالمكـــارم و العـــال  
                   

ـــام   ــه  هم ــر النــــد  في ــرد  فقي   ف
ملـــك أغـــر إذا شـــربت بوجهـــه    

               
  لـــم يعـــدك التبجيـــل و اإلعظـــام  

ر مــضى بــه   ملــك إذا اعتــصر األمــو  
       

  رأي يفــل الــسيف و هــو حــسام     
يالحظ أن الشاعر يحاول التأثير في الممدوح، و هو ينـشد أمامـه ، عنـدما         و           

، التي البد أنها تلقى رضا وقبوال       ) ملك  ( يخاطبه  بصفة الملك ، بواسطة تكرار كلمة         
  .ياسية ، وأحقيته بالخالفةمن الممدوح ، ألنها تثبيت لسلطانه ، و تأكيد لمكانته الس

          ويكشف أسلوب الشرط عما يتمناه الشاعر، ويصور الخليفة في صورة مـن             
يستنقذه من البؤس و اإلعدام ، و هي صورة بدوية ، ترتبط ابتداء بامتياح المـاء مـن                  

بصورة اسـتنقاذ يوسـف     ... ) علقت يداك بحبله  ( البئر ،و ربما  تذكر في هذا السياق         
  .السالم من غيابات الجب عليه 

يركز البيت الثاني على تفرد الخليفة بالمكارم ، فهو متوحد بهـا،  أي صـار                و        
و يستمر التأكيد على تفرده بذلك خالل       . واحدا في ارتباطه بها ، ال بمعنى أنهما تطابقا          

  .الشطر الثاني كله 
 على التوازي   -ي الغالب    ف –و يالحظ أن البنية النحوية لألبيات السابقة  قائمة          

  :؛ فتبدوالجملة الشعرية في كل بيت على النحو اآلتي 
 .جملة شرطية مبدوءة بإذا الظرفية الزمانية الشرطية        + خبر المبتدأ المحذوف    

وهذا التوازي النحوي يتفق مع اإلنشاد أو اإللقاء الشفوي للشعر ، و يزيـد مـن قيمـه               
  . اإليقاعية لدى المتلقي 

، ) إذا  (ضا أن ما يخص الشاعر في عالقته بالملك يأتي مشروطا ب          ويالحظ أي 
و ما يقدم  في وصف الملك أي مدحه ، يكون تقديمه بواسطة الجمل الخبرية ، فالعالقة                 

فصورة الملك يغلب عليها الثبات، أما عالقـة الـشاعر بـه          . بينهما رهن بإرادة الملك     
  . يشكل الملك الفاعل الرئيس خاللها فيغلب عليها الظرفية الزمنية و الشرطية التي



– 

  )٢٩٨٤(

و يالحظ تكرار الكلمات الدالة على الحسن و جمال الوجه في مـدح الخليفـة؛            
  : فهو في األبيات

  . قمر تقطع دونه األوهام - ١٠ب
  ...)الشراب : لمحة نواسية ... (  ملك أغر إذا شربت بوجهه- ١٣ب 
  ... فالبهو مشتمل ببدر الخالفة -  ١٤ب

ل الوجه مما تتيمن به العرب وتتفاءل ،وقد اختلف في المدح به النقاد              ألن  جما  
هـ إلى ضرورة أن يقتصر المدح علـى  ٣٣٧العرب القدماء ؛ فذهب قدامة بن جعفر ت       

القاصـد لمـدح    " ، و جعـل     )٢١"(العقل و الشجاعة والعدل و العفة       " الفضائل النفسية   
؛ فأنكر بـذلك أن      ) ٢٢"(غيرها مخطئا الرجال بهذه األربع الخصال مصيبا، و المادح ب       

يمدح الرجل بحسن الوجه ، أو كرم األصل، وحسن منبته ، و اعتـرض علـى ذلـك                  
اآلمدي ، و رأى أن طبيعة الشعر العربي ال تعين قدامة  بن جعفر  على ما ذهب إليـه                    

ح أسقط أكثر مد  "، فقد ورد ذلك في جل الشعر العربي ،  و قال إن قدامة بهذا الرأي قد                  
سير على سنن العـرب فـي كالمهـا ،     ، و قدم دفاعا مطوال عن أهمية ال       ) ٢٣"(العرب

  . تقاليدها في أشعارها ، أو ما يسمى بعمود الشعر و
تكتمل صورة الخالفة ، و تستمد شرعيتها من ارتباطها بالدين ، ولذلك يمدحه             و

  : ت الدالةبالعناصر المنتمية إلى هذا المجال الداللي، و منها هذه  التعبيرا
  القداسة التي تبدأ في الظهور منذ صورة الرحلة و المطي : 

  و إذا المطي بنا بلغن محمدا                     فظهورهن على الرجال حرام
  قربننا من خير من وطئ الحصى                فلها علينا حرمة و ذمـــام

    هللا عليـه و سـلم ،   ول محمد صـلى ا سمي الرس) األمين ( و يالحظ أن الخليفة
... )  قربننا من خير من وطئ الحـصى        :( لعل ذكر اسمه في مثل هذا السياق      و

 ذكر الرسول عليه أفضل الصالة و االـسالم  ، و هـذا     – في الغالب    –يستدعي  
أيضا ما يشيع القداسة خالل البيتين السابقين ؛ فيجعل ظهور المطايـا حرامـا ،                  

وعلـى  . كون للنبي محمد صلى اهللا عليه وسـلم         فمثل هذا المديح أحرى به أن ي      
... ) و إذا المطي بنا بلغن محمـدا        ( هذا النحو تشع كلمة محمدا في هذا السياق         

 .إيحاءات دينية و قدسية جمة 



 

 )٢٩٨٥(

    خليفة مؤيـد مـن   ،أي أنه ١٦ب  ..." يرضي اإلله بهديه    ):" الخليفة  ( هذا الملك
 . له - سبحانه و تعالى-اهللا ، ال ينطق عن نفسه ،و إنما ينطق بهدي اهللا 

        و يالحظ أن  ثمة تناصا  لهذا المدح          . ١٨ب  ... داوى به اهللا القلوب من العمى
مع اآليات القرآنية التي تربط الضالل و الكفر بالعمى ، وتربط الهداية باإلبصار             

..." علم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هـو أعمـى   أمن ي : "مثل قوله تعالى    
و أما ثمود فهديناهم فاسـتحبوا العمـى علـى          : " ، و قوله تعالى      ١٩الرعد ي     

فإنها ال تعمى األبـصار و لكـن   :" و قوله تعالى  . ١٧ فصلت ي  ... "الهدى 
  .٤٦الحج ي ... " تعمى القلوب التي في الصدور

 ١٤ لبس الشباب بنوره اإلسالم ب.  
و كذلك يمدح أبو نواس الخليفة األمين، بما ينتمي إلى خصائص الـسيادة فـي الثقافـة                 

  : العربية ، مثال 
  ١٥ب ... سبط البنان إذا احتبى بنجاده.  
      فينسبه إلى أمـه الـشريفة   ١٩ب ... أصبحت يابن زبيدة ابنة جعفر ،

 .القرشية ،و يدعوه بابن زبيدة؛  على عادة األشراف من العرب 
          و يالحظ أن هذه القصيدة تأخذ بنية دائرية  ؛ فيأتي مطلعهـا  معبـرا عـن                  

  : سطوة األيام ؛ عندما يقول 
                    يا دار ما فعلت بك األيام            ضامتك و األيام ليس تضام 

ـ                     ى وهو من المطالع التي تتشاءم بها العرب ، و تتطير ، و لذلك  يمكـن أن تعـده عل
وكذلك عندما يـرد     ) . ٢٤. (الرغم من جودته الفنية مما يندرج تحت سيئ االبتداءات          

، مع ما يمكن أن تـشير إليـه        ) تردى  : ( خالل القصيدة في البيت السادس عشر قوله        
  .الكلمة من معاني الردى والهالك 

و دائرتها ؛    ثم  يختتم الشاعر القصيدة أيضا بذكر سطوة الزمن ، و دورة األيام أ                    
  :في قوله 

             فسلمت لألمر الذي ترجى له          و تقاعست عن يومك األيام
        وعلى هذا النحو تبدأ القصيدة  بتعظيم سطوة األيام، و تنتهـي بـالتوجس مـن                

ربما كان الشاعر يتوقع مصير الخليفة األمين ، و لكنه يرجو له التأجيـل        . صنيع األيام   
  .ل وتقاعس األيام عنه  واإلمها



– 

  )٢٩٨٦(

  ربما كان هذا الدعاء في ختام القصيدة يعكس شيئا من تشاؤم الشاعر،          و
ويالحظ أخيرا أن الشاعر يعتمد على الوصف المشهدي أو الـصورة الكليـة ،              

التي ينسجها الشاعر بخلق عالقات جديدة بين الكلمات ، و هذا النمط من الصور هو ما                
باإلحـساس  إنهـا لوحـة لفظيـة محملـة         : " صد إليه سيسل داي لويس بقولـه      كان يق 

  .في حين تقل الصور الفنية الجزئية ذات الطابع البالغي   ) ٢٥("العاطفةو
قد عوض الشاعر ذلك الفقر في التصوير الفني  عن طريق ثراء التراكيـب،                       و

ات، و االنتقال بين ضمائر المخاطبة      وتنوعها بين الخبر و اإلنشاء ، و التذييل ، و االلتف          
  .و الغياب 



 

 )٢٩٨٧(

  :الهوامش 
 ، ٢٠٠١محمود محمد شاكر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، :ابن سالم الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، تحقيق  .١

وكان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم ، و منتهى حكمهم ، به يأخذون ، و إليه :"حيث يقول ابن سالم . ٣٤ص 
 ... " .كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه : قال عمر بن الخطاب ... رون يصي

  . ٦٥، ص ١ ،ج ٢٠٠٦ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء ، تحقيق و شرح أحمد محمد شاكر القاهرة ، دار الحديث ، .٢

بد الحميد ، القاهرة ،      ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر آدابه و نقده ، تحقيق محمد محي الدين ع                 .٣
 .١٠٣ ، ص ١، ج ٢٠٠٩دار الطالئع للنشر و التوزيع ، 

و انظر الرماني و الخطابي و عبد القاهر الجرجاني ، ثالث            . ١٠٣، ص   ١ابن رشيق ، المصدر السابق ، مج         .٤
 دار  محمد خلف اهللا ، محمد زغلول سالم ، الطبعـة الثالثـة ، القـاهرة ،               : رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق    

 . و ما بعدها ٧٥المعارف ، ص 

  .١٠٤ابن رشيق ، المصدر السابق ، ص  .٥

 هـ ، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ،تحقيق و تقديم ٣٨٤المرزباني ، أبو عبد اهللا محمد بن عمران ت        .٦
  .٢٠٦، ص ١٩٩٥محمد حسين شمس الدين ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األولى ، 

  .٢٠٧ي ، المصدر السابق ، ص المرزبان .٧

 .٧٦-٧٥، ص١ابن قتيبة، المصدر السابق ، ج .٨

  .٤٠٧ ، ص ١٩٨٤أبو نواس ، الديوان ، تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي ، دار الكتاب العربي، بيروت ،  .٩

، مصطفى الشكعة ، الشعر و الشعراء في العصر العباسي ، بيروت ، دار العلم للماليـين ، الطبعـة الـسادسة       .١٠
  .٢٨١، ص ١٩٨٦

          ، ٢٠٠٩محمد أبو األنوا ر، الشعر العباسي تطوره و قيمه الفنية ، القاهرة ، مكتبة اآلداب ، الطبعـة الثالثـة ،            .١١
ت، . نحو منهج جديد ، القاهرة ، دار غريب ، د–و انظر أيضا يوسف خليف ، في الشعر العباسي  .١٩٠ص 
ت ، .العباسي األول ، القاهرة، دار المعارف ، الطبعة الثامنة ، دو انظر كذلك شوقي ضيف ، العصر  .٦٥ص 
 الرؤية و الفن ، دار النهضة العربية، بيروت ، –و انظر عز الدين إسماعيل ، في العصر العباسي   . ٢٢٠ص

 .٣٤١ ، ص ١٩٧٥

 ) .دور( انظرابن منظور محمد بن مكرم المصري  ، لسان العرب ، بيروت ، دار صادر ، مادة .١٢

 ) .عرم ( بن منظور ، المصدر السابق ، مادة ا .١٣

 أبو هالل العسكري ، ديوان المعاني، شرحه و ضبط نصه أحمد حسن بسج، بيروت ، دار  الكتـب العلميـة ،            .١٤
  . ٢١٩ – ٢١٧ ، ص ٢ ، ج ١٩٩٤الطبعة األولى ، 

، ٢٠٠١ة ، الطبعة األولى ،  البرقوقي ، عبد الرحمن ، شرح ديوان المتنبي ، بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمي       .١٥
    . ٢٣٨ ،  ص   ٢ج 



– 

  )٢٩٨٨(

النسائي ، سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ،                    .١٦
 ، كتاب األيمان والنذور، الحديث ٣ ، ج ١٩٩٤ حلب، مكتب المطبوعات اإلسالمية ، –الطبعة الثالثة ، بيروت 

  .٣٣١٦رقم 

المرزباني محمد بن عمران ، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، تحقيق و تقديم محمد حسين شمس الدين  - ١٧
محمد بن يزيد المبرد ، : وانظر أيضا  .٨٨- ٨٧ ، ص١٩٩٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

        ، ١٩٩٧م ، الطبعة الثالثة ، القاهرة، دار الفكـر ،  محمد أبو الفضل إبراهي: الكامل في اللغة و األدب ، تحقيق 
   . ١٤٧ ، ص ١ج 

  . المرزباني ، المصدر السابق ، نفسه – ١٨
   .٦٤٩ ، ص ١٩٨٤ أبو نواس ، الديوان ، تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي ، لبنان، دار الكتاب العربي ، - ١٩
قضاياه الفنية والموضوعية، القاهرة ، الشركة المصرية العالميـة   إبراهيم عبد الرحمن محمد ، الشعر الجاهلي         - ٢٠

   .٢٩ ، ص  ٢٠٠٠ لونجمان ، الطبعة األولى ، –للنشر 
محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت ، دار الكتب العلميـة ،           :   أبو الفرج قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تحقيق             - ٢١

   . ٩٦ت، ص .د
  .ابق ، نفسه  قدامة بن جعفر ، المصدر الس– ٢٢
  أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمدي ، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، تحقيق السيد أحمد صـقر ، دار              - ٢٣

  .٣٦٩-٣٦٨ ،ص ٢ ، مج ١٩٩٢المعارف ، مصر ، الطبعة الرابعة ، 
 عبد الحميد ، القاهرة ،  ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر آدابه و نقده ، تحقيق محمد محي الدين     - ٢٤

و من قبيح ما وقع ألبـي  : " حيث يورد ما يأتي      . ١٨٧ ، ص    ١، ج   ٢٠٠٩دار الطالئع للنشر و التوزيع ،       
أن بعض بني برمك بنى دارا استفرغ فيها مجهوده ، و انتقل إليها ؛ فصنع أبـو  ... نواس الذي أساء فيه أدبه    

  :نواس قصيدة يمدحه بها يقول أولها 
             أربع البلى إن الخشوع لباد        عليك و إني لم أخنك ودادي       

  : و ختمها بقوله 
            سالم على الدنيا إذا ما فقدتم          بني برمك من رائحين و غادي

واس ، فما كانت نعيت إلينا أنفسنا يا أبا ن: فتطير منها البرمكي ، و اشمأز حتى كلح ، و ظهرة الوجمة عليه ، ثم قال 
  " . إال مديدة حتى أوقع بهم الرشيد و صحت الطيرة 

عنـاد  :أحمد نصيف الجنابي ،و مالك ميري، وسلمان حسن إبراهيم ، مراجعـة            :  سيسل دي لويس ، ترجمة       – ٢٥
   .       ٢٣ ، ص ١٩٨٢غزوان ، بغداد ، دار الرشيد ، منشورات وزارة الثقافة و اإلعالم ، 

   
 
 



 

 )٢٩٨٩(

  )قصيدة أبي تمام ( تناصة القصيدة الم
و يلزم للكشف عن عالقات التفاعل النصي بين القصيدتين أن نعنى بفحـص القـصيدة               
الثانية على ضوء مكونات القصيدة األولى و أقسامها ؛ فإن أبا تمام قد وجد نفـسه فـي       

. ال  يتمثل فـي قـصيدة أبـي نـواس     األول أكثر قربا و أضيق مجا    : مواجهة نصين   
  شيئا ،لكنه أوسع مجاال و هو تقاليد القصيدة العربية ، وتراثها المتـراكم ،        اآلخر أبعد و

  .الذي عني أبو تمام بجمعه وتخميره في مختاراته الشعرية المتنوعة 
أي أن مجال التناص أمام أبي تمام كان واسعا ، إما أن يقف عند قصيدة أبـي                 

ي يمثل البنية العميقـة لكلتـا       نواس ، و إما ان يمتاح من التراث الشعري العربي ، الذ           
  .القصيدتين 

  : األطالل :       و نتوقف ابتداء عند اللوحة األولى
  دمن ألم بها فقال سالم                  كم حل عقدة صبره اإللمام

  رجلي لقد عنفوا علي و الموا نحرت ركاب القوم حتى يغبروا       
  واه معالم و خيامرزقت ه  عشقوا و ال رزقوا أيعذل عاشق      

  وقفواعلي اللوم حتى خيلوا             أن الوقوف على الديار حرام
  ما مر يوم واحد إال و في               أحشائه لمحلتيك  غمام

   من نوره و تأزر األهضام حتى تعمم صلع هامات الربا          
  )١(مالعيش غض و الزمان غال وو لقد أراك فهل أراك بغبطة           

         و يالحظ أن الشاعر  يبتدئ قصيدته بمقدمة طللية مستخدما ضمير الغائب في             
و الدمنة من آثار الناس بعد ارتحالهم أومااسود من آثار الـديار،            ..."دمن ألم بها  :" قوله  

وقيل ما سودوا من آثار البعر و غيره ، و أصل الدمن ما تدمنه اإلبـل و الغـنم مـن             "
الها أي تلبده من مرابطها ؛ فربما نبت فيها النبات الحسن النضير ، قـال               أبعارها و أبو  

المـرأة الحـسناء فـي     : و ما ذلك ؟ قال      : إياكم و خضراء الدمن ، قيل       :" رسول اهللا   
؛ فشبه المرأة بما ينبت في الدمن من الكإل يرى له نضارة ، و هو وبئ                " المنبت السوء   

ال يكـون الحقـد     : د المضمن في الصدر ، وقيل       المرعى منتن األصل ، و الدمن الحق      
  )٢"(دمنة إال حتى يأتي عليه الدهر ، و قد دمن عليه ، و قد دمنت قلـوبهم بالكـسر                    

  .للتعبير عن األطالل بما لها من إيحاءات سيئة ) دمنة( استخدم كلمة و
                



– 
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،مـع أن   )ألـم (الفعل  عبر عن وقوفه عليها  بوقوف المتعجل ؛ يدل على ذلك            و        
الشعراء القدماء قد أطالوا الوقوف على الديار؛ من ذلك ما ورد في الشعر القـديم مـن                 

  :قول الشاعر امرئ القيس 
  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل      بسقط اللوى بين الدخول فحومل

  )٣(وقوفا بها صحبي على مطيهم       يقولون ال تهلك أسى و تجمل 
  : بي سلمى و قال زهير بن أ

  )٤(          وقفت بها من بعد عشرين حجة     فأليا عرفت الدار بعد توهم
  :و قال لبيد 

  )٥(        فوقفت أسألها و كيف سؤالنا         صما خوالد ما يبين كالمها
  : و يقول عنترة العبسي 

  )٦... (فدن ألقضي حاجة المتلوم       فوقفت فيها ناقتي و كأنها            
  : و يروى في معلقة طرفة قول الشاعر  

   )  ٧(      وقوفا بها صحبي علي مطيهم        يقولون ال تهلك أسى و تجلد 
وربما يتفق التعبير عن الديار بالدمن مع  ما فعله أبو تمام عندما وقف عليهـا                         

  . وقفة المتعجل ، و خاطبها كذلك خطابا موجزا 
لشطر الثاني تبريرا لموقفه من األطالل في الـشطر األول ، فقـد           و ربما كان ا           
تضيع " عقدة صبره   " التي تفيد الكثرة ، و ذكر أن قوة صبره          ) كم الخبرية     ( استخدم  

  . مع هذا اإللمام السريع 
و يبدو موقفه من الظعائن في البيت الثاني أكثـر غرابـة ، إذ يـدعو علـى                           

كي يصلوا إلـى    " يغبروا رجلى   " ابهم ، فيضطرجميعهم إلى أن      المرتحلين أن تعقر رك   
لقـد عنفـوا   : "و يعلل موقفه العدائي منهم بموقفهم السابق الذي أوضحه بقوله   . منازلهم

، ، مع مالحظة التفاوت بين ما تعرض له الشاعر من تعنـيفهم ولـومهم               " علي والموا 
  .ما يدعو عليهم به و

ن موقف كال الشاعرين من اإلبل ؛ فإذا كان أبو نواس قـد              ويالحظ التباين بي           
فظهورهن علـى الرجـال     (نذر إن بلغته الخليفة األمين ؛ أن يسيبها ، و يجعلها مقدسة             

  . ، لكن أبا تمام لم يكن رفيقا بإبل الظعائن، فقد دعا عليها بالعقر٨ب ) حرام 
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، أي أن   "عـشقوا والرزقـوا   "  و يدعو الشاعر عليهم أيضا في البيت الثالـث                  
ويوضـح  . يذوقوا تجربته ؛ فيحرموا الوصال مع شدة عشقهم بسبب البـين أو الفـراق    

، ويحقق المماثلة بقوله    "أيعذل عاشق "سبب دعائه عليهم من خالل االستفهام االستنكاري        
فقـد  " رزقت : " ، فيبدو واضحا عنصر القدرية في قوله        "رزقت هواه معالم و خيام      :" 

  .عليه أن يهوى تلك المعالم و تلك الخيام كتب 
وقفـوا  "ويبتدئ الشاعر البيت الرابع بتعليل موقفه الغريب من الظاعنين؛ فيذكر                  

ـ       " علي اللوم    " . أيعـذل عاشـق  " تنكاره الـسابق  أي اختصوه دون غيره باللوم مع اس
ه رد األعجـاز    يكرر الشاعر الوقوف على الديار في الشطر الثاني فيما يمكن تـسميت           و

على الصدور ، الذي يعبر عن  شدة إنكارهم على الشاعر العاشق ، حتى ظن  أو خيل                  
  .إليه أن الوقوف على الديار صار حراما 

ثم يلتفت إلى الديار ؛ فيدعو لها بالسقيا الغزيرة التي ال تعدوها يوما، بل تتكرر                       
لربا ، و في السفح منهـا، مـع مـا     كل يوم ، حتى ينبت على أثرها النبات في أعالي ا          
وجعلنـا مـن   "- كما قال اهللا تعـالى –يرتبط بالسقيا من مظاهر الحياة المتخيلة ؛ إذ إنه      

  .عودة الحياة إلى الديار مرة أخرى ؛ فهي دعوة ب٣٠س األنبياء ي "الماء كل شئ حي 
ختلـف  ي) ٧-٦-٥( يالحظ أن موقف الشاعر من الديار في األبيات األخيرة                  و

عن مو قفه من القوم المرتحلين عنها ،و فيهم المحبوبة ، و ال ينسى أبو تمـام صـنعته        
في هذه األبيات ، و في مقدمتها الولع باالستعارة المكنية أوالتجسيمية، ابتداء من عقـدة               

  .الصبر في البيت األول 
لوفـة ،   ة غيـر مأ   عندما يجعل لليوم أحشاء تشتمل على الغمام في اسـتعار                  و

عندما يجعل للربا هامات ، و يجعلها صلعاء ، فعندما يسقط الغيث، تعمم تلك الهامات               و
  .الصلع للربا بالزهر أو النور 

تـأتزر  ). ٨"(جمع هضم و هو المطمئن من األرض        " عندما يجعل األهضام    و         
 ما فـي هـذه    بالنبات عندما يسقط عليها الغيث من الغمام ، الذي في أحشاء اليوم ، مع             

االستعارات من تلفيق، وهذه االستعارات الملفقة التي تقدم الطبيعة في صورة شوهاء ،              
 الـذي يمارسـه علـى     تأتي في سياق االستطراد الفني ، أو ولع الـشاعر بـصناعته        

  . الطبيعة
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قد اشتهر أبو تمام باالستعارات  البعيدة التي أغاظت النقاد القـدماء ، و فـي         و         
  : هـ، فنجده يعلق على استعاراته في قوله اآلتي ٣٧٠متهم اآلمدي ت مقد

           جارى إليه البين وصل خريدة         ماشت إليه المطل مشي األكبد 
... فيا معشر الشعراء و البلغاء ، و ياأهل اللغـة العربيـة           : " في تأثرية واضحة قائال     

هـي مطلهـا ؟ أال تـسمعون ؟ أال          خبرونا كيف يجاري البين وصلها ؟و كيف تماشي         
  ) .٩" (تضحكون ؟ 

و إنمـا رأى  : " و قد حكى اآلمدي تفرد أبي تمام بهذا المذهب و علله بقولـه                   
فاحتـذاها ،   ...  أشعار القـدماء     أبو تمام أشياء يسيرة من بعيد االستعارات ،متفرقة في        

  ).١٠"( استكثر منهاأحب اإلبداع و اإلغراب ، بإيراد أمثالها ، فاحتطب ، وو
يالحظ العنف اللغوي الذي يمارسه الشاعر ، ابتداء بالدعاء على ركاب القوم                     و

األمـر الـذي   . ، و الدعاءعلى القوم أنفسهم بأن يذوقوا العشق ، واليرزقوا الوصـل              
وقولـه  " بـا   صلع هامـات الر   "يتأكد بلجوء الشاعر إلى االستعارات غير المألوفة مثل         

، يبرر بها اخضرار قمم الجبال ، واخضرارسفوحها ، فـي حـين             " ر األهضام   تأزو"
يبقى ما بينهما عاريا من الخضرة، فلو أوغلنا في التشخيص أو األنـسنة ، لبـدا ذلـك                 
اإلنسان في صورة مضحكة؛ عاريا ، قد اعتم بعمامة خضراء ، و اتزر بإزار أخـضر             

" وفي أحشائه لمحلتيك غمـام      "م أحشاء   ، و بقي سائر جسده عاريا ، وعندما يجعل لليو         
و تبدو عنايتـه بالتكرارواضـحة و أساسـا    . مع قبح ذكر األحشاء في االستعارة لليوم  

 –رزقـوا  "،" عاشـق –عـشقوا  "مهما من أسس صناعته الفنية ، كما في البيت الثالث          
  " . الوقوف –وقفوا "، وفي البيت الرابع " رزقت

باالستفهام الذي يقصد به التمنـي ، معتمـدا علـى تعقيـد      يختتم هذه اللوحة    و         
، " لقـد  : " ، و الجزم في قولـه   "أراك  " الصياغة في الشطر األول ، و التكرار للفعل         

 :، ثم التشبيه في الشطر الثاني في قولـه          " قد أراك   " التردد الذي يناقضه في صيغة      و
العـيش غـض ،     و" النمـاء   و يمكن الربط بين صور الخصب و        " . و الزمان غالم    "
سيلة الفنية لتحقيق نـضرة العـيش       بدعائه السابق بالسقيا؛ فالماء هو الو     "الزمان غالم   و
  .الوجوه و
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  : الزمــــن  
    أعوام وصل كان ينسي طولها             ذكر النوى فكأنها أيام- ٨ب 
   أعوام   ثم انبرت أيام هجر أردفت                  بجوى أسى فكأنها– ٩ب 
   ثم انقضت تلك السنون وأهلها           فكأنها و كأنهم أحالم – ١٠ب 

       وربما استدعى ذكر الزمن في البيت السابع خالل اللوحة السابقة فـي وصـف              
 العـيش الغـض و الزمـان        –الغبطة  ( األطالل ، وكان يحمل التمني بعودة الماضي        

ابرة ، و ربما كان ذلك حـسن تخلـص           استدعى الحديث عن أعوام الوصل الغ      -)غالم
ويالحظ أن أبا تمـام     . من الشاعر من ذكر الزمان، إلى ذكر األعوام التي تندرج تحته            

قد عبر عن وطأة الزمن ، و سطوته على اإلنسان و الديار ؛ كما عبر عن ذلـك أبـو                    
  .  نواس في قصيدته السابقة 

تناقض الظاهري و المفارقة، فيـذكر أن              و يعتمد أبو تمام في البيت الثامن بنية ال        
الزمن الماضي كان أعوام وصل ،و بعد أن يثبت ذلك بما يمكن أن  يترتب عليـه مـن     

  .سعادة الشاعر بها 
أنهـا  "...       يعود أبو تمام  لينقض ما ذكر، فلم يتبق في ذاكرته على الحقيقة سوى               

، أي أن زمـن     " ا ذكر النـوى     كان ينسي طوله  " ،و ذلك بسبب ما ذكره من أنه        " أيام  
الوصل ، بعد أن ذكرأنه كان طويال ،عاد فسلبه هذه الصفة ؛ بسبب ما كـان يـصاحبه         

  .من خوف الفراق و توقعه ، فلم يعد في الحقيقة أن تكون السعادة والوصل  أياما قليلة 
 البيـت  في مطلع) ثم (         و يعتمد على البنية ذاتها في البيت التاسع ، و إن كانت       

لكـن  . تفيد الترتيب و التراخي ، أي أن الصياغة النحوية تثبت طـول مـدة الوصـل               
الشاعريعتمد أيضا في هذا البيت على بنية المفارقة ؛ فقد كان الهجر في الحقيقة أيامـا                

،وعندما  أردفـت تلـك      "انبرت"، لكنها عندما تصدرت الصورة      " أيام هجر " معدودات  
كأنهـا  "و من خالل هذه االستعارة  ، صارت         ". أسى "-) ةشدة و حرق  (  بجوى   -األيام

  ".أعوام 
واعتمـد  . دالة علـى الـسرعة   "   أردفت –انبرت " جاءت األفعال الماضية    و        

التي تفيـد التـأخير ، لكنـه ينقـضه          ) ثم  (الشاعر في البيت العاشر على أداة العطف        
بالفناء والتالشي  "  السنون وأهلها    "الذي حكم به على   " انقضت  " استخدام الفعل الماضي    



– 

  )٢٩٩٤(

خياالت تضاد تماما الواقع ، ووفـق       "   فكأنها و كأنهم أحالم   " ، ليصبح جميعهم أحالما   
  .ذلك فليس لها أدنى وجود حقيقي 

المحبوبة : يالحظ أيضا في هذه األبيات عدوان الزمن ، فقد أتى على كل شئ            و         
، فال نجد في البيت العاشر سوى الفناء التـام          " الوصل  "، و أتى على زمن      "أهلها  " و  

و ظهر تمكن الشاعر من الصنعة الفنية ، التي لـم تقـف              . لكل من البشر و األحداث      
 –األعـوام  ( حائال دون التعبير عن قضيته مع الزمن ؛ فيالحظ أنه تالعـب بكلمـات      

، و قلـب هـذا    ) األيام( ، فافتتح بيته الثامن بذكر األعوام، و جعل قافيته كلمة           ) األيام  
  . الترتيب في البيت التالي له

  :لوحة الحمامة ، و هي غير موجودة في قصيدة أبي نواس 
  :       يقول أبو تمام 

   أتصعصت عبرات عينك أن دعت   ورقاء حين تصعصع اإلظالم– ١١ب 
   ال تنشجن لها فإن بكاءها             ضحك و إن بكاءك استغرام– ١٢ب 
  هن الحمام فإن كسرت عيافة        من حائهن فإنهن حمام – ١٣ب 

تكون النقلة إلى هذا المقطع من القصيدة ، بواسطة االلتفـات ؛ فقـد انتقـل                         و
الشاعرمن الحديث بضمير الغائب إلى الحديث بضمير المخاطب ، لعله يتخيل صـاحبا             

ن هذا االسـتطراد مـن      وكا. على عادة الشعراء العرب ، أو األرجح أن يخاطب نفسه         
  . الشاعر لذكر الورقاء و الحنين إلى المحبوبة  

: يعتمد الشاعر على التكرار فيما يسمى برد األعجاز على الصدور في قولـه                   و
، مستخدما هذا الفعل المجـرد الربـاعي المبنـي علـى            " تصعصع –؟...أتصعصت  "

تفرق ، وهذا الضرب يسمى     ، الذي يحاكي االضطراب و ال     )  صع   -صع(التكرارأيضا  
   .ono matopeaفي اللغة محاكاة أصوات الطبيعة 

يشغل فضاء  هذه األبيات صور متماثلة،متباينة في الوقت ذاتـه ، صـورة                و        
الورقاء تشجو ، وصورة المحب يبكي ،و صوت الشاعر ينكرعلى مخاطبـه أو علـى               

ن صورة الظالم يتفـرق ، وصـورة        وهناك تماثل آخر بي   . نفسه التأثر بدعاء الورقاء     
  . دموع العاشق تتصعصع أيضا

         و يالحظ أن إنكارالشاعر منذ البيت الحادي عشر يبدو مبررا ، فقد تصعصت             
، ويأخذ فـي اإلقنـاع ،   ) دعت (عبرات عين العاشق ، في حين أسند إلى الورقاء أنها       



 

 )٢٩٩٥(

بواسـطة النهـي ، فتوضـيح       فهو يمارس الحجاج بواسطة االستفهام االستنكاري ، ثم         
  . الحقيقة عن طريق التقسيم 

ربما اندفع الشاعر إلى أسلوب النهي محاوال إقناع مخاطبه ، ثم  يكمل ذلـك               و         
 و إن استخدم    –بتفصيل صورة االختالف بين العاشق و الحمامة ، و يجزم بأن صوتها             

كاء العاشق على الحقيقـة ،    للمشاكلة ، إنما هو ضحك ، في حين يأتي ب   -كلمة بكاءها   
، وهي صيغة الطلب للخـسارة والغـرم والهـالك ، يقـول     ) استغراما  (لتكون عاقبته   

و هـذه   ) ١١.(أي طلـب للهـالك    " وبكاؤك إذا تكلفته هو غرام واستهالك       : " الشارح  
  :الصورة أوضحها أبوالعالء المعري فيما بعد بقوله

    بصوت البشير في كل ناد ـــسـ       ت النعي إذا قي    وشبيه صو
  )  ١٢(ـ         نت  على فرع غصنها المياد؟ـبكت تلكم الحمامة أم غ    

بينما يحل أبو العالء هذه المشكلة الفنية ، عندما يحولها إلى موضوع للتأمـل              و
في الحياة و الموت ، و قضايا الوجود ؛ نجد الحل لدى أبي تمـام يكمـن فـي التأمـل        

  .به إلى اللعب اللفظي اللغوي الذي يؤدي 
و يتحول الحمام في البيت الثالث عشر من رمز للحياة و الـسالم إلـى رمـز              

 على عادة العرب  في التفاؤل و التـشاؤم       –للموت ، فإن اللعب اللفظي في نطق الكلمة         
الذي هو  "  سرعان ما يتحول معه الحمام؛ إذا كسرت الحاء عيافة إلى الحمام             -باألسماء

  ).١٣"(، فكذلك صوتها اسم الموت 
و بينما  يالحظ التناص بين القصيدتين في غرض المدح واضحا على النحـو              

  :اآلتي 
  : فإذا قال أبو نواس في الخليفة األمين 

      رفع الحجاب لنا فالح لناظر            قمر تقطع دونه األوهام 
  :قال أبو تمام في مدح أخيه الخليفة المأمون مفصال الصورة  

          اهللا أكبر جاء أكبر من جرت           فتحيرت من دونه األوهام   
            من ال يحيط الواصفون بقدره         حتى يقولوا  قدره إلهام 

إلـى  ) رفع الحجاب لنـا     : (فقد ترجمت القداسة التي عبر عنها أبو نواس بقوله          
 بمـا تـشتمل عليـه مـن قداسـة      . ) ..اهللا أكبر: ( أفعال كالمية  دالة عليها  في قوله  

  .إجالل و



– 

  )٢٩٩٦(

و إذا كان أبو نواس قد ركز على الوصف بواسطة العين والنظر؛ فرأى الخليفـة           
قمرا تقطع دونه األوهام ، أي ال تستطيع العقول أن تتصوره ، فإن هناك رواية أخـرى                 

  ).رتفتحي(بدال من قوله ) فتعثرت(لبيت أبي تمام ،تقرب بينهما ،إذ  تورد الفعل 
و قد أوضح ذلك أبو تمام في البيت الخامس عشر ، فتضمن الـشطر األول مـن    
بيته  تفصيال، و شرحا لما ورد في الشطر الثاني من بيت أبي نواس، و زاد عليه كمـا                 

  .يقول القدماء بذكر أن الوصول إلى معرفة قدره على الحقيقة؛ إنما يأتي بإلهام من اهللا 
 الخليفة بالتفرد وعلو المكانة و القدر، حتى األوهـام       فقد  اتفق الشاعران في مدح     

  فالخليفة العباسي أكبر من أن يحيط بوصفه أحد. ال تستطيع أن تصل إلى مداه أو كنهه
  : و إذا قال أبو نواس 

              ملك إذا علقت يداك بحبله               ال يعتريك البؤس و اإلعدام
ورة الكرم و االستنقاذ من الفقـر       لتوضيح و التفصيل لص   فإن أبا تمام يعتمد أيضا على ا      

  :اإلعدام ،ممارسا ضربا من العنف اللغوي، في البيتين السادس عشر والسابع عشر و
   من شرد اإلعدام من أوطانه        بالبذل حتى استطرف اإلعدام١٦ب 
   و تكفل األيتام عن آبائهم           حتى وددنا أننا أيتــــام١٧ب 
    و يعتمد أبو تمام على طريقته في الصناعة ، فنجد التشخيص بواسطة االستعارة                

  ).استطرف اإلعدام( ، و التجسيم في ) شرد اإلعدام ( المكنية 
        ونجد التكرار برد األعجاز على الصدور ، فال يكتفـي أبـو تمـام  بـالمعنى                 

 من يتعلق أو يعتلق بالخليفـة       الواضح السهل ، الذي ورد لدى أبي نواس عندما ذكر أن          
 بطـال   – وهو يصفه بـالكرم      –بسبب اليصيبه اإلعدام، لكن أبا تمام قد جعل ممدوحه          

ثم استطرد فجعل اإلعدام ، و قدكان محاربـا مكروهـا            . محاربا منتصرا على الفقر       
مطاردا في الشطر األول ، صار في الشطر الثاني بخالف ذلـك ، فقـد صـار شـيئا            

ا للطرافة من دالالت مرغوبة متعددة ، فكثيرا ما يفسد االستطراد والتمـادي           طريفا ؛ بم  
  .في الصنعة الصورة الفنية 

وأضاف أبو تمام إلى قصيدته زيادة معتمدا على الصناعة نفسها فـي التكـرار                      
برد األعجاز على الصدور؛ فأورد األيتام في صدر البيت على الحقيقـة، وأورده فـي               

  .لخيال من خالل المبالغةعجزه على ا
              



 

 )٢٩٩٧(

  :إذا قال أبو نواس        و 
                ملك توحد بالمكارم و العلى         فرد فقيد الند فيه همام 

  :         قال أبو تمام 
                يا أيها الملك الهمام وعدله        ملك عليه في القضاء همام

ه بأنه همام مادحا له في قافية بيته ، فإن  أبا تمـام يجعـل                فإذا وصف أبو نواس خليفت    
و كأنها صفة ثابتة له ، ال يضيفها الـشاعر إليـه مـدحا،       ) الملك الهمام ( خليفته ابتداء   

 بصفة العدل ، فيجعل     -من خالل صناعته المعتمدة على التكرار     -فإنما يريد أن يمدحه     
ويعتمـد علـى   . قضاء والحكم بين الناسعدله يسيطر عليه ، و يكون ملكا هماما عند ال      

طريقته في رد األعجاز على الصدور ، فيتكرر الملك الهمام في الشطر الثاني أيـضا؛               
ليضفي على صفة العدل في الخليفة المأمون،  الثبات شأنها شأن الهمـة ؛ ال يـستطيع                 

  .الفكاك منها 
  : و إذا قال أبو نواس في الخليفة األمين 

  تمل ببدر خالفة     لبس الشباب بنوره اإلسالم فالبهو مش       
         إن الذي يرضى اإلله بهديه     ملك تردى الملك و هو غالم 

  :و اشتمل بيتا أبي نواس على معنيين مدحيين هما 
  يرضى اإلله بهديه: ( إن حكم الخليفة هو حكم اهللا ؛ قال الشاعر عنه.( 
 لبس الشباب بنوره اإلسالم : ( ر جدد الخليفة شباب اإلسالم ، قال الشاع. ( 

  : فقد ورد المعنى األول لدى أبي تمام في قوله 
  مازال حكم اهللا يشرق وجهه       في األرض مذ نيطت  بك األحكام  

  :  و في قوله أيضا 
  ما كا ن لإلشراك فوزة مشهد      و اهللا فيه و أنت و اإلسالم 

بأن حكم الخليفة هو حكـم اهللا ،        ي البيت األول         فيالحظ أن أبا تمام يصرح ف           
يشرق وجهـه   : (عبر عن حضوره و شموله بالد اإلسالم ، بواسطة الكناية في قوله             و

و ثمـة   . ، ومن خالل تعقيد التصوير عندما يجعل لحكم اهللا وجها مشرقا          ) في األرض   
 من عليائها إلى    اشتراك بينه و بين أبي نواس في الصناعة ، فإذا أنزل أبو تمام الشمس             

األرض، في الصورة السابقة المعقدة، فقد أنزل أبو نواس القمر من عليائه إلـى األرض   
، وفـي كلتـا     "فالبهو مـشتمل ببـدر خالفـة        : " من خالل األسلوب الكنائي في قوله     



– 

  )٢٩٩٨(

 –القمـر   ( الصورتين ينتمي الخليفة إلى حقل داللي واحد هو حقل األجرام الـسماوية             
  . معاني البهاء و العلو و القداسة  ؛ مكتسبا)الشمس 

؛ عندما يجمـع خـالل   ) قداسة الخليفة (          ويتحرك الشاعر في إطارالمعنى ذاته      
و اهللا فيه و أنت     ( البيت الثاني،  في سياق واحد، يبدو فيه الخليفة محاطا باهللا واإلسالم             

  ) .و اإلسالم 
لبس الـشباب   ( د شباب اإلسالم بقوله     عندما ذكر أبو نواس أن الخليفة جد      و           

  : ، قال أبو تمام )بنوره اإلسالم 
             لما رأيت الدين يخفق قلبه            و الكفر فيه تغطرس و عرام 
  .          أوريت زند عزائم تحت الدجى        أسرجن فكرك و البالد ظالم 

 في صياغة واضحة نـسبيا؛ إذ جعـل            فإذا كان أبو نواس قد نسب النور للخليفة       
فقد نسب أبـو تمـام      . نور الخليفة ، الناتج عن كونه بدرا ، يلبس اإلسالم رداء الشباب           

أيضا النور إلى الخليفة ، لكن في صياغة ملفقة؛ فقد أسند الشاعر إلى الخليفة أنه قـدح                 
أضاف النكـرة   زند عزائم المسلمين، و ربما يقصد عزائم الخليفة نفسه، أو غيره ؛ألنه             

) المنكـرة (ثم استطرد  فـذكر أن تلـك العـزائم           ) . زند عزائم   ( إلى النكرة في قوله     
  .الخليفة ، كما يضئ السراج اشتعلت فأضاءت فكر

يحتمل أن يكون ظالما حقيقيا ، فإنه       " تحت الدجى   :"          وإذا كان الظالم في قوله      
 و هـو مجـازي فـي    - ناسب الـضوء  في الشطر الثاني البد أن يكون مجازيا ؛ فقد     

:   أن يذكر الظالم  على نحو مجازي، منزاح عن الحقيقة  أيضا؛ بقوله                -الشطر الثاني 
و التنا ص مـع القـرأن الكـريم         . ، فاستخدم الكناية بالظلمة عن الكفر     )والبالد ظالم   (

: عـالى    آيات كثيرة منها قوله ت     واضح ؛ فقد استخدمت مادة الظلم للتعبير عن الكفر في         
اهللا ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النـور و الـذين أوليـاؤهم الطـاغوت             (

عن طريق المجـاز    -و عبر بالبالد      . ٢٥٧البقرة  ) يخرجونهم من النور إلى الظلمات      
  .    عن ثغور المسلمين-

ادت ويالحظ أن التشخيص و األنسنة التي اعتمد عليها أبو تمام في شعره  قد س                      
وإذا كانـت  ). متغطرسا(، و جعل الكفر     ) الدين يخفق قلبه    (البيتين ، فمنذ البداية جعل        

كلمة عرام قد وردت في قافية هذا البيت على نحو مجازي ، فقد ورد فعلها على نحـو                  



 

 )٢٩٩٩(

عرم  (  :مجازي أيضا في البيت الثاني من قصيدة أبي نواس مسندا إلى الزمان في قوله
  ... ) . الزمان

يالحظ أن المدح بالفكر الثاقب في وقت الشدائد،و عند احمرار البأس ،  قـد               و  
  :ورد أيضا في قصيدة أبي نواس في قوله 

  ملك إذا  اعتصر األمور مضى به        رأي يفل السيف و هو حسام
  :و إذا كان  أبو نواس قد مدح الخليفة األمين بكرم نسبه وعلوه ؛ عندما قال 

  ا ابن زبيدة ابنة جعفر      أمدا لعقد حباله استكمال           أصبحت ي
              داوى به اهللا القلوب من العمى       حتى أفقن وما بهن سقام

  : فإن أبا تمام قد مدح أخاه المأمون أيضا بكرم نسبه 
               إن المكارم للخليفة لم تزل          و اهللا يعلم ذاك و األقــوام 

       كتبت له و لألولين وراثة           في اللوح حتى جفت األقـالم        
               متوطؤ عقبيك في طلب العال      و المجد ثمت تستوي األقـدام 

لكن أبا تمام يمدح الخليفة بذكر أجداده الذين ورث عنهم الحكـم ؛فقـد كـانوا عربـا                   
لنسب مثلما كانت زبيدة بنت جعفـر  عربية ، خالصة ا) مراجل(عباسيين ، ولم تكن أمه    

  .أم األمين
تفيد األبيات أيضا أن خالفة المأمون كانت مـن عنـد اهللا؛ قـد جـرت بهـا                    و

و يالحظ أن أبا تما م يتفاءل للمأمون بـأن          .األقدار،و كتبت من قبل في اللوح المحفوظ        
، )  في طلب العال       متوطؤ عقبيك (يرث الحكم من بعده أبناؤه ، و يلتحقوا به في المجد            

  .   في حين تشاءم أبو نواس لصاحبه؛  كما أوضحنا 
يالحظ أن قصيدة أبي تمام قد عنيت بتصوير إحدى غزوات الخليفة المـأمون    و         

ـ ٢١٨-هـ  ١٧٠(  ، للروم ، و عمدت إلى وصف جيشه اللجب مـن المـسلمين             )  ه
لمـرتبط بحركـة الجهـاد    كذلك وصف جيش الروم المهزوم ، و بدا الحس الـديني ا         و

 مـن المـشركين ،   – وفق رؤية العصور الوسـطى  –اإلسالمي ، الذي يجعل األعداء  
  :يجعل االنتصار عليهم انتصارا لإلسالم ، مثلما في قوله و
  ماكان لإلشراك فوزة مشهد       و اهللا فيه و أنت و اإلسالم-٤٣ب
  



– 

  )٣٠٠٠(

ذي صور فيه الـشاعر أبـو تمـام     وأخذت اللوحة الفنية أو المشهد الشعري، ال           
 ،  ) ٥١ –٢٧(المعركة ، مساحة واسعة من فضاء قصيدته، فقد امتدت خـالل أبيـات         

 على طريقته في التصوير الفني المعتمد علـى         - كما سبق أن أشرنا      –اعتمد أبو تمام    و
 –تسحب ذيـل جـيش      : ( التشخيص و األنسنة  بواسطة االستعارة المكنية  مثل قوله           

رددت حـد المـوت   – الحمام مفطر و الكماة صيام – نقضت الروم –ن اليقين ساقه حس 
، و على هذا النحومن العناية بالصور الجزئية البالغية ، فضال عمـا سـبق مـن                 ...)

ضروب التكرار ، تباين قصيدة أبي تمام الحالية ، قصيدة أبي نواس الـسابقة ؛ فلكـل                 
  .ركا في حداثة العصر العباسي األول شاعر منهما طريقته الفنية الخاصة ، وإن تشا

لم تشتمل قصيدة أبي نواس في مدح الخليفة األمين ، على شئ مـن وصـف                و        
الحرب و الجهاد ؛ فمما ال شك فيه أن مدة حكمه القصيرة المليئة بالفتن واالضطرابات               

ـ ١٩٨-هـ  ١٩٣( و الصراع على الخالفة      ، لم تدع له فرصـة ألن يفكـر فـي           ) ه
د في سبيل اهللا ، فلم تدع بالتالي لشاعره فرصة ليظهر شـاعريته فـي وصـف                  الجها

  : الحرب و المعارك ، يصدق عليه قول الشاعر 
  )١٤(فلو أن قومي أنطقتني رماحهم         نطقت و لكن الرماح أجرت



 

 )٣٠٠١(

  :الهوامش 
القاهرة ، دار المعارف أبو تمام  الطائي ، الديوان ، بشرح الخطيب التبريزي ، تحقيق محمد عبده عزام ،    .١

  .١٥٠ ، ص ١٩٨٢، الطبعة الرابعة ، 

 ). دمن( ، مادة ٢٠٠٣ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت، .٢

 . ٩٦ ، ص ١٩٧٩التبريزي ، شرح المعلقات العشر ، تحقيق فخر الدين قباوة ، الطبعة الثالثة، بيروت ،         .٣
 : و انظر 

محمد فوزي حمزة ، القاهرة ، مكتبة اآلداب ، الطبعة الثالثة ،   : يق  الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، تدق      
   .١٠ ، ص ٢٠١٠

   .٦١ الزوزني ، المصدر السابق ، ص – ٤
  .٨٠ الزوزني ، المصدر السابق ، ص – ٥
   .١١٨ الزوزني ، المصدر السابق ، ص – ٦
   .٤١ الزوزني ، المصدر السابق ، ص – ٧
  .١٥١بشرح الخطيب التبريزي ، ص  أبو تمام الطائي ، الديوان – ٨
السيد أحمد صـقر ،  :   أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمدي ، الموازنة بين شعرأبي تمام و البحتري ، تحقيق     - ٩

   .  ٢٨٠ ، ص ١القاهرة ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة ، ج 
   .٢٧٢ ، ص ١  اآلمدي ، المصدر السابق ، ج - ١٠
   .١٥٢ ، ص ٣ المصدر السابق ، ج  أبو تمام ، الديوان ،-١١
   .٧ ، ص ١٩٨٠ أبو العالء المعري ،سقط الزند ، بيروت ، دار صادر ، - ١٢
   .١٥٢ ، ص ٣ أبو تمام ، المصدر السابق ، ج – ١٣
 أبو تمام الطائي ، ديوان الحماسة ، تصحيح و شرح الشيخ محمد عبد القادر سعيد الرافعي ، القـاهرة ،                      - ١٤

   .٣٦ هـ ، ص ١٣٢٢ ، مكتبة التوفيق
  
  
  
  
  
  



– 

  )٣٠٠٢(

  :الخاتمة 
               هذه الدراسة  محاولة لقراءة الماضي األدبي  في ضوء المعاصر النقدي؛ من أجل

تحقيق بصيرة أعمق و معرفة أكثر علمية و دقة بـالنص األدبـي ، تجمـع بـين           
لحظتين تاريخيتين متفاوتتين؛هما لحظة إنتاج النص التراثي في الماضي واألخرى          

فتعتمد اإلفادة من مصطلح    . لقراءة اآلنية ،و هي أكثر تقدما في الزمن         هي لحظة ا  
و يـشير هـذا   .التناص في النقد األدبي المعاصر في دراسة المعارضات الشعرية         

المصطلح إلى بعدي النقل و التحويل ؛ حيث يمثل النص السابق البنيـة العميقـة ،       
تـسميته بـسطح الـنص      حيث يمارس الشاعر الالحق التحويل منها فيما يمكـن          

 pheno text: أوظاهره، و هذا ما أوضحته كريستيفا مـن خـالل مـصطلحيها   
         وقـصدت بـه    Geno text       و )  الالحـق  –النص المتناص ( ويعني لديها 

و على أية حال يمكن أن  يمثل النص السابق فـي       ) .  السابق   –النص المتناص   ( 
يقرأفي ضوئها النص   ...) طرسا أومخطوطا   (ة  المعارضات الشعرية ، كتابة سابق    

 . الالحق ، و تكون محصلة القراءة متأثرة بالعالقة الجدلية بين النصين 
      وإذا كنا ال ننكر على الشاعر الالحق ، قراءته للنص السابق من خـالل حموالتـه

الثقافية ، قراءته للنص السابق من خالل حموالتـه الثقافيـة و الفنيـة ، وتأويلـه                
 فـي  – مثل سـابقه     – ايضا   – عند إبداع قصيدة الالحق      –خاص له ، فإننا نراه      ال

 –مضطرب واسع ، و ميدان فسيح ، ال يقتصر على النص السابق فقط ،و لكنـه                 
 أمامه التراث األدبي و التقاليد الشعرية على اتساعها ، يقرؤها كيفمـا            –مثل غيره   

 ؛ و يعيد إنتجها و تأويلها من منظـوره          الفنية/ يشاء ، أو تشاء له مكوناته الثقافية        
الشخصي ، ثم يبدع قصيدته من خالل اختياراته مـن التـراث الـسابق عليـه ،                 
وانتقاءاته منهم ، وفق ما يناسبه من خصائص الخطـاب الـشعري و األسـلويب               
الخاص به ، و هو في ذلك كله تنطبق عليه بشكل ما ثنائية دي سوسير المـشهورة   

  ) . الكالم–اللغة ( 
      و كان منطلقنا في هذه الدراسة ، يتمثل في فقه النـصوص الـشعرية ، ومحاولـة

إدراك دالالتها ؛ فبدون ذلك ال تغني أي من النظريات النقدية شيئا ؛ فما الممارسة               
النقدية في حقيقتها إال مواجهات متكررة للنصوص ، بهدف قراءتهـا وتفـسيرها              

  .  تأويلهاو
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     علـى الـرغم مـن       –عها التركيبي السهل ، و الحفاظ       كان لقصيدة أبي نواس طاب 
 على تقاليد الشعر العربي القديم ، مع احتفاظها بعناية أبي نـواس بنقـل       -وجازتها

الشعر إلى أبهاء القصور و حضارة المدن ، فالبهو مشتمل ببدر خالفة ، و طقوس               
 .الحياة الجديدة ملك إذا شربت بوجهه 

المحافظة على التعامل الفني مـع الشخـصيات        و يحدث التناسب المتوتر من          
  .الرسمية ، و الموقف الخاص أو الرؤية الخاصة بالحياة الجديدة 

                لم يتخل أبو تمام عن مذهبه الشعري في ممارسة المغامرة اللغوية ، والنظر إلـى
 يسير فيها الـشاعر متبعـا تقاليـد        –الشعر بوصفه تجربة لغوية خالصة ، يحافظ        

و لكن شخصيته الفنية الجديدة مذ تسعى إلى تأكيـد تلـك التقاليـد           الشعر الشعر ،    
بمحاولة قلبها على نحو شكلي ،كأن يدعو على اإلبل في موكب الظاعنين ، بـدال               

 .من أن يدعو لها ، و لكنها موجودة في كلتا الحالتين 
قد تلجأ مغامرة أبي تمام اللغوية إلى ممارسة ضروب يمكن أن تقع في دائـرة                   
ف اللغوي ، كأن يلجأ إلى اشتقاقات جديدة ، و استعارات بعيدة ، أو صـور يبـدو                  العن

  .البعد العقلي فيها واضحا ، و اإلتكاء على البعد العقلي دون البعد الوجداني 
ة مع طابعها الحـضري ،   إذا كانت قصيدة أبي نواس قد جاءت موجزة، متناسب            

مطولة بدويـة ، تعتمـد علـى الـشرح     مذهبه الفني، فإن قصيدة أبي تمام  قد جاءت     و
  . التفصيل للصور و المعاني و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 
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  :قائمة المصادر و المراجع 
  :المصادر : أوال 

اآلمدي أبو القاسم الحسن بن بشر ، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق السيد                .١
 .١٩٩٢أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الرابعة ، 

 عبد الرحمن ، شرح ديوان المتنبي ، بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلميـة ،                 البرقوقي ،  .٢
 . ٢٠٠١الطبعة األولى ، 

التبريزي،أبو زكريا يحيي بن علي ، شرح المعلقات العشر ، تحقيق فخر الدين قبـاوة ،                 .٣
 .١٩٧٩الطبعة الثالثة، بيروت ، 

تبريزي ، تحقيـق محمـد     أبو تمام حبيب بن أوس  الطائي ، الديوان ، بشرح الخطيب ال             .٤
 . ١٩٨٢عبده عزام، القاهرة ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة ، 

ديوان الحماسة ، تصحيح و شرح الشيخ محمد عبد القادر سعيد الرافعـي ، القـاهرة ،                  .٥
 . هـ١٣٢٢مكتبة التوفيق ، 

محمـود محمـد   :الجمحي أبو عبد اهللا محمد بن سالم  ، طبقات فحول الشعراء ، تحقيق     .٦
 .٢٠٠١كر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، شا

ابن خلكان شمس الدين أحمد بن محمد ، وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمـان، تحقيـق                  .٧
 .إحسان عباس ، دار صادر، بيروت

ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر آدابه و نقده ، تحقيق محمد محي الـدين          .٨
 .٢٠٠٩ئع للنشر و التوزيع ، عبد الحميد ، القاهرة ، دار الطال

: الرماني و الخطابي و عبد القاهر الجرجاني ، ثالث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيـق               .٩
 .ت.محمد خلف اهللا ، محمد زغلول سالم ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، دار المعارف، د

اآلداب محمد فوزي حمزة ، القاهرة ، مكتبة        : الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، تدقيق         . ١٠
  .٢٠١٠، الطبعة الثالثة ، 

الصولي أبو بكرمحمد بن يحيى ، أخبار أبي تمام ، تحقيق خليل محمود عساكر، ومحمد                . ١١
عبده عزام ،و نظير اإلسالم الهندي ، وقدم له أحمد أمين ، الطبعة الثالثـة ، بيـروت ،                 

  .١٩٨٠منشورات دار اآلفاق الجديدة ، 
 ، ديوان المعاني، شرحه و ضبط نصه أحمد حسن العسكري أبو هالل الحسن بن عبد اهللا      . ١٢

   .١٩٩٤بسج، بيروت ، دار  الكتب العلمية ، الطبعة األولى ، 
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ابن قتيبة أبومحمد عبداهللا بن مسلم، الشعر و الشعراء ، تحقيق و شرح أحمد محمد شاكر             . ١٣
 . ٢٠٠٦القاهرة ، دار الحديث ،

محمد عبد المنعم خفاجي، بيـروت ،  :   أبو الفرج قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تحقيق          . ١٤
  . ط.ت، د.دار الكتب العلمية ، د

محمد أبو الفضل إبـراهيم ،      : المبرد محمد بن يزيد ، الكامل في اللغة و األدب ، تحقيق            . ١٥
  . ١٩٩٧الطبعة الثالثة ، القاهرة، دار الفكر ، 

علماء على   هـ ، الموشح في مآخذ ال      ٣٨٤المرزباني ، أبو عبد اهللا محمد بن عمران ت           . ١٦
الشعراء ،تحقيق و تقديم محمد حسين شمس الدين ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة       

 .١٩٩٥األولى ، 

 . ٢٠٠٣ابن منظور محمد بن مكرم المصري  ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت، . ١٧

 أبو العباس عبد اهللا بن المعتز ، كتاب البديع ، شرحه و حققه عرفان مطرجي، مؤسسة                 . ١٨
 .٢٠١٢تب الثقافية ، بيروت، الطبعة األولى، الك

المعري أبو العالء أحمد بن عبداهللا بن سليمان ،سقط الزنـد ، بيـروت، دار صـادر ،                   . ١٩
١٩٨٠.  

النسائي ، سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمـام الـسندي ،                . ٢٠
مكتـب المطبوعـات    حلـب،  –تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، الطبعة الثالثـة ، بيـروت    

   .١٩٩٤اإلسالمية ، 

أبو نواس الحسن بن هانئ، الديوان ، تحقيق أحمد عبد المجيـد الغزالـي ، لبنـان، دار                   . ٢١
 .١٩٨٤الكتاب العربي ، 

  : المراجع : ثانيا 
إبراهيم عبد الرحمن محمد ، الشعر الجاهلي قضاياه الفنيـة والموضـوعية، القـاهرة ،                .١

  .٢٠٠٠ لونجمان ، الطبعة األولى ، –شر الشركة المصرية العالمية للن
جراهام ألين ، التناص ، ترجمة محمد الجندي ، الطبعة األولـى ، القـاهرة ، المركـز                   .٢

  .٢٠١٦القومي للترجمة ،
ترجمة منذر عياشي   ) هسهسة اللغة ( روالن بارت، من العمل إلى النص ، ضمن كتاب           .٣

 .   ١٩٩٩، حلب ، مركزاإلنماء الحضاري، الطبعة األولى ، 



– 
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تزفيتان تودوروف ، ميخائيل باختين ، المبدأ الحواري ، ترجمة فخري صالح ، الطبعـة                .٤
 ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، عمـان ، دار              ١٩٩٦العربية الثانية ،    

  .الفارس
 .عالمات. دوبيازي ، مارك ، نظرية التناص ، ترجمة المختار حسني، م .٥

       وائل بركات ، م عالمات، النادي الثقـافي بجـدة ،           :، ترجمة   ليون سومفيل ، التناصية      .٦
  .٢١ ،ع ٦مج 

صبري حافظ ، أفق الخطاب النقدي ، دراسات نظرية و قراءات تطبيقية ، القاهرة ، دار                 .٧
 .  ١٩٩٦شرقيات ، 

عبد اهللا إبراهيم و آخرون ، معرفة اآلخر ، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة ، الطبعـة                .٨
 .١٩٩٦ية ، الدار البيضاء ، بيروت ، الدار البيضاء ، الثان

عبد الرحمن إسماعيل السماعيل ، المعارضات الشعرية ، دراسـة تاريخيـة ونقديـة ،                .٩
 .١٩٩٤الطبعة األولى ، جدة ، النادي األدبي الثقافي ، 

 الرؤية و الفن ، دار النهضة العربية، بيروت   –عز الدين إسماعيل ، في العصر العباسي         . ١٠
 ،١٩٧٥. 

  .عمر أوكان ، مدخل لدراسة النص و السلطة ، المغرب ، أفريقيا الشرق . ١١
جوناثان كلر ، فرديناد دي سوسير ، أصول اللسانيات الحديثة وعلم العالمات ، ترجمـة                . ١٢

 .٢٠٠٠عز الدين إسماعيل ، المكتبة األكاديمية،الطبعة األولى ، 

، مراجعة عبد الجليل ناظم ، الطبعـة  جوليا كريستيفا ، علم النص ، ترجمة فريد الزاهي     . ١٣
  .١٩٩٧الثانية ، المغرب ، دار توبقال ،

إديث كريزويل ، عصر البنيوية ، ترجمة جابر عصفور ، الطبعة األولـى ، الكويـت ،            . ١٤
 .١٩٩٣القاهرة ، دار سعاد الصباح ،

أحمد نصيف الجنابي ،و مالك ميري، وسلمان حسن إبراهيم         : سيسل دي لويس ، ترجمة       . ١٥
عناد غزوان ، بغداد ، دار الرشيد ، منشورات وزارة الثقافـة و اإلعـالم ،                :اجعة  ، مر 

١٩٨٢     . 

محمد أبو األنوا ر، الشعر العباسي تطوره و قيمه الفنيـة ، القـاهرة ، مكتبـة اآلداب ،            . ١٦
 .٢٠٠٩الطبعة الثالثة ، 
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ة و النـشر  محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، القاهرة ، دار نهضة مصر للطباع  . ١٧
 ،١٩٩٦.  

مصطفى الشكعة ، الشعر و الشعراء في العصر العباسي ، بيروت ، دار العلم للماليين ،             . ١٨
 .١٩٨٦الطبعة السادسة ، 

. ت. نحو منهج جديد ، القـاهرة ، دار غريـب ، د  –يوسف خليف ، في الشعر العباسي     . ١٩
 .ت.لثامنة ، دشوقي ضيف ، العصر العباسي األول، القاهرة، دار المعارف ، الطبعة ا

٢٠. Wendell v . harris : dictionary of concepts in literary criticism and theory ; 

green wood press ; usa; ١٩٩٢. 
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  :ملخص البحث

 وكيـف أن اهللا كرمـه       – صلى اهللا عليه وسلم      –هذا البحث يتحدث عن شخص النبي       
 ،رفـع الـذكر   (: بينـت فيـه معنـى      . بعد الشدة والضيق   ، وأعلى قدره    ،ورفع شأنه   

تكلمـت عـن     ثم   . وقارنت بينهم  ،- صلى اهللا عليه وسلم    -للنبي)والفضائل والخصائص 
 ، ونـزل الـسورة    ،آيـات الـسورة   :  من حيث  ،ها اآلية الكريمة  السورة التى ذكرت في   

موضـوع  ( تفسير اآلية الكريمة     و . ومناسبة اآلية لموضوع السورة    ،وموضوع السورة 
:  الذي دلنا على أن طريق النجاة هو       ، فيها داللي ثم الجانب ال   ، والبالغيات فيها  ،)البحث  

كل على اللَّه وحده، والرغبـة إليـه     المواظبة على العمل الصالح واستدامته، وحسن التو      
 صـلى  – مواطن رفع ذكر النبي    - باختصار   –أخيراً جمعت   . والتضرع لوجهه الكريم  

 فـي   - صلى اهللا عليه وسـلم       -أن اهللا رفَع ذكر نبينا    : وانتهيت إلى   ،–اهللا عليه وسلم    
 ،ن األنبيـاء      وأعلى شأنه ومقامه بين إخوانه م       ،- قبل البعثة وبعدها     –الدنيا واآلخرة   

 ،- صلى اهللا عليه وسلم      -اإليمان به   على الخلق جميعاً    وأنّه يجب   . وكذا جميع الخلق    
  . - صلوات ربي وسالمه عليه– فهو القدوة الحقيقي ،واتباع سنته والسير على منهاجه

ويكون البيان لكل تلك المسائل وفق المنهج العلمي على مـا أتاحـت بـه النـصوص                 
  .  في بيان تلكم الحقائق ، وأقوال العلماء،  واآلثار، والسنة،نالشرعية من القرآ
نسأل اهللا التوفيـق    .   دراسة موضوعية . القرآن الكريم .  رفع الذكر : الكلمات المفتاحية 

  والقبول
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Abstract : 
       This research is about  prophet  Mohammed – peace be upon him – 
and how God,The Almighty, honored and elevated him . God,The 
Almighty,expanded his breast and took off his burden,then ,Allah exalted 
his esteem – peace be upon him. 
      The researcher talked about :-a- The meaning of esteem exaltation , 
virtues and characteristics comparing with them which ended up that there 
are generality and speciality among them. –b- The Surah in which the holy 
verse (searching topic) was mentioned in terms of its verses , reason for the 
descent , its subject and the connection of the verse to the subject of the 
Surah .-c- Explaining the holy verse mentioned the rhetorical in it and the 
guidance side which shows us that the way of salvation is to keep up with 
the good work , trust in Allah and submit oneself humbliy to Him .-d- The 
researcher collected all verses that mentioned prophet Mohammed's esteem 
exaltation . 
         The findings include that  Allah, the Almighty, exalted prophet 
Mohammed's fame in Dunya and Akhirah , before and after the mission 
.Also, Allah exalted his esteem among his brothers from the prophets as 
well as all creation . We must believe in him – peace be upon him- and 
follow his Sunnah as he is the true ideal – peace and blessing of Allah upon 
him .  
  The clarification to all these details should be according to the scientific 
methodolgy available in quaran and purified sunnah and what is narrated by 
Imams . 
Keywords:Faith , Holy Qur'an , Gurdian , Loyalty and God's decree 
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 المقـــدمة
الحمد هللا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، فجعله شـاهداً    

 وداعياً إلى اهللا بإذنه وسراجاً منيراً، وجعله أسوة حسنة لمن كان يرجو             ،ومبشراً ونذيراً 
ـ      ،اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثيرا      ب  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، خاط

 وأشـهد أن محمـداً عبـده        ،)٥:الـضحى ("ولَسوفَ يعِطيك ربك فَتَرضى   ":حبيبه بقوله 
 ونصح األمة فكـشف اهللا      ، وأدى األمانة  ،ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة      

 فـصلوات ربـي   –جـة   وأنار الطريق وأوضح المحجة فال عذر ألحد وال ح     ،به الغمة 
                وبعد    .–عليه  وسالمه

إن اهللا اصطفى من الخلق رسالً، واصطفى من الرسل أولي العزم، واصطفى من أولي              
 وخطيـبهم إذا    ،، إمامهم إذا اجتمعـوا    - صلى اهللا عليه وسلم    -العزم سيد الخلق محمداً     

 ،)٤:الـشرح ("ورفَعنَا لَك ِذكْـرك   ": وسيدهم في الدنيا واآلخرة ،خاطبه ربه بقوله       ،وفدوا
 أكثر الخلق ذكراً في الدنيا ، فما يذكر أحد في الدنيا أكثر             - صلى اهللا عليه وسلم      -نفكا

 - حتى يكـون   ،، وسيرفع اهللا ذكره في اآلخرة       - صلى اهللا عليه وسلم      -وال أعظم منه    
 .              ثناء الناس جميعاً-صلى اهللا عليه وسلم

صـلى اهللا عليـه     (لنبـي  إن الواجب الدعوي المفروض على كل مـسلم فـي قـول ا            
 صلى اهللا عليه وسـلم      – الحديث عن النبي     نايحتِّم علي  ، )١( "بلغوا عنى ولو آية   )"وسلم

 صـلى اهللا عليـه   - وإن التركيز على الجانب النبوي في شخصية النبي     ، والدفاع عنه  –
 صلى اهللا عليه وسلم     - أقوى بكثير من التركيز على الجانب األخالقي لشخصه          -وسلم  

 ن  فإ،-
 ركزوا على الجوانـب  - خصوصا في الفترة األخيرة    -المستشرقين وكثيرا من الكتاب     

 وجعلـوا   ، فأضـعفوا الجانـب النبـوي      ،- صلى اهللا عليه وسلم      -اإلنسانية في حياته    
 بـل فـرح الـبعض       ، مع عامة البشر مستساغة      - صلى اهللا عليه وسلم      -المقارنة به   

أعظـم مئـة    "  كما في كتاب     ،في أول المقارنة     - صلى اهللا عليه وسلم      -حينما وضع   
 أمـر  - صـلى اهللا عليـه وسـلم    - وأصبح اإليمان بالنبي ، )٢( "شخص في التاريخ  

                                         
، رقـم  ٥/٤٠(، والترمذى ) ٣٢٧٤، رقم ٣/١٢٧٥(بخارى ، وال) ٦٤٨٦، رقم ٢/١٥٩(  أخرجه أحمد – )  ١(

  .  حسن صحيح: وقال) ٢٦٦٩
  .   كتاب لـ ميكل هارت ترجمه أنيس منصور– )  ٢(



– 

  )٣٠١٢(

 ال تتعدي شخصية    - صلى اهللا عليه وسلم      - وأصبحت قناعات الشباب بالنبي      ،اختيارياً
 وإنا هللا وإنـا إليـه    ، رأينا ذلك كثيرا في الفترة  األخيرة         ،رائدة يمكن توجيه النقد إليها      

ما كَان محمد َأبا َأحٍد من رجاِلكُم ولَِكن رسوَل اللَِّه وخَاتَم النَِّبيـين             {: قال تعالى  ،راجعون
  ).٤٠:األحزاب( }وكَان اللَّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليماً 

ى العظيمـة لـشخص   وسنحاول بفضل اهللا في هذه اإلطاللة الوقوف على المعان             
 لتكـون   ، وألمته من خالل هذه اآلية والسورة الكريمة         – صلى اهللا عليه وسلم      -النبي  

 صـلى   – ودفاعاً عن النبي     ،نبراساً لمن أراد طريق السعادة والفوز في الدنيا واآلخيرة          
واهللا أسأل منه الفـتح والعـون   .  وعن سنته في هذا الوقت العصيب   ، –اهللا عليه وسلم    

.  إنه ولى ذلـك والقـادر عليـه          ،وفيق والسداد والقبول وعموم النفع لجميع الخلق        والت
        .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

  أحمد بن حامد الشرقاوي/ كتبه 
  محدادت البحث

  - :ط التاليةالنقاتهدف الدراسة في هذا الموضوع إلى  :أهداف الدراسة ) أ 
  .الذي يجب على الناس اإلقتداء به في كل شؤنهم الوقوف على القدوة الحقيقي - ١
بيـان فـضل    و ، صلى اهللا عليه وسـلم     – إظهار فضل وشرف نبينا وقائدنا محمد        – ٢

 صـلى   – بيان بعض مواطن رفع ذكر النبي        -٣.   وشرف هذه األمة على جميع األمم     
  .لكريم ، وأهمية دراسة هذه الجوانب، وموقف المسلم منها في القرآن ا–اهللا عليه وسلم 

  :نبعت فكرة هذه الدراسة، لعدة أسباب، منها : أسباب الدراسة -) ب 
 صـلى اهللا عليـه   – بفضل النبـي  – فضالً عن غيرهم     – جهل كثير من المسلمين      -١

  . وحقوقه على أمته -وسلم 
ـ  مستمرالتشويه الو –يه وسلم صلى اهللا عل– على شخص النبي كثير التطاول ال  – ٢ دين ل

  .اإلسالم
 والحيـاة   ، فـي واقعهـا اآلن     - صلى اهللا عليه وسلم    - البون الشاسع بين أمة النبي     – ٣

 مما سبب خالً عظيماً في حياة األمـة  - صلى اهللا عليه وسلم-والسيرة التى عاشها النبي 
  .وضيعها بين األمم

 ما  جمعتحيث  ي التحليلي االستنباطي،     المنهج اإلستقرائ  اتبعت : منهج الدراسة  -) ج  
وكـذا  ورد في هذه اآلية عند المفسرين، وكذلك اآليات المجاورة لها سـابقة أو الحقـة         



 

 )٣٠١٣(

 عزو األقـوال إلـى   -١       : ما يأتييت قدر استطاعته ـ وقد راع ،السورة جميعها 
  .  قائليها والرجوع إلى مصادرها من أجل اإلستفادة منها

إن - إن أمكـن    – مع ذكر الحكم عليهـا       ،يث من مصادرها األصلية      تخريج األحاد  -٢
  . كانت في غير الصحيحين

كل ما كُتب في هذه اآلية إما من قبيـل التفـسير التحليلـي،         :  الدراسات السابقة  -) د  
باعتبارها آية من آيات سورة الشرح، وإما من قبيـل التفـسير الموضـوعي للـسورة                

 وربطهـا بالـسورة   ، وجمـع األقـوال فيهـا      ،ذه اآلية   بأكملها، أما عن الوقوف مع ه     
لم أقف على أحـد     – صلى اهللا عليه وسلم      – وإظهار فضل وشرف النبي      ،وموضوعها  

سبقني إلى الكتابة فيه دراسة مفصلة ، اللهم إال ما كتب في كتب السنة عن شمائل النبي                 
الكريم عموم النفع بها     أسأل اهللا    ، في كتب السنة على العموم       – صلى اهللا عليه وسلم      –

  .في الدنيا واآلخرة 
  .وهذه الداسة تجيب على هذه التساؤالت:   تساؤالت الدراسة-) هـ 
       وما الفرق بينه وبـين      ، صلى اهللا عليه وسلم      –ما المقصود برفع الذكر للنبي 

  الفضائل والخصائص؟ 
 كيف أتعرف على هذه اآلية وما تحمله من أسرار ؟ 
 ؟ - صلى اهللا عليه وسلم –ضائل النبي ما هي مواطن ذكر وف  
 ما واجب الفرد المسلم بعد دراسته لتلك المواطن ؟ 

 مباحـث رأي في تنظيم البحث أن يكون مكونًـا مقدمـة وثالثـة     :  مكونات الدراسة    -) و  
  .وخاتمة

  .فتلك التي نحن بصددها وبها اإلطار التنظيري للدراسة:    أما المقدمة - ١
  . طالب  وفيه أربعة م-)الخصائص. الفضائل. رفع الذكر(التعريفات   :ل  األومبحث  ال- ٢
      .طالب  وفيه خمسة م-، بالغيات اآلية، دالالت اآليةتفسير اآلية : الثاني مبحث  ال- ٣
  . في الدنيا واآلخرة– صلى اهللا عليه وسلم-مواطن رفع ذكر النبي : الثالثمبحث  ال- ٤
ملت أهم نتائجه، ثـم فهـرس المـصادر والمراجـع، وفهـرس            وش :  وأخيراً الخاتمة     - ٥

  .الموضوعات



– 

  )٣٠١٤(

   -:التعريفات   : األول مبحثال
  ." ذكر  " ،" رفع : " تعريف كلمة :  األول طلبالم
رفعـت  :  تقـول ، الراء والفاء والعين أصل واحد، يدل على خالف الوضع          :لغة )رفع(

نوه بذكره وَأعلى قَـدره وشـرفَه       : ا ويقال رفَع فالنً   ،الشيء رفعا؛ وهو خالف الخفض    
 }ورفَعنَـا بعـضهم فَـوقَ بعـضٍ        {،)٤: الـشرح ( }ورفَعنَـا لَـك ِذكْـرك     {:وعظَّمه  

يرفَِع اُهللا الَِّذين ءامنُوا ِمنْكُم والَِّذين ُأوتُوا الِْعلْـم          {،فاضلهم على غيرهم  ): ٣٢:الزخرف(
 ورفَـع   ، ويقال هذا أمر يرفع الرأس يعطي مجـدا وكرامـة          ،) ١١: المجادلة(}درجاٍت

   ).١( عالَّه وأكرمه: شأنَه
   المجد والكرامة، الشرف والعظمة،خالف الوضع: والمعنى

فَقَد فَطَـر   .  جعُل الشَّيِء عاِليا لَا تَنَالُه جِميع الَْأيِدي ولَا تَدوسه الَْأرجلُ          :الرفْع اصطالحاً   
لَّه رسولَه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم علَى مكَاِرم يِعز وجود نَوِعها ولَم يبلُغْ َأحد شَـْأو مـا                  ال

  .  )٢( بلَغَه ِمنْها حتَّى لُقِّب ِفي قَوِمِه ِبالَْأِميِن
 ِتفَاعاِلارو فْعِء    : والرُل الشَّيعج وكُو   -هي َأن َأو    ءالشَّي الَى     -نا قَاَل تَعا كَماِليا عِفيعر  :

 ،)٣٤: الواقعـة )(وفُرٍش مرفُوعـةٍ  : ( وقَاَل تعالى  ،)١٣: الغاشية) (ِفيها سرر مرفُوعةٌ  (
   ).٣( فَكُلٌّ ِمن السرِر والْفُرِش تَكُون مرفُوعةً وِهي علَى الَْأرِض

                                         
عبد الـسالم محمـد   /تحقيق،هـ٣٩٥أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي/  معجم مقاييس اللغة– )  ١(

 – دار صادر ،هـ ٧١١محمد ابن منظور األنصاري   /  لسان العرب    ،) ٢/٤٢٣(هـ  ١٣٩٩، دار الفكر  ،هارون  
مكتـب  :  تحقيـق ،هـ٨١٧مجد الدين الفيروزآبادى /  القاموس المحيط ،) ٨/١٢٩( هـ  ١٤١٤: الثالثة ،بيروت  

د أحمد / معجم اللغة العربية المعاصرة  ،) ١/١٢٣٨( هـ   ١٤٢٦الثامنة،تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة لبنان       
األولى، ، عالم الكتب ،)٢/٩١٦ ( ،)ر ف ع (  بمساعدة فريق عمل مادة     ،هـ١٤٢٤ -تمختار عبد الحميد عمر   

 ،إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القـادر ـ محمـد النجـار       / المعجم الوسيط ،  - هـ ١٤٢٩
  .مجمع اللغة العربية / تحقيق ،دار الدعوة :  دار النشر ،) ١/٣٦٠(
محمد الطاهر / »رير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدتح«  التحرير والتنوير – )  ٢(

   ه ـ١٩٨٤: سنة النشر، تونس –الدار التونسية للنشر :  الناشر ،) ٤١٢ / ٣٠)( هـ١٣٩٣بن عاشور التونسي 
 محمد بهـاء  محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن)/تفسير المنار(  تفسير القرآن الحكيم – )  ٣(

 ، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب      ،)١/٢٨٤)(هـ١٣٥٤: المتوفى(الدين بن منال علي خليفة القلموني الحسيني        
   م ـ١٩٩٠



 

 )٣٠١٥(

 ومنـه رفـع   ، وهو حسياً ومعنوياً وهو األصـل ،ف الخفض أن الرفع خال  : والخالصة  
 والرفع في اإلصطالح ال يختلـف عـن      ،أعلى قدره وشرفه وعظّمه   : الذكر وهو بمعنى  

   .المعنى اللغوي بل هما بمعنى واحد
  ) .وإنّه لَِذكْر لك وِلقَوِمك : (  الشَّرف والصوتُ قال اُهللا عز وجّل : لغةالذِّكْر
أي جيـد الـذكر     :  ويقال رجل ذكر وذكير    ،وهو قياس األصل  . الء والشرف الع: الذكر
َأي الـشَّرفُ الْمحكَـم     : الذِّكْر الْحِكـيم  : وِفي ِصفَِة الْقُرآنِ  . الشَّرفُ والْفَخْر : الذِّكْر. شهم

 صيت حسن، أو سيئ، يتركه اإلنسان بعد موتـه، ومـن          : الذكر  . الْعاِري ِمن اِلاخِْتلَافِ  
؛ قَاَل الْفَـراء    )٦٠:األنبياء"(سِمعنا فَتًى يذْكُرهم يقاُل لَه ِإبراِهيم     :"الذكر السئ قوله تعالى     
يِريد يِعيب آِلهتَكُم،   : ، قَالَ )٣٦:األنبياء"( َأهذَا الَِّذي يذْكُر آِلهتَكُم   :"ِفيِه وِفي قَوِل اللَِّه تَعالَى    

الصيت والشرف  : وقيل.  ِللرجِل لَِئن ذَكَرتَِني لَتَنْدمن، وَأنت تُِريد ِبسوءٍ      وَأنت قَاِئٌل   : قَاَل
وِإنَّه لَـِذكْر لَـك    {-)فالِذكر لإلنسان عمر ثاٍن(-حسن السمعة :  طيب الذكْر  -خاِلد الذِّكْر "

ِمكِلقَوه ب   -رفع من قدره، أثنى عليه، عظَّمـه      :  أشاد بِذكره  ،} وأفـرده  : الـذِّكْر  خـص
  . )١( مما يستحقّ اإلشارةَ إليه:  مما هو جدير بالذِّكر،باإلشارة، ذكره بصورة خاصة 

  . التعظيم، الصيت الحسن أو السئ، اإلحكام،الشرف والفخر: والمعنى
اح، ويطْلَـقُ علَـى      والذِّكْر يطْلَقُ علَى التَّذِْكيِر ِبما ِفيِه الصلَ       :معنَى كَِلمِة ِذكْر اصطالحاً     

 ِبَأن مِجيء الْقُـرآِن  ،)٢: مريم"(ِذكْر رحمِت ربك عبده زكَِرياء :" السمعِة والصيِت كَقَوِله  
غَِتِهم، وِفـي   مشْتَِملًا علَى َأعظَِم الْهدى، وهو تَذِْكير لَهم ِبما ِبِه ِنهايةُ ِإصلَاِحِهم، ومِجيُئه ِبلُ            

ِبِلـساٍن عرِبـي    :" قَوِمِهم، وِبواِسطَِة واِحٍد ِمنْهم، سمعةٌ عِظيمةٌ لَهم كَمـا قَـاَل تَعـالَى            
 ،)٢()١٥١: الْبقَـرة "(كَما َأرسلْنا ِفيكُم رسولًا ِمنْكُم    :"  وقَاَل تعالى  -)١٩٥: الشُّعراء"(مِبيٍن

 القرآن والـسنة  – ذكّر قومه وأمته بأحسن الذكر    –هللا عليه وسلم     صلى ا  –فالنبي محمد   
 – صلى اهللا عليه وسـلم     – فنالوا الشرف والصيت وحسن الثناء ما عاشوا على هديه           –

  ). ٤٤:الزخرف" (وِإنَّه لَِذكْر لَك وِلقَوِمك:" قال تعالى،وتمسكوا بسنته

                                         
د مهدي المخزومي، / تحقيق،هـ١٧٠أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري /  كتاب العين– )  ١(

أبو بكر محمـد بـن الحـسن بـن دريـد            / جمهرة اللغة  ،) ٥/٢٤٦(دار ومكتبة الهالل    ،د إبراهيم السامرائي      
 مقاييس اللغـة    ،) ١/٣٧٥( م  ١٩٨٧األولى،  ، بيروت –دار العلم للماليين    ،رمزي منير بعلبكي  / تحقيق،هـ٣٢١

  ) .١/٣١٣( المعجم الوسيط ،) ١/٨١٥( معجم اللغة العربية المعاصرة ،) ٤/٣١١( لسان العرب ،) ٢/٣٥٩(
   ) .٢٢ / ١٧( التنوير   التحرير و– )  ٢(



– 

  )٣٠١٦(

  .لشرف والعالء والفخر وا، وحسن السمعة،الصيت:  أن الذكر هووالخالصة
 ، وإبالغ الرسالة العظيمـة    ، وإشهار السيرة الحسنة   ،هو إظهار المقام العالي   : رفع الذكر 
  .  ويصلح حالهم،ليعلم الناس

 والصيت الحسن مرفوع بنفسه مـشهور عنـد         ،  إن السمعة الطيبة    -:وخالصة المعنى   
ى الملك سبحانه رفع صـيت       فكيف إذا تول   ، حتى عند الحاقدين والحاسدين    ،جميع الخلق 

 ، فليست هناك منزلة وال مقام أعظم مـن ذلـك          ،– صلى اهللا عليه وسلم    –وشرف النبي 
فَرفْع الذِّكِْر مجاز ِفي ِإلْهاِم النَّاِس ِلَأن يذْكُروه ِبخَيٍر، وذَِلك ِبِإيجاِد َأسباِب ِتلْـك الـسمعِة                

   ا النَّاسثَ ِبهدتَحتَّى يِن الذِّكْرِ    حسِلح فْعالر تُِعيرنَـا {:قال تعـالى  .  )١( ، واسفَعرأي  } و :
خاصة رفعة تتالشى عندها رفعة غيرك مـن  } لَك { :بما لنا من العظمة والقدرة الباهرة  

        عند جميـع العـالمين العقـالء وغيـرهم بالـصدق واألمانـة             }ِذكْرك  { :الخلق كلهم   
 وهـذا   ،)٧٩:اإلسـراء "(عسى َأن يبعثَك ربك مقَاما محمودا     :"ل تعالى قا.  )٢( ...والحلم

 يوم القيامة وقت شدة األمر ويتـأخر        ،هو المقام المحمود الذي يذكره به الخالئق جميعاً       
 ، ويشفع في جميـع الخلـق      – صلى اهللا عليه وسلم      – فيتقدم النبي    ،الجميع عن الشفاعة  

  . ل الخالئق فيرفع اهللا ذكره بين ك
 ، وكذا في اآلذان   ،  بالصالة والسالم عليه    – صلى اهللا عليه وسلم      –ومن ذلك رفع ذكره     

 . .............  
  ."الفضائل : " تعريف كلمة :  الثانيطلبالم

 والفـضيلة  ،  والفاِضلة اسـم الفَـضل  ، الفَضُل معروف : لغةفضل)  ف ض ل  ( باب  
  ،أنالَه من فضِله وَأحسن إليـه       : أفضَل فُالن على فالٍن       و  ،الدرجة والرفعة في الفضلِ   :

  . ) ٣( كثير الخَير: ورجٌل ِمفضاٌل 
: كفضل العلم والحلـم، ومـذموم     : محمود: الزيادة عن االقتصاد، وذلك ضربان    : الفَضُل

والفَضُل في المحمـود أكثـر اسـتعماال،        . كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه       

                                         
  ) .٣٠/٤١٢(   السابق – )  ١(
 – ) ١٢٠ / ٢٢(  هــ ،   ٨٨٥إبراهيم بن عمر البقـاعي ت  /  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور – )  ٢(

  . القاهرة –طبعة در الكتاب اإلسالمي 
   ) .٨ / ٢(  جمهرة اللغة ، ) ٤٤ / ٧(الخليل بن أحمد /   كتاب العين – )  ٣(



 

 )٣٠١٧(

  . )٢(الزيادةَ الْمطْلَقَةَ والْمِزيةَ الْغَير الْمنْتَِهيـةِ  : َأِي) والْفَِضيلَةَ( .)١(في المذموم والفُضوُل  
) ُأمهات الْفَـضاِئل  ( و   ،الدرجة الرفيعة ِفي حسن الْخلق وفضيلة الشَّيء مزيته       : الْفَِضيلَة

  . )٤( ابتداء إحسان بال علة: فضلال  . )٣( ِهي الِْحكْمة والعفة والشجاعة والْعدل
  . اإلحسان للغير دائما، المزية، كثرة الخير،الدرجة الرفيعة: والمعنى

 استعداد خاص للقيام    :أو أنها  .استعداد ثابت لممارسة الخير    :تعريف الفضيلة اصطالحاً  
إذا  األخالقـى  المجـال  فـى  وتـستخدم الفـضيلة   . بواجب معين أو عمل صالح معين     

ات الكمال، وتعنى عادة فعل الخير، وتـدخل ضـمن موضـوعات علـم              صف بها قصد
  .)٥( األخالق، والفاضل من غلبت فضائله رذائله

كل أمر حسن استحسنه العقل السليم على نظر الشارع المقـدس مـن الـدين                 :أو هي 
  .والخلق
 كل درجة أو مقام في الدين أو الخلق أو السلوك العلمي أو العملي اتصف بـه                  :أو هي 

فضلت علـى األنبيـاء   :"  عن أبي هريرة- صلى اهللا عليه وسلم- كما في قوله ،احبهاص
ُأعِطيتُ جوامع الكَِلم ونُِصرتُ بالرعب وُأِحلَّت لي الغنائم وجِعلَـت لـي األرض             : ِبِست

: وفي حديث جابر  .  )٦( " طَهورا ومسجدا وُأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون          
  . ) ٧( "اعة وُأعطيت الشف"

                                         
 ، ) ٦٣٩ / ١(هـ ٥٠٢أبو القاسم الحسين المعروف بالراغب األصفهانى /  المفردات في غريب القرآن–)   ١(

التوقيف على .  هـ ١٤١٢ - األولى ، دمشق بيروت - دار القلم، الدار الشامية  ،صفوان عدنان الداودي    /تحقيق
 عبد ٣٨ عالم الكتب ، ٢٦١ صـ ، هـ١٠٣١زين الدين محمد الحدادي ثم المناوي القاهري / مهمات التعاريف   

  .م ١٩٩٠-هـ١٤١٠ األولى، ،القاهرة -الخالق ثروت
              هــ  ١٠١٤أبو الحسن نور الدين المـال الهـروي القـاري    /    مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح– )  ٢(
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ األولى، ، لبنان – دار الفكر، بيروت ، ) ٥٦١ / ٢( 
/ حامد عبد القـادر  / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى /(مجمع اللغة العربية بالقاهرة /المعجم الوسيط  – )  ٣(

  .دار الدعوة ) ٦٩٣ / ٢)( محمد النجار
  .asp.٢١/١٥/http://elazhar.com/mafaheemux ،  مقال في المجلس األعلى للشئون اإلسالمية – )  ٤(
/  تحقيـق ، ١٦٧هـ صــ  ٨١٦بن علي الزين الشريف الجرجاني علي بن محمد /   كتاب التعريفات– )  ٥(

-هـ  ١٤٠٣  األولى    ،لبنان  – دار الكتب العلمية بيروت      ،ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر        
  .م١٩٨٣

  .حسن صحيح: وقال) ١٥٥٣، رقم ٤/١٢٣(، والترمذى ) ٥٢٣، رقم ١/٣٧١(  أخرجه مسلم – )  ٦(
   ) .٥٢١ رقم ٣٧٠ / ١(  مسلم ، ) ٤٣٨ رقم ٩٥ / ١(   أخرجه البخاري – )  ٧(



– 

  )٣٠١٨(

رسـل  فهو الذي ُأ.  مميزا بين الرسل واألنبياء- صلى اهللا عليه وسلم-إنها فضائل تجعله 
فكل من  . للخلق جميعا ولألزمان كلها، منذ بدء رسالته، بينما اختص كل نبي بقومه فقط            

بينما . وهود إلى عاد  . عيسى وموسى، أرسل إلى بني إسرائيل، وأرسل صالح إلى ثمود         
وهو الذي أعطي جوامع الكلم، فكانت كلماته بلسما يـداوي،          .  للعالمين كافة  أرسل محمد 

  .وعلما يعلم، وحكمة تنفع، ودينا يربي، وخلقا يرتقى به
  ."الخصائص : " تعريف كلمة : المبحث الثالث

ـة  ،آثره به على غيره   :  وخصيصي   ، الشيء خصوصا نقيض عم      : لغة خصوالخاص 
خصه بالشَّيء يخُصه خصا وخصوصية ِإذا فَـضله        : قول ت ،الذي اختصصتَه لنفسك    : 
  .ِبِه

 تقـول يعجبنـي فـالن    - ال سـيما  - ويستعمل بمعنـى  ،نقيض العموم  : الخصوص  
  .خصوصا علمه وأدبه 

         اعتنـى بـه دون     : خـصه بالعنايـة    . الصفة التي تميز الشيء وتحـدده     : الخصيصة  
  . )١( غيره

  .  اعتنى به دون غيره. ميزه على غيره . فَضله . يره  آثره به على غ:والمعنى
هى األمور التي اختص بها النبي محمـد صـلى اهللا عليـه        : الخصائص في اإلصطالح  

وسلم عن غيره من األنبياء، واألمة، وقد يشترك األنبياء عليهم الصالة والسالم معه في              
حد سوى سيدنا رسول اهللا     شيء قليل من تلك الخصائص، لكنها في مجموعها لم تكن أل          

  . صلى اهللا عليه وسلم  - محمد بن عبداهللا -
  :الخصائص نوعان 

 ما اختص به صلى اهللا عليه وسلم عن جميع األنبياء عليهم السالم، وهذا ال يشاركه                -١
  .فيه أحد 

 ما اختص به صلى اهللا عليه وسلم عن األمة، وهذا قد يشاركه فيه أو فـي بعـضه                   -٢
  .لسالم الرسل عليهم ا

                                         
( جمهـرة اللغـة    ). ٥٥٠ / ١٧( تاج العروس من جـوهرة القـاموس    ). ١٣٤ / ٤(   كتاب العين – )  ١(
  ).١/٦٥٠(معجم اللغة العربية المعاصرة ). ٢٣٧ / ١( المعجم الوسيط .  مادة خ ص ص ،)١/١٠٥



 

 )٣٠١٩(

وتشمل هذه الخصائص كل ما يتعلق بذاته الشريفة في الدنيا واآلخرة مـن الواجبـات،               
والمباحات، والمحرمات، والفضائل والكرامات، وما اختص به في أمتـه فـي الـدنيا               

  .)١ (واآلخرة أيضاً من الفضائل والكرامات والدرجات والخصوصيات
  .) الخصائص ،الفضائل  ،رفع الذكر ( العالقة بين :  الرابعطلبالم

 صـلى اهللا عليـه      –الفضيلة قد يشترك معه      : بين الفضائل والخصائص   عالقةال: أوالً  
  غيره ، وال تكون إال محمودة ، ففضائل الصحابة مثال كثيرة وهي محمـودة ،          -وسلم  

 صـلى اهللا  –ويشترك فيها كثير من الصحابة وغيرهم ، أما الخصائص فال يشترك معه   
 - صلى اهللا عليه وسلم    – غيره ، فهي سمات وخصائص اختص بها النبي          -عليه وسلم   

 وغير ذلك من المميـزات      ، ولون البشرة  ، فالخصائص تحتمل ايضا خصائص الجسد       ،
.   وكذلك صفاته االخالقيه المنفرده عن غيـره  ، - صلى اهللا عليه وسلم    -الصفاتيه للنبى   

صائص التفـضيلية والتـشريعية     فمصطلح الخصائص أعم من الفضائل؛ ألنه يشمل الخ       
 ، لكن مصطلح الفضائل أوسع حيث تشمل الخـصائص وغيـر الخـصائص            .)٢(معاً  

 أما عموم الفـضائل مـن       ، عموم الخصائص من وجه واحد     ،فبينهما عموم وخصوص  
  .جميع الوجوه

رفع الذكر هو الشئ الحسي والمعنوي الـذي    :العالقة بين رفع الذكر والفضائل      : ثانياً  
 وال بد أن يكـون      ، بالثناء والمحمدة بين الناس       - صلى اهللا عليه وسلم    - النبي   يذكر به 

 ولكن ليس شرطاً أن تكون كل فضيلة        ،  - صلى اهللا عليه وسلم    -ذلك من فضائل النبي     
:  قـال -صلى اهللا عليه وسـلم -أبي هريرة  أن رسول اهللا     كما في حديث     ،ترفع الذكر   

 وجِعلَـت لـي     ، وُأِحلَّت لي الغنائم   ، ونُِصرتُ بالرعب  ،: ....فضلت على األنبياء ِبِست   
       فهـذه مـن فـضائل النبـي     .  )٣( " ، وختم بي النبيون     ....،األرض طَهورا ومسجدا  

بـين    - صلى اهللا عليه وسلم    - وليست من باب رفع الذكر له         - صلى اهللا عليه وسلم    -

                                         
جمـال الـدين   /من المناقب العجائب على جميع األنبياء عليهم الـسالم   خصائص سيد العالمين وما له – )  ١(

مصادر تلقي السيرة .  م ٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦األولى، ،خالد بن منصور المطلق /  تحقيق، ٢٩٩السرمري صـ 
 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف بالمدينـة          ، ٤٠محمد أنور بن محمد علي البكري صـ        / النبوية  

  .http://www.raqamiya.org موقع مكتبة المدينة الرقمية ،رة المنو
  ) .١/١١٣(الصادق بن محمد بن إبراهيم /  خصائص المصطفى صلى اهللا عليه وسلم بين الغلو والجفاء– )  ٢(
  .حسن صحيح: وقال) ١٥٥٣، رقم ٤/١٢٣(، والترمذى ) ٥٢٣، رقم ١/٣٧١(  أخرجه مسلم – )  ٣(



– 

  )٣٠٢٠(

 فالفضائل أعم ورفع الذكر أخـص  ، فبين الفضائل ورفع الذكر عموم وخصوص  ،الناس
 وليس كـل  ، -  صلى اهللا عليه وسلم- فكل ما يرفع الذكر ال بد أن يكون فضيلة للنبي ،

  .فضيلة ترفع الذكر
أن رفع الذكر باب الثناء     : كما ذكرنا سابقاً     :العالقة بين رفع الذكر والخصائص    : ثالثاً  

       الخصائص فهي ما يختص بـه النبـي         أما   ،  - صلى اهللا عليه وسلم    -والمحمدة للنبي   
 - عليهم السالم    – أو إخوانه من األنبياء      ، دون غيره من أمته     - صلى اهللا عليه وسلم    -
 فالخصائص أعم مـن رفـع      ، فبين رفع الذكر والخصائص عالقة العموم والخصوص       ،

هللا فيه يوم    ألن من الخصائص ما يرفع الذكر كما في المقام المحمود الذي يبعثه ا             ،الذكر
وِمن اللَّيِل فَتَهجد ِبِه نَاِفلَةً لَك عـسى َأن يبعثَـك ربـك مقَامـا        :"  قال اهللا تعالى   ،القيامة  

 - ومن الخصائص ما ال يرفع الذكر كما فـي اختـصاصه             ،).٧٩:اإلسراء"( محمودا  
تادة أن أنـس بـن مالـك         فعن ق  ، بالزواج بأكثر من أربعة نسوة      -صلى اهللا عليه وسلم   

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلـة الواحـدة ولـه        :(حدثهم
.  يصح عقد نكاحه بلفظ الهبـة      - صلى اهللا عليه وسلم      -  وكان    ، )١()يومئذ تسع نسوة  

ِبي َأن يستَنِكحها خَاِلصةً لَك     وامرَأةً مؤِمنَةً ِإن وهبتْ نَفْسها ِللنَِّبي ِإن َأراد النَّ        :" قال تعالى 
 ْؤِمِنينوِن الْمد ٥٠:األحزاب" (ِمن.(  

 وال كل ما يرفع الـذكر       ،  ترفع الذكر      - صلى اهللا عليه وسلم    -فليس كل خصية للنبي     
ٍة فَكَيفَ ِإذَا ِجْئنَا ِمن كُلِّ ُأم     :"  كما في قوله تعالى       - صلى اهللا عليه وسلم    -خصية للنبي   

 – صلى اهللا عليـه وسـلم        –فشهادته  ). ٤١:النساء" (ِبشَِهيٍد وِجْئنَا ِبك علَى هُؤلَاِء شَِهيدا     
 ليس وحـده شـاهداً   – صلى اهللا عليه وسلم – ولكنه ،على جميع األمم مما يرفع الذكر   

  .يوم القيامة 
الث عالقـة   العالقة بين الـث   و :العالقة بين رفع الذكر والفضائل والخصائص       : رابعاً  

 فمـا يرفـع   ، أعم من رفع الذكر خصائص وال ، خصائص أعم من ال   فضائل فال ،العموم  
 صـلوات   – وأخص خصائـصه     ، أعظم فضائله     - صلى اهللا عليه وسلم    -الذكر للنبي   

هو الَِّذي بعثَ ِفـي الْـُأميين رسـولًا    :" قال تعالى.  فليس بعدها شأن  ،ربي وسالمه عليه  
لُو علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْمةَ وِإن كَانُوا ِمن قَبُل لَِفـي ضـلَاٍل   ِمنْهم يتْ 
ذَِلك فَضُل اللَِّه يْؤِتيـِه مـن       * وآخَِرين ِمنْهم لَما يلْحقُوا ِبِهم وهو الْعِزيز الْحِكيم         * مِبيٍن  

  ) .٤- ٢: الجمعة "( للَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم يشَاء وا



 

 )٣٠٢١(

اختلف معى بعض األحبة عن العالقة بـين رفـع الـذكر والفـضائل              : ملحوظة مهمة 
 وهي وجهـة  – حيث اعتبر إن رفع الذكر أعم من الخصائص والفضائل        ،والخصائص  

ـ            –نظر لها تقديرها              ي  ولكني لست بصدد أن أجمع فضائل وخـصائص وشـمائل النب
 فلـيس هـذا هـو    ،"رفع الذكر "  تحت مسمى واحد بعنوان    - صلى اهللا عليه وسلم        –

 أن مـا  : والذي أوقفني اهللا عليه هـو  ، وال من المعنى اللغوي    ،المفهوم من اآلية الكريمة   
 وصـلى اهللا علـى      ،واهللا أعلم ". أعظم الفضائل وأخص الخصائص     :" يرفع الذكر هو    

  .      اللهم آمييييييين . به وأمته أجمعيننبينا محمد وآله وصح
  - :طالب وفيه أربعة م-تفسير اآلية  :الفصل الثاني 

 ،وأتحدث فيه عن سورة الشرح     : وفضلها ،السورة التى ذكرت فيها اآلية    : األول طلبالم
 السوِر، نَزلَـتْ بعـد سـورِة    وقَد عدِت الثَّاِنيةَ عشْرةَ ِفي ِعداِد نُزوِل.وِهي مكِّيةٌ ِباِلاتِّفَاقِ  

  .وعدد آيها ثَمان. الضحى ِباِلاتِّفَاِق وقَبَل سورِة الْعصِر
. » َألَم نَشْرح ِمن سورِة الضحى    «: وعن طَاوٍس وعمر بِن عبِد الْعِزيِز َأنَّهما كَانَا يقُولَانِ        

عِة الْواِحدِة لَا يفِْصلَاِن بينَهما يعِني ِفي الـصلَاِة الْمفْروضـِة وهـذَا       وكَانَا يقرءانهما ِبالركْ  
ولَيس : قال الرازي   . )١(شُذُوذٌ مخَاِلفٌ ِلما اتَّفَقَتْ علَيِه الُْأمةُ ِمن تَسِويِر الْمصحِف الِْإمامِ         

 حاَل اغِْتماِم الرسوِل صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمن ِإيذَاِء الْكُفَّـاِر            كَان نُزولُه : كَذَِلك ِلَأن الَْأولَ  
يقْتَِضي َأن يكُون حاَل النُّزوِل منشرح الصدر       :  والثَّاِني ،فَكَانَتْ حاَل ِمحنٍَة وِضيِق صدرٍ    

  .)٢(طيب القلب، فأنى يجتمعان
 : ومناسبة اآلية لموضوع السورة    ، ومقاصدها موضوع سورة الشرح  :  الثاني   طلبالم

 وهـو  ،إن سورة الضحي وسورة الشرح تعبران عن موضوع واحد وقـضية واحـدة            
 خصوصاً فـي بدايـة أمـر        ،– صلى اهللا عليه وسلم      –التسلية ورفع الضيق عن النبي      

 وختمـت   ، وذلك بعد سورة الليل التى تتحدث عن اليسر والعسر على العموم             ،الرسالة  

                                         
محمد الطاهر /»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«نوير   التحرير والت– )  ١(

 – الدار التونـسية للنـشر       ،) ٣٠/٤٠٨)(هـ١٣٩٣: المتوفى  (بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي         
  . هـ ١٩٨٤:  سنة النشر،تونس 

مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب أبو عبد اهللا مح/التفسير الكبير=   مفاتيح الغيب – )  ٢(
 - الثالثة   ، بيروت –دار إحياء التراث العربي     ،)٣٢/٢٠٥)(هـ٦٠٦: المتوفى(بفخر الدين الرازي خطيب الري      

  . هـ١٤٢٠



– 

  )٣٠٢٢(

ولَسوفَ "وعتق العبيد هللا لتكون النتيجة      سورة الليل بالثناء على الصديق في أمر الصدقة         
نزول السورتين بعد بعضهما    :  والذي يؤكد وحدة الموضوع هو       ،) ٢١:الليل" (يرضى  

 وترتيبهما في المصحف خلف بعضهما دون فاصـل         ،مباشرة دون فاصل زماني بينهما    
ففـي  . - صلى اهللا عليـه وسـلم   –ثهما عن شخص النبي   وحدي ،مكاني في المصحف    

 ووعده ربه بقولـه  ،)فترة الوحي( سورة الضحي بدأت بمعالجة للقضية المعروفة بــ       
ـ        )٥:الضحى"(ولَسوفَ يعِطيك ربك فَتَرضى   " ـ قولـه   ، ثم دله ربه على الطريـق بــ

ذكرت ِعنَايِة اللَِّه تَعالَى ِلرسوِلِه     :" رة الشرح وفي السو ". السورة  .... فََأما الْيِتيم   " تعالى  
-   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص -،    رـسـا عتَفْـِسيِر مو ،نْهِج عرالْحو الَِة الْغَمِإزو ِبلُطِْف اللَِّه لَه 

ه حجةٌ علَـى مـضموِن سـورِة        علَيِه، وتَشِْريِف قَدِرِه ِلينَفِّس عنْه، فَمضمونُها شَِبيه ِبَأنَّ       
 ِلـيعلَم   ، وتَرِفيِع الدرجةِ  ، وِإنَارِة سِبيِل الْحقِّ   ، تَثِْبيتًا لَه ِبتَذِْكيِرِه ساِلفَ ِعنَايِتِه ِبهِ      ،الضحى

ِلك ِبطَِريقَِة التَّقِْرير بماض يعمله     َأن الَِّذي ابتَدَأه ِبِنعمِتِه ما كَان ِليقْطَع عنْه فَضلَه، وكَان ذَ          
 وُأتِْبع ذَِلك ِبوعِدِه ِبَأنَّه كُلَّما عرض لَه عسر فَسيِجد ِمـن            ،- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -النَِّبي  

 الرسالَِة ويرغَـب ِإلَـى اللَّـِه     فَلْيتَحمْل متَاِعب،َأمِرِه يسرا كَدْأِب اللَِّه تَعالَى ِفي معاملَِتِه     
ببيان ان المراد بالتحديث بالنعمة     : وفي نهاية السورة دلته على العالج أيضا        . )١(عوِنِه

 بالنصب في عبادة اهللا والرغبة إليه بتذكر إحسانه وعظيم رحمته بوصـف         ،هو شكرها   
 - صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم  - ولما أمره    .الربوبية وامتنانه، وعلى ذلك دل اسمها الشرح        
 فصلها في هذه السورة فقال مثبتاً لهـا      ،آخر الضحى بالتحديث بنعمته التي أنعمها عليه        

 والتقرير بها مقدماً المنة بالشرح      ،في استفهام إنكاري مبالغة في إثباتها عند من ينكرها          
ح الذي هو نتيجة الـشرح،    في صورته قبل اإلعالم بالمغفرة كما فعل ذلك في سورة الفت          

فلقـد  . )٢ (لتكون البشارة باإلكرام أوالً الفتاً القول إلى مظهر العظمة تعظيمـاً للـشرح   
 وفيها  ، فيها ظلَّ العطف الندي      ، وكأنها تكملة لها   ،نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى     

ـ     ، وفيها استحضار مظاهر العناية    ،لحبيبلروح المناجاة     ،ة واستعراض مواقـع الرعاي

                                         
  ).٣٠/٤٠٨( التحرير والتنوير – )  ١(
رباط بن علي بن أبي بكر البقـاعي  إبراهيم بن عمر بن حسن ال/  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور– )  ٢(

  . دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة ،) ٢٢/١١٥)(هـ٨٨٥



 

 )٣٠٢٣(

. )١( وفيها التوجيه إلى سر اليسر وحبل االتصال الوثيـق         ،وفيها البشرى باليسر والفرج   
          : ، ففـى األولـى      إن الحديث في السورتين بذكر القضية وطريقة حلهـا          : وكأني أقول 

ـ ". الـسورة  ....  فََأما الْيِتيم ،...ما ودعك ربك وما قَلَى" قوله تعالى  بـ  : ي الثانيـة  وف
  " .وِإلَى ربك فَارغَب *  فَِإذَا فَرغْتَ فَانْصب ، ...فَِإن مع الْعسِر يسرا"ـ قوله تعالى ب

      إن رفع الذكر هو قمة التكـريم والـشرف للنبـي            : أما عالقة اآلية بموضوع السورة    
باإليواء وحـسن   : الضحى   فلقد بدأت سورة     ، في السورتين    – صلى اهللا عليه وسلم      –

 فما زال يحميك ويتعهـدك برعايتـه، ويجنبـك أدنـاس            ،الرعاية والتربية في صغره     
 وذلك بعد وفاة أبيه ثم أمـه        ،الجاهلية وأوضارها حتى رقيت إلى ذروة الكمال اإلنسانى       

 حيـث  ، ثم ثنت السورة الكريمة بالهداية إلى الخير وقت الحيرة في الشباب ،...ثم جده   
دك حائرا مضطربا فى أمرك، مع اعتقادك أن قومك ليسوا على بصيرة من أمـرهم               وج

وكَذِلك َأوحينا ِإلَيك روحاً ِمن َأمِرنا ما       :"  بل أنزل عليك الوحي    ،فهداك للحق وثبتك عليه   
     لَا الِْإيمانو ا الِْكتابِري مفي نفس السورة ثالثـاً        )٥٢: الشورى"(كُنْتَ تَد رمـك  أك: ، ثم

  .حين كنت فقيراً ال مال لك فأغناك في نفسك وأغناك بالمال من التجارة وغير ذلك 
بأن شرحنا لك صدرك حتى تتحمل النور اإللهـى      : أما سورة الشرح فقد بدأت بعنوانها       

 وتنال الشرف القرآني ، وأخرجناك من الحيرة التي كنت تضيق بها ذرعا، بما كنـت                ،
 بأن أذهبنا عن نفسك جميع الهمـوم        ،بارهم عن اتباع الحق   تالقى من عناد قومك واستك    

حتى ال تقلق وال تضجر، وجعلناك راضى النفس، مطمئن الخاطر، واثقا من تأييـد اهللا               
 وما أثقل ظهرك مـن أعبـاء        ،بأن حططنا عنك أوزارك   :  ثم ثنت السورة     ،..ونصره  

طمئنة راضية، ولو قوبلـت     الرسالة حتى تبلغها، فجعلنا التبليغ عليك سهال، ونفسك به م         
بـأن جعلنـاك    :  ثم ختمت المكارم والفضائل برفع الذكر      ،.. باإلساءة ممن أرسلت إليهم   

عالى الشأن، رفيع المنزلة، عظيم القدر، وأى منزلة أرفع من النبوة التي منحكهـا اهللا؟               
وأي ذكر َأنبه من أن يكون لك فى كل طرف من أطراف المعمـورة أتبـاع يمتثلـون                  

وهل من فخـار    . مرك، ويجتنبون نواهيك، ويرون طاعتك مغنما، ومعصيتك مغرما       أوا
بعد ذكرك فى كلمة اإليمان مع العلى الرحمن؟ وأي ذكر أرفع من ذكر من فـرض اهللا                 

                                         
 ،دار الـشروق بيـروت  ،) ٦/٣٦٢٩)(هـ١٣٨٥سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي /   في ظالل القرآن– )  ١(

  .هـ ١٤١٢السابعة عشر:  الطبعة،القاهرة



– 

  )٣٠٢٤(

على الناس اإلقرار بنبوته، وجعل االعتراف برسالته بعد بلوغ دعوته، شرطا فى دخول             
  .)١(جنته

 هو نتيجة لما كان من المقدمات الـسابقة      – عليه وسلم     صلى اهللا  –فكأن رفع ذكر النبي     
) . ٥:الـضحى "(ولَسوفَ يعِطيك ربك فَتَرضى:"  وهو تفسير قوله تعالى    ،في السورتين   

 ففـي سـورة     – صلى اهللا عليه وسلم      –وموضوع السورتين هو التفريج والتسلية عنه       
 وفي سورة الشرح وعده بقولـه       ،" ك فَتَرضى ولَسوفَ يعِطيك رب  " الضحى وعده بقوله    

"كِذكْر نَا لَكفَعرو. "  
 صـلى اهللا    -محمد رسول اهللا    ":  ورفَعنَا لَك ِذكْرك   :"قوله تعالى تفسير  :  الثالث طلبالم

 وأجملهم خَلقَاً ، شرفه     ، وأحسنهم خُلقَاً  ، وأعظمهم مقاما  ، أشرف الخلق نسبا   -عليه وسلم   
 صلى اهللا عليه وسلم     – ومن تشريف ربنا لحبيبنا      ،خاتماً لألنبياء والمرسلين    ربه فجعله   

قـال   . )٤:الشرح(" ورفَعنَا لَك ِذكْرك": أن رفع ذكره في الدنيا واآلخرة ، فقال سبحانه   -
رفع اهللا ذكره في الدنيا واآلخرة ، روى ابن جرير بسنده عـن   : قال قتادة   « : ابن كثير   

أتاني جبريل فقال إن ربـي وربـك   :  قال - صلى اهللا عليه وسلم -لنبي  أبي سعيد أن ا   
   ) .٢ ( "إن ذكرتُ ذكرتّ معي " يقول كيف رفعت ذكرك ؟ قال اهللا أعلم ، قال 

لمـا  : " قال - صلى اهللا عليه وسلم - وروى أبو نعيم في دالئل النبوة عن أنس أن النبي 
يا رب إن لم يكن نبي قبلي       : ألرض قلت   فرغت مما أمرني اهللا به في أمر السماوات وا        

إال وقد كرمته جعلت إبراهيم خليال وموسى كليما ، وسخرت لداود الجبال ، ولـسليمان               
أو ليس قد أعطيتـك  : الريح والشياطين ، وأحييت لعيسى الموتى ، فما جعلت لي ؟ قال    

ناجيـل  أفضل من ذلك كله ، أني ال أذكر إال ذُِكرتَ معي ، وجعلـت صـدور أمتـك أ          
ال حـول   : يقرءون القرآن ظاهرا ، ولم أعطها أمة ، وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي              

   ) .٣ ( "وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

                                         
 مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابى   ،)٣٠/١٨٢)(هـ١٣٧١أحمد بن مصطفى المراغي /  تفسير المراغي– )  ١(

  . هـ ١٣٦٥ األولى، ،الحلبي وأوالده بمصر 
، تحقيـق أحمـد محمـد    )٤٦٤/ ٢٤ ( هـ٣١٠محمد بن جرير الطبري/ جامع البيان في تأويل القرآن - )  ٢(

  . م٢٠٠٠ ، هـ١٤٢٠ األولى – الرسالة ،شاكر
هذا إسناد فيه غرابة ، ولكن أورد له شـاهد  : ، وقال٨٨ / ٦ الحديث ذكره ابن كثير في البداية والنهاية - )  ٣(

  .آخر عن ابن عباس مرفوعا بنحوه 



 

 )٣٠٢٥(

رفع ذكره في األولين واآلخرين ، ونوه به حين أخـذ الميثـاق علـى           : " وقال آخرون   
 صـلى اهللا    - ذكـره    جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم باإليمان به، ثم شهر           

   ).١" (  في أمته فال يذكر اهللا إال وذكر معه -عليه وسلم 
 بأن جعل ذكـر    ،  - صلى اهللا عليه وسلم      -ففي الحديثين السابقين رفع اهللا ذكر الحبيب      

                 اسم النبي مقرونا باسمه جّل وعال ، ولكن األمـر أوسـع مـن ذلـك بكثيـر حيـث                    
كتب المنزلة على األنبياء قبله وأمرهم بالبشارة بـه ، وال ديـن إال              قد ذكره اهللا في ال    « 

 يظهر عليه ، ورفع ذكره عند المالئكة في السماء          - صلى اهللا عليه وسلم      -ودين النبي   
              وفي األرض عند المؤمنين وفـي اآلخـرة بمـا أعطـاه المقـام المحمـود وكـرائم                  

   ). ٢( »الدرجات
 في التشهد فـي الـصالة       - صلى اهللا عليه وسلم      -ك برفع ذكره    وزاد الرازي على ذل   
وأمـأل العـالم مـن    - إلى أن قال–... ومفاتيح الرسائل وعند الختموفي الخطب واآلذان 

أتباعك كلهم يثنون عليك ويصلون عليك ويحفظون سنتك، بل مـا مـن فريـضة مـن                 
ـ                          ي الـسنة   فرائض الصالة إال ومعه سنة ، فهم يمتثلـون فـي الفريـضة أمـري وف

   ).٣(»أمرك
خاصـة رفعـة    } لَـك   { :بما لنا من العظمة والقدرة الباهرة       : أي  } ورفَعنَا{: تعالى قال

              عنـد جميـع العـالمين    }ِذكْـرك  { :تتالشى عندها رفعة غيـرك مـن الخلـق كلهـم        
             هـارة  العقالء وغيرهم بالصدق واألمانـة والحلـم والرزانـة ومكـارم األخـالق وط             

الشيم وانتفاء شوائب النقص حتى ما كانت شهرتك عند قومك قبل النبـوة إال األمـين ،            
وكانوا يضربون المثل بشمائلك الطاهرة ، وأوصافك الزاهرة الباهرة ، ثم بـالنبوة ثـم               
بالرسالة ثم بالهجرة ، وبأن جعلنا اسمك مقروناً باسمنا فـي كلمـة التوحيـد واإليمـان       

وآمـر مالئكتـي    ... ان واإلقامة والتشهد والخطبة ، فال أذكر إال وذكرت معـي            واألذ

                                         
، تحقيق محمد حسين شمس الدين ، طبعة دار الكتب العلمية ٤١٦ / ٨البن كثير /  تفسير القرآن العظيم - )  ١(
  .هـ١٤١٩ األولى – بيروت –
، تحقيق أحمد البردوني ، وإبراهيم أطفيش، دار )١٥٦ / ٢(قرطبيأبو عبد اهللا ال/  الجامع ألحكام القرآن - )  ٢(

   .هـ١٣٨٤ الثانية –الكتب المصرية 
 ، دار إحيـاء التـراث   ٢٠٨ / ٣٢ هـ ، ٦٠٦أبو عبد اهللا محمد بن عمر الرازي ت /  مفاتيح الغيب - )  ٣(

   هـ ١٤٢٠ الثالثة –العربي 



– 

  )٣٠٢٦(

               إلـى غيـر ذلـك مـن فـضائل ومناقـب وشـمائل ال تـضبط                 ... بالصالة عليـك    
   ). ١( »بالوصف 

رفعنا لك ذكرك، فما نُسي مع األيام، وما مِحي مع األعوام، ومـا شُـطب مـن قائمـِة       
خ من ديواِن التاريخ، وما ُأغِفل من دفتر الوجود، نُِسي الناس إالَّ أنـت،              الخُلود، وما نُسِ  

وسقَطت األسماء إالَّ اسمك، وُأغِفل العظماء إالَّ ذاتَك، فمن ارتَفَع ِذكره من العباد عندنا،              
 ذهبت آثار الدول وبِقيتْ آثـارك، .. فبسبب اتِّباعك، ومن حفظ اسمه فبسبب االقتداِء بك      

ومِحيت مآثر السالطين وبقيتْ مآثرك، وزالتْ أمجاد الملوك وخُلِّد مجدك، فلـيس فـي              
البشر أشرح منك صدرا، وال أرفع منك ِذكرا، وال أعظم ِمنك قَدرا، وال أحـسن منـك                 

  . )٢( َأثَرا، وال أجمُل منك سيرا
 ،اختلف في المراد بـه أيـضا      لرفع يكون حسيا ويكون معنويا، ف     وا: وفي أضواء البيان  

هو حسي في األذان واإلقامة، وفي الخطب على المنابر وافتتاحيات الكـالم فـي              : فقيل
  .األمور الهامة، واستدلوا لذلك بالواقع فعال 

 فـي كتـب     - صلى اهللا عليه وسـلم       -من الرفعة، ذكره    : ومن رفع الذكر معنى، أي    
وقد نـص القـرآن أن اهللا جعـل         . مجيئهاألنبياء قبله، حتى عرف لألمم الماضية قبل        

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صـراط        :" الوحي ذكرا له ولقومه، في قوله تعالى      
  . )٣ ( )٤٤ – ٤٣:الزخرف"(مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك
 بالفضائل والمناقب والشمائل التـي  - صلى اهللا عليه وسلم -بالفعل رفع اهللا ذكر حبيبنا      

، وهذا الرفع إما أن يكون حسياً تُنادى به بـين النـاس ، وإمـا أن               ال تضبط بالوصف    
 صلى اهللا عليـه     - ويقدم في هذا المقام على غيره        ،يكون رفعا معنوياً يرتفع به درجة       

   . -وسلم 

                                         
 طبعة در – ١٢٠ / ٢٢ هـ ، ٨٨٥راهيم بن عمر البقاعي ت إب.  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور - )  ١(

  . القاهرة –الكتاب اإلسالمي 
)٢  ( - اهدمحا مو }تَرالَْأب وه شَاِنَئك أبو التراب سيد بن حسين بن عبد اهللا العفـاني /}ِإن)دار العفـاني  ،)١/٥١ 

  . م٢٠٠٦-ـ١٤٢٧مصر، األولى
محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي /القرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح - )  ٣(
         - هــ  ١٤١٥ ، لبنـان – دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيـع بيـروت         ،)٨/٥٧٨)( هـ١٣٩٣: المتوفى  (

  . مـ ١٩٩٥



 

 )٣٠٢٧(

  . اآلية دالالت و،بالغيات:  المبحث الرابع 
 النَّاِس ِلَأن يـذْكُروه ِبخَيـٍر، وذَِلـك    رفْع الذِّكِْر مجاز ِفي ِإلْهامِ     -١ :البالغيات  : أوالً  

      فْـعالر ِن الذِّكِْر ِلَأنسِلح فْعالر تُِعيراس ،ا النَّاسثَ ِبهدتَحتَّى يِة حعمالس اِب ِتلْكباِد َأسِبِإيج
          هوسلَا تَدِدي والَْأي ِميعج ا لَا تَنَالُهاِليِء عُل الشَّيعُلججـلَّى      . الَْأرص ولَهسر اللَّه فَطَر فَقَد

                  تَّى لُقِّـبا حِمنْه لَغَها بم شَْأو دلُغْ َأحبي لَما وِعهنَو ودجو ِعزي كَاِرملَى مع لَّمسِه ولَياُهللا ع
 حتـى بعـد     –حمدة  فكأن الخلق يجبرون على أن يذكروه بالثناء والم        .ِفي قَوِمِه ِبالَْأِمينِ  

  .  بسبب ما وهبه اهللا من نعم ومنازل-مماته
لَك لَام التَّعِليِل، وهو يِفيد تَكِْريما ِللنَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِبَأن اللَّـه              : اللَّام ِفي قَوِلهِ   -٢

سرِة في قلِبـه عليـِه الـصالةُ    مسارعةً إلى إدخاِل الم: قال أبو السعود    . فَعَل ذَِلك ِلَأجِلهِ  
التكـريم  .  )١( والسالم وتشويقاً له إلى ما يعقبه ليتمكَّن عنده وقتَ وروِده فضَل تمكِّـنٍ          

  . وتطمئن نفسك رغم الشدائد، وتنشرح صدر،والتعظيم لك حتى يسعد قلبك
 فَِإنَّه لَما   ،وك طَِريقَِة الِْإبهاِم ِللتَّشِْويقِ    سلُ ،ِفي ِذكِْر الْجار والْمجروِر قَبَل ِذكِْر الْمرفوع       -٣

           لُهقَو قَعا ورفوعاً ، فَلَمم ثَم َأن اِمعالس ِلمُل رفعنا عِفع ـام فـازداد       : ذُِكرهقـوي الِْإب لَك
      ِلكًئا ِلَأجنَى شَيعم ِفيدي لَك التَّشِْويقُ، ِلَأن،   ب قَعا وفَلَم    لُهقَو هدرفـوع   » ذكرك«: عالْم نيتَع
ما أفـاد   " ورفعنا ذكرك لك  :" لو عكس فقال  .  )٢( الْمتَرقَّب فَتَمكَّن ِفي الذِّهِن كَماَل تَمكُّنٍ     

 وعلـى الـنفس     ، ولكن أسلوب اآلية وقعه على القلب أوقـع        ،اإلختصاص وال التشويق  
 فإذا مات   ، أي فرد ال ولد له     ،حمدا صنبور إن م : وكان مشركو العرب يقولون    «. أعظم

إن شانئك هو األبتر أي مبغضك هو األبتر الذي ال ولد له            :  فقال اهللا تعالى   ،انقطع ذكره 
 إذا قـال المـؤذن    ، فأما أنت يا محمد فذكرك مقرون بذكري إلى يوم القيامـة           ،وال ِذكر 

  . )٣( » قال أشهد أن محمدا رسول اهللا،أشهد أن ال إله إال اهللا
                                         

لسعود العمادي محمد بن محمـد  أبو ا/إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم=   تفسير أبي السعود – )  ١(
  . بيروت - دار إحياء التراث العربي ،) ٩/١٧٢) (هـ٩٨٢: المتوفى(بن مصطفى 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمـد، الزمخـشري جـار اهللا    /  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل– )  ٢(
ـ ١٤٠٧ - الثالثة   ، بيروت – دار الكتاب العربي     ،)٤/٧٧١ (،)هـ٥٣٨: المتوفى(  تفسير التحرير والتنـوير     ، ه
)٣٠/٤١١. (  
ـ ١٤٠٣: المتوفى (محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش / إعراب القرآن وبيانه- )  ٣(  دار ،)١٠/٥١٦)(هـ

 - دمـشق  -دار ابن كثير ( ، )  بيروت- دمشق -دار اليمامة ( سورية ، - حمص -اإلرشاد للشئون الجامعية    
  . هـ١٤١٥ الرابعة ، ،) بيروت



– 

  )٣٠٢٨(

: ووضعنا لَك ِوزرك ِلِلاسـِتغْنَاِء ِبقَوِلـهِ   : لَم يذْكَر مع ووضعنا عنْك ِوزرك ِبَأن يقَال        -٤
عنْك فَِإنَّه ِفي ِإفَادِة الِْإبهاِم ثُم التَّفِْصيِل مساٍو ِلكَِلمِة لَك، وِهي ِفي ِإفَادِة الِْعنَايِة ِبِه تُـساِوي                 

كَِلم           نْهع عضالْو لَى َأنلُّ عدِر يى ِإلَى الِْوزدعِع الْمضَل الْوِفع ِلَأن ،ةُ   ،ةَ لَكـادفَكَانَـتْ ِزي 
: لَك الَِّذي قَبلَه، فَحصَل ِبِذكِْر عنْـك      :  نَِظير قَوِلهِ  ،عنْك ِإطْنَابا يِشير ِإلَى َأن ذَِلك ِعنَايةٌ ِبهِ       

ان          ِإيفَاءيالْب اِم ثمهقِّ الِْإبالِْإيفَاِء ِبح عنا معضِل وِة ِفعِديوهل يتساوى وضـع    . )١(  ِإلَى تَع 
  . واألخرى له ال عليه، فالوزر حمل ثقيل،الوزر مع شرح الصدر ورفع الذكر

ِلـَأن  : ِة الْمـضاِرعِ  عطْفُ ووضعنا ورفَعنا ِبِصيغَِة الْمِضي علَى ِفعِل نَشْرح ِبِصيغَ         -٥
)اِخلَاِن ِفي             ) لَما دمِلَأنَّه ِضيلَاِن ِبِصيغَِة الْمِه الِْفعلَيِطفَ عفَع ِضياِل ِإلَى الْمالْح نمتْ زقَلَب

ِمـن معنَـى    ) لَـم (ه  صير ِبِهما ِإلَى ما تُِفيد    ) لَم( فَلَما لَم يقْتَِرن ِبِهما حرفُ       ،حيِز التَّقِْريرِ 
ِضييحتاج إلى اإلستمرار والدوام بخـالف الـشرح والـذكر تحقـق             شرح   . )٢( الْم

  .وقوعهما
 وإسناد الفعل إلـى ضـمير       ،وال يخفى لطف ذكر الرفع بعد الوضع      : قال األلوسي  -٦

  . )٣( العظمة لإليذان بعظمته وجاللة قدره 
ى نُوِن التَّعِظيِم، فَالْمعنَى َأن عظَمةَ الْمـنِْعِم تَـدلُّ علَـى       ِإن حملْنَاه علَ  : قال الرازي    -٧

 . )٤( عظَمِة النِّعمِة، فَدلَّ ذَِلك علَى َأن ذَِلك الرفع ِنعمةٌ لَا تَِصُل الْعقُوُل ِإلَى كُنِْه جلَالَِتهـا      
  .- صلى اهللا عليه وسلم-أشهد أن حبيبي ونبي محمد رسول اهللا

 هذه باقة من نعم اللَّه على نبيه المصطفى صلّى اللَّه عليه             : اآلية الكريمة  دالالت: ثانيا  
أن رفع ذكره وإعالء شأنه ومقامه      :  منها   ،وسلّم، باإلضافة لما ذكر في سورة الضحى        

 وأى منزلـة    ،- صلّى اللَّه عليه وسلّم    - وتنزيه مقامه عن كل وصم       ،في الدنيا واآلخرة  
النبوة التي منحكها اهللا؟ وأي ذكر أنبه من أن يكون لك فى كـل طـرف مـن           أرفع من   

                                         
  ).٣٠/٤١٠(   تفسير التحرير والتنوير - )  ١(
  ).٣٠/٤١٠(   تفسير التحرير والتنوير - )  ٢(
شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي /  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- )  ٣(
 األولـى،   ، بيـروت    –علمية   دار الكتب ال   ،علي عبد الباري عطية     / تحيق   ،) ١٥/٣٨٩) (هـ١٢٧٠: المتوفى(

  . هـ ١٤١٥
أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب /التفسير الكبير=   مفاتيح الغيب - )  ٤(

 الثالثة ، بيروت – دار إحياء التراث العربي  ،)٣٢/٢٠٦ (،)هـ٦٠٦: المتوفى(بفخر الدين الرازي خطيب الري      
  . هـ ١٤٢٠ -



 

 )٣٠٢٩(

أطراف المعمورة أتباع يمتثلون أوامرك، ويجتنبون نواهيك، ويرون طاعتـك مغنمـا،             
 وأي ذكر أرفع من ذكر من فرض اهللا على الناس اإلقـرار بنبوتـه،          ،ومعصيتك مغرما 

  . دخول جنتهوجعل االعتراف برسالته بعد بلوغ دعوته، شرطا فى
هذا إلى أنه صلى اهللا عليه وسلم أنقذ أمما كثيرة من رقّ األوهـام، وفـساد األحـالم،                  
ورجع بهم إلى الفطرة األولى من حرية العقل واإلرادة، واإلصابة فى معرفـة الحـق،               
ومعرفة من يقصد بالعبادة، فاتحدت كلمتهم فى االعتقاد بإله واحد بعد أن كانوا متفرقين              

ا، عباد أصنام وأوثان، وشموس وأقمار، ال يجدون إلى الهـدى سـبيال، وال              طرائق قدد 
           للوصول إلى الحق طريقا فأزاح عـنهم تلـك الغمـة، وأنـار لهـم طريـق الهـدى                   

  . )١( والرشاد
  : إلى ذلك فيما يلى دالالتولقد لخص ربنا تبارك وتعالى ال

 والـسير علـى   ،  واتبـاع سـنته  -م  صلى اهللا عليه وسل- وجوب اإليمان بالنبي  - ١
ِلتُْؤِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه وتُعزروه وتُـوقِّروه      * ِإنَّا َأرسلْنَاك شَاِهداً ومبشِّراً ونَِذيراً      {:منهاجه

  ).٩-٨:الفتح(}وتُسبحوه بكْرةً وَأِصيال
وصيل الـصورة الحقيقيـة  عـن     ومحاولة ت،  إبراز القائد الحقيقي للخلق جميعاً        - ٢

 والكتابـة   ، بالتطبيق العملي تـارة      ، عند غير المسلمين   - صلى اهللا عليه وسلم      -النبي  
  . ووسائل العلم الحديثة تارة أخرى ،تارة 

 ، وعمليـا ، وعلميا،  إيمانيا- صلى اهللا عليه وسلم    -  وجوب دفاع األمة عن نبيها        - ٣
وكذا الـدفاع عـن آل بيتـه    . ي الدنيا واآلخرة   ومتى قصرت األمة فعليها غضب اهللا ف      

  .وصحابته أجمعين 
 الحثّ على المواظبة على العمل الصالح واستدامته، وعلى عمل الخيـر واإلقبـال              - ٤

على فعله، فعلى العاقل أال يضيع أوقاته في الكسل والدعة، ويحرص بكل قـواه علـى                
  .  تحصيل ما ينفعه في الدارين

ه وحده، والرغبة إليه والتضرع لوجهه الكريم، فإنه أهل التوجـه             التوكل على اللَّ    - ٥
 ودوام السؤال لـه سـبحانه   ،والضراعة، وال يطلب ثواب العمل الصالح إال منه سبحانه   

  .  وحسن الذكر في الدنيا واآلخرة، ووضع الوزر ،بشرح الصدر

                                         
  ) .٣٠/١٩٠( تفسير المراغي  - )  ١(



– 

  )٣٠٣٠(

أعظم هذه النعم    ومن   ،  الحمد كل الحمد هللا تعالى على نعمه التي تستوجب الشكر             - ٦
 ، ونعمة الفرج بعـد الـشدة  ،- صلى اهللا عليه وسلم   – واتباع محمد  ،نعمة الهداية لإلسالم  

  .  ومغفرة الذنب،ونعمة شرح الصدر للحق والخير
:     في الدنيا واآلخـرة    – صلى اهللا عليه وسلم    -مواطن رفع ذكر النبي    : الثالث   مبحثال

   - :طلبانوفيه م
 ، ورفــع ذكــره فــي األمــم الــسابقة،أعلــى اهللا شــأنه": ِه محمــد رســوُل اللَّــ" 

 –مفمـن أول دعـوة سـيدنا إبــراهي    ، وفـي اآلخـرة  ، وبعـد بعثتـه  ،وقبـل بعثتـه  
ــسالم  ــه ال ــسى ،–علي ــشارة ســيدنا عي ــروراً بب ــسالم – م ــه ال ــي ،– علي  وف

 ثــم المقــام المحمــود يــوم ، وبعــد وفاتــه،- صــلى اهللا عليــه وســلم –حياتــه 
 وفـي   . الوسـيلة فـي     إلـى  - صـلى اهللا عليـه وسـلم       -نتهـي بـه    حتى ي  ،القيامة

مــن المــواطن التــي فيهــا رفــع ) عــشرة فقــط( هــذا المبحــث نــذكر نمــاذج 
ـ ه المـواطن  وهـذ . - صـلى اهللا عليـه وسـلم       -ذكر النبـي    مـا هـو حـسي    امنه

 علــى المــواطن الحــسية – بفــضل اهللا –نقتــصر وس ، مــا هــو معنــوياومنهــ
 ، نـذكر خمـسة نمـاذج فـي الـدنيا          ،هـا فـي اآلخـرة     ومنها في الـدنيا ومن    . فقط

ــي اآلخــرة ــدر اإلســتطاعة تماشــياً ،وخمــسة نمــاذج ف ــصار ق ــزم اإلخت  ونلت
   .مع البحث

اقتـصر فيـه   .  في الدنيا  – صلى اهللا عليه وسلم    -مواطن رفع ذكر النبي   :  األول طلبالم
  .على ثالثة مواطن فقط

ـ : عثة بالـصادق األمـين    قبل الب- صلى اهللا عليه وسلم     - ما اشتهر به     –١ ال ابـن  ق
إن اهللا نظر في قلوب الخلق فوجد خير القلـوب قلـب             : " - رضى اهللا عنه     –سعود  م

 وإذا كان اهللا قد أحسن قلبه فالبد أن يكون ذلـك علـى    ، ) ١(  "محمد فاختاره لرسالته    
الجوارح حتى قبل أن يكلف بالنبوة والرسالة ، فلقد حفظه ربـه حتـى فـي أصـالب                  

، ثم بعد والدته ، ولقد ظهر ذلك واضحاً فـي           )٢١٩:الشعراء("وتقلبك في الساجدين  "آبائه
حياته من أول بلوغه ، فلقد روى ابن سعد وابن السكن وأبو نعيم عن نفيسة بنت منيـة                  

 خمساً وعشرين سنة ولـيس لـه        - صلى اهللا عليه وسلم      -لما بلغ رسول اهللا     : " قالت  
                                         

إسناده حسن من أجل عاصم وهو أبو :  ، قال الشيخ شعيب ٣٦٠٠ برقم ٨٤ / ٦ الحديث أخرجه أحمد - )  ١(
  . وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٧٩ ، ٧٨ / ٣النجود وبقية رجاله ثقات ، وأخرجه الحاكم 



 

 )٣٠٣١(

ولقد بلغ األمر   " الحديث  ...  في نفسه من خصال الخير        لما تكامل  ،بمكة اسم إال األمين   
 ، فلقد روى يعقوب بـن سـفيان         - صلى اهللا عليه وسلم      -بقريش أنها كانت تتبرك به      

 األمين قبل أن ينـزل  - صلى اهللا عليه وسلم  -عن الزهري أن قريشاً سمت رسول اهللا        
  .) ١(»  فيها عليه الوحي فطفقوا ال ينحرون جزورا إال التمسوه فيدعو لهم

ويا لعجب قريش أنها حينما اختلفت فيما بينها في من يضع الحجر األسود عنـد بنـاء                 
قالوا اجعلوا  "  إذ ذاك خمس وثالثون سنة       - صلى اهللا عليه وسلم      -الكعبة وعمر النبي    
 ،  - صلى اهللا عليه وسلم      -أول رجل يطلع من الفج ، فجاء النبي         : بينكم حكما ، قالوا     

 فوضعه في ثوب ودعا بطونهم فأخذوا بنواصـيه معـه   ،أتاكم األمين ، فقالوا له: فقالوا  
 صـلى اهللا عليـه      - وأصبح األمين اسماً للنبي فهو       - صلى اهللا عليه وسلم      -فوضعه  

 أحق العاملين بهذا االسم ، فهو أمين اهللا على وحيه ودينه، وهو أمين مـن فـي   -وسلم  
   . )٢( " كانوا يسمونه قبل النبوة باألمينالسماء وأمين من في األرض، ولهذا 

إنـه شـرط اإلسـالم وحـد        :  صلى اهللا عليه وسلم    -  أشهد أن محمداً رسول اهللا        -٢
 ويـشهد   ،- صلى اهللا عليه وسلم    – أن ال يقبل من أحٍد عمالً حتى يؤمن بمحمد           ،اإليمان

ين لَما آتَيتُكُم من ِكتَـاٍب وِحكْمـٍة ثُـم    وِإذْ َأخَذَ اللّه ِميثَاقَ النَِّبي   { :  قال تعالى  ،بالرسالة له 
         لَـى ذَِلكُـمع َأخَـذْتُمو تُمرقَاَل َأَأقْر نَّهرلَتَنصِبِه و لَتُْؤِمنُن كُمعا مقٌ لِّمدصوٌل مسر اءكُمج

ـ          فَمـن تَـولَّى بعـد ذَِلـك     * شَّاِهِدين  ِإصِري قَالُواْ َأقْررنَا قَاَل فَاشْهدواْ وَأنَاْ معكُم من ال
  الْفَاِسقُون مه لَـِئكوفي هـذه اآليـة  أن       : "  قال ابن كثير     ،) ٨٢-٨١: آل عمران (}فَُأو

 هو اإلمام األعظم الذي لو وجد فـي زمـن مـن    - صلى اهللا عليه وسلم -النبي محمد  
يلة المعـراج وشـفيعهم فـي       ولذا كان إمامهم ل    األزمان لوجب على الجميع أن يتبعوه،     

 -جاء عمر إلى النبي     :  روي أحمد عن عبد اهللا بن ثابت قال          ، )  ٣( »أرض المحشر 
 ،  - صلى اهللا عليه وسلم      - بشيء من التوراة فتغير وجه النبي        -صلى اهللا عليه وسلم     

،  رسوال   - صلى اهللا عليه وسلم      -رضيت باهللا رباً وباإلسالم ديناً وبمحمٍد       : فقال عمر   

                                         
 ١٥٨ / ٢ هـ ، ٩٤٢محمد بن يوسف الصالحي الشامي ت . عباد  سبل الهدى والرشاد في سيرة خير ال- )  ١(

  .علي محمد معوض ، طبعة دار الكتب العلمية / عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ / ، تحقيق الشيخ 
 ١/٥٢هـ ، ٧٥١محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ت سنة .  زاد المعاد في هدي خير العباد - )  ٢(

  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ السابعة والعشرون – بيروت –مؤسسة الرسالة 
  ) .٦٧/ ٢( تفسير ابن كثير - )  ٣(



– 

  )٣٠٣٢(

والذي نفسي بيده لو أصبح فـيكم موسـى ثـم            : - صلى اهللا عليه وسلم      -فقال النبي   
قال   ) .١( " اتبعتموه وتركتموني لضللتم ، إنكم حظي من األمم وأنا حظكم من النبيين             

للِّه ورسـوِلِه   فَآِمنُواْ ِبا {،) ١٥:الحجرات(}ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين آمنُوا ِباللَِّه ورسوِلهِ     {:تعالى
 ياُألم {،)١٥٨: األعراف(}النَِّبي            نَا ِللْكَـاِفِرينتَـدـوِلِه فَِإنَّـا َأعسرْؤِمن ِباللَِّه وي ن لَّممو

بنـي  : "  قال   - صلى اهللا عليه وسلم      - وفي الصحيحين أن النبي      ،) ١٣: الفتح(}سِعيراً
   ). ٢ ( ..." ، وأن محمداً رسول اهللا شهادة أن ال إله إال اهللا: اإلسالم على خمس 

ِليغِْفر لَك اللَّه ما تَقَدم ِمن ذَنِبك وما تََأخَّر ويِتم          " : غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر        - ٣
 إنها بشارة ذات طعم خاص ، حيـث         ،)  ٢:الفتح(}ِنعمتَه علَيك ويهِديك ِصراطاً مستَِقيماً    

مـن عِمـَل   { :  قال تعـالى  ،دة اإلنسان في الدنيا واآلخرة ال تكون إال باإليمان   إن سعا 
:  وقال سـبحانه     ،)  ٩٧:النحل(}صاِلحاً من ذَكٍَر َأو ُأنثَى وهو مْؤِمن فَلَنُحِيينَّه حياةً طَيبةً         

 }        نَحنكاً وِعيشَةً ضم لَه ن ِذكِْري فَِإنع ضرَأع نمى   ومِة َأعامالِْقي موي ه١٢٤:طـه (}شُر (
 ورضا الملك عن العبد ال يكون إال        ، وأن سبب هذه السعادة هي رضا الخالق سبحانه          ،

بمغفرة الذنوب ، حتى المبشر بالجنة لم تكن له نفس السعادة التي يعيشها العبـد الـذي                 
ن ذنوبه ، أمـا مغفـرة   غفر اهللا ذنبه ، وأن أعلى درجة ألي عبد هي مغفرة ما مضى م 

، فلـذلك سـعادته   - صلى اهللا عليه وسـلم       -ما تأخر منها فهذه لم تكن إال لنبينا محمد          
 لم يحصل عليها أحد حتى إخوانـه مـن األنبيـاء            - صلى اهللا عليه وسلم      -وطمأنينته  

فعلم أن تأخرهم عـن  « : السابقين ، قال ابن تيمية عن تأخر جميع األنبياء عن الشفاعة           
فاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا عليه ، بل لما عِلمـوه مـن عظمـة المقـام                   الش

المحمود الذي يستدعي من كمال مغفرة اهللا للعبد ،وكمال عبودية العبد هللا ما اختص بـه            
اذهبـوا   : -عليه السالم -من غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ولهذا قال المسيح             

له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فإنه إذا غفر له مـا تـأخر لـم                إلى محمٍد عبد غفر اهللا      
يخف أن يالم إذا ذهب إلى ربه ليشفع ، وإن كان لم يشفع إال بعد اإلذن ، بل إذا سـجد                     

ارفـع  : أي محمد : " وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه لم يكن يحسنها قبل ذلك ، فيقال له      

                                         
قال الشيخ شعيب ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي  ) ١٨٣٦١ رقم ٢٦٥ / ٤(  أخرجه أحمد - )  ١(
  . وفيه اضطراب ،
   ) .٦٠١٥ رقم١٢٠ / ٢(  وأحمد ، )١٦ رقم ٤٥ / ١(   ومسلم ، ) ٨ رقم ١٢ م ١(  أخرجه البخاري - )  ٢(



 

 )٣٠٣٣(

وهذه اآلية الكريمـة نزلـت        ) .١( "رأسك ، وقل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع           
نزلـت علـى   :  فعن أنس قال    ، بعد صلح الحديبية   - صلى اهللا عليه وسلم      -على النبي   

مرجعـه مـن   } ِليغِْفر لَك اللَّه ما تَقَدم ِمـن ذَنِبـك     {  : - صلى اهللا عليه وسلم      -النبي  
ي الليلة آية هي أحب إلـي       نزلت عل  : " - صلى اهللا عليه وسلم      -قال النبي   . الحديبية  

هنيئـاً  :  ، فقـالوا     - صلى اهللا عليه وسلم      -ثم قرأها عليهم النبي     » مما على األرض    
  ما يفعل بك فماذا يفعل بنـا ؟ فنزلـت        - سبحانه وتعالى  -مريئاً يا نبي اهللا لقد بين اهللا        

اِت جنَّاٍت تَجِري ِمـن تَحِتهـا    ِليدِخَل الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَ  {  :- صلى اهللا عليه وسلم    -عليه  
          }الَْأنْهار خَاِلِدين ِفيها ويكَفِّر عـنْهم سـيَئاِتِهم وكَـان ذَِلـك ِعنـد اللَّـِه فَـوزاً عِظيمـاً             

   ).٢()٥:الفتح(
اإلعـالم بـدخول    : اإلعالم ، وشرعاً    : األذان لغة    :  فـي األذان  واإلقـامــة     – ٤

والصالة في كل يوم خمس مرات وفي كـل مـرة يرفـع األذان علـى         . صالة  وقت ال 
 صـلى  -الجميع يسمعه المسلم وغير المسلم حتى يرفع ذكر اسم النبي ويرفع قدر النبي    

 ، حيث أمر اهللا في اإلعالم بالصالة التي هـي أعظـم فريـضة فـي      -اهللا عليه وسلم    
و ست مرات باعتبار  أذان الفجـر        اإلسالم أن يرفع ذكر النبي في اليوم خمس مرات أ         

 استحب الدعاء بالمأثور عـن  - صلى اهللا عليه وسلم   -الكاذب ، ولرفعة الشرف بالنبي      
 صلى اهللا عليه وسـلم  - بعد األذان بطلب الوسيلة للنبي - صلى اهللا عليه وسلم      -النبي  

ئمة آت محمد   ومن قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القا           "  ،   -
 الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثـه اهللا مقامـا           - صلى اهللا عليه وسلم      -

 وعنـد الـصالة تكـون    ، ) ٣( »  حلت له الشفاعة يوم القيامـة     ،محمودا الذي وعدته  
 فيرفع ويـسمعه المـسلم وغيـر        - صلى اهللا عليه وسلم      -اإلقامة فيها ذكر اسم النبي      

 سبع مرات بـاآلذان     - صلى اهللا عليه وسلم      -ل صالة يرفع ذكر النبي      المسلم ، ففي ك   
 فـي  - صلى اهللا عليه وسلم      -واإلقامة والترديد بعدهما ودعاء األذان فيكون ذكر النبي         

                                         
           ، تحقيـق    ٢٢٦ – ٢٢٤ / ٢ابن تيميـة الحرانـي      .  منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية          -) ١(

  . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ األولى –محمد رشاد سالم ، طبعة جامعة محمد بن سعود / د 
   .١٧٨٦ برقم ١٤١٣ / ٣ ، ومسلم ٣٩٣٩ برقم ١٥٣٠ / ٤ الحديث أخرجه البخاري - )  ٢(
 ١٤٦ / ١ ، وأبـو داود  ١٤٨٥٩ برقم ٣٥٤ / ٣ ، وأحمد ٥٨٩ برقم ٢٢ / ١ الحديث أخرجه البخاري - )  ٣(

   . ٥٢٩برقم 



– 

  )٣٠٣٤(

 -اليوم الواحد خمس وثالثون مرة مع كثرة المؤذنين وكثرة المرددين فيعم ذكر النبـي               
ولزيادة الشرف استحب علماؤنا    . يعم الكون كله     الدنيا بأسرها و   -صلى اهللا عليه وسلم     

للمؤذن أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة ويكون على مكان مرتفع ويكون حـسن               
 صـلى اهللا عليـه   -الصوت ، ويكون رجالً ويرفع صوته حتى تمتلئ الدنيا بذكر النبي       

ذن قسطاً كبيـراً    ولهذا الفضل والشرف نال المؤ    .  بعد ذكر اهللا سبحانه وتعالى       -وسلم  
  .من األجر والثواب 

الصالة ركن اإلسالم األعظـم والتـشهد أحـد          :هد  فـي  الصـالة      فـي التش    - ٥
 في التشهد األكبر اختلـف      - صلى اهللا عليه وسلم      -أركانها ، ولكن الصالة على النبي       

 - فرع في مذاهب العلماء في الصالة علـى النبـي            –قال النووي في المجموع     . فيها  
قد ذكرنا أن مذهبنا أنهـا فـرض ، وقـال    :"  في التشهد األخير -صلى اهللا عليه وسلم     

إن تركهـا  : مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء هي مستحبة ال واجبة ، قال ابـن إسـحاق        
عمداً لم تصح صالته ، وأن تركها سهواً رجوت أن تجزئه ، واحتج لهم بحديث المسيئ                

ي التشهد ، ثم قال في آخره فإذا فعلت هذا فقـد تمـت              صالته ، وبحديث ابن مسعود ف     
 )٥٦:األحـزاب (}صلُّوا علَيِه وسلِّموا تَسِليماً   { :صالتك ، أو احتج أصحابنا بقوله تعالى        

 صـلى   -أوجب اهللا تعالى بهذه اآلية الصالة على النبي       :" - رحمه اهللا    - قال الشافعي  ،
ل الصالة، قال أصحابنا اآلية تقتـضي وجـوب   ، وأولى األحوال بها حا   -اهللا عليه وسلم  

  .)١("الصالة عليه، وقد أجمع العلماء أنها ال تجب في غير الصالة
  -: في الدنيا– صلى اهللا عليه وسلم-مواطن رفع ذكر النبي  بقية -
  . صلى اهللا عليه وسلم-ـى النبـي الم علالة  والس فـي الصـ- ٦
 واألمــر  ،ـة  فـي الكتـب الـسابق   -لم   صلى اهللا عليه وس    -مه  فـي  ذكر اس     - ٧

  .وة إليــهبالدع
 صـلى اهللا عليـه      - أخذ العهد والميثاق على األمم السابقة باإليمان بالنبي محمـد          - ٨

  .وسلم
  . صلى اهللا عليه وسلم-ه ـالتـه  وشـمول  رسوم  دعوتـ  عم- ٩

  .راءـلة اإلسـاً لياء  إمامـ  باألنبي- صلى اهللا عليه وسلم -ه  صالت- ١٠
                                         

        الثانيـة  – بيـروت  – طبعة دار إحياء التـراث العربـي   ١١٨ ، ١١٧ / ٤اإلمام النووي .  المجموع - )  ١(
  . هـ ١٩٣٢



 

 )٣٠٣٥(

  .  المعراج إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى من ربه سبحانه وتعالى–١١
  .نـرآن  والسنة إلى يـوم الدي  بحفــظ اهللا  الق- ١٢
  .اء فـي بدء  وختم الخطب والرساالت والدع-اهللا عليه وسلم  صلى -ره  بذك– ١٣
  .واع  العباداتبالنوافل  فـي  جميـع  أنـ  – ١٤
  . خير األمم-هللا عليه وسلم  صلى ا- أمته - ١٥
  . خير األصحاب- صلى اهللا عليه وسلم -  أصحابه - ١٦
اقتصر فيه  .  في اآلخرة  – صلى اهللا عليه وسلم    -مواطن رفع ذكر النبي   :  الثاني طلبالم

  .على ثالثة مواطن فقط
ـ       – ١ ولكـن هـذه   ! وأي فضيلة في هذا؟ :وم القيامة أول مـن  تنشق األرض عنـه ي

 علـى كـل الخلـق حتـى األنبيـاء           - صلى اهللا عليه وسلم      -لة النبي   تدل على فضي  
 فضيلة لسيدنا موسى في هـذا ،        - صلى اهللا عليه وسلم      -والمرسلين ، ولقد ذكر النبي      

 - صـلى اهللا عليـه وسـلم    -بينما النبي : ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال       
من ؟  :  من أصحابك ، فقال      يا أبا القاسم ضرب وجهي رجلٌ     : جالس جاء يهودي فقال     

سمعته بالسوق يحلـف  : أضربته ؟ قال : ادعوه ، فقال  : رجل من األنصار ، قال      : قال  
 صلى اهللا عليـه  -على محمد ! أي خبيث : قلت . والذي اصطفى موسى على البشر      : 

ال " :-وسلم   صلى اهللا عليه     -فأخذتني غضبة ، ضربت وجهه ، فقال النبي         !  ؟ -وسلم  
 بين األنبياء ، فإن الناس يصعقون يوم القيامة ، فأكون أول مـن تنـشق عنـه                  تخيروا

األرض ، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فال أدري أكان فيمن صـعق أم             
: وفي سنن الترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد قـال           .   ) ١ ( "حوسب بصعقة األولى    

أنا سيد ولد آم وال فخر ، وأنا أول من تنـشق  " :- صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا    
عنه األرض يوم القيامة وال فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع وال فخر،ولواء الحمد بين               

                                         
 كتاب الخصومات ، باب ما يذكر في األشـخاص والمالزمـة   ٢٢٨١ برقم ٨٥٠ / ٢  أخرجه البخاري- )  ١(

   .٢٣٧٤ برقم كتاب الفضائل ، باب فضائل موسى : والخصومة بين المسلم واليهودي ، ومسلم 



– 

  )٣٠٣٦(

وفي الحديث قصة وهذا حديث حـسن       : قال أبو عيسى   ) ١ ( "يدي يوم القيامة وال فخر    
  .صحيح:قال األلباني.صحيح

هذا من أشكل األحاديث ألن موسى قد مـات         و: وفي شرح النووي لمسلم قال القاضي       
يـدل  " من اسـتثنى اهللا تعـالى   : " فكيف تدركه الصعقة ، وإنما تصعق األحياء ، قوله   

       على أنه كان حيا ولم يأت أن موسى رجع إلى الحياة وال أنه حي كما جاء في عيـسى                  
ألريتكم قبـره إلـى   لو كنت ثم  : " - صلى اهللا عليه وسلم      - ، وقد قال     -عليه السالم -

يحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعـد البعـث حـين            : قال القاضي   " جانب الطريق   
 صـلى اهللا  -تنشق السموات واألرض ، فتنتظم حينئذ اآليات واألحاديث، ويؤيده قولـه      

بعث منه  : أفاق من الغشي، وأما الموت فيقال       : ألنه إنما يقال    " فأفاق   : " -عليه وسلم   
  .طور لم تكن موتا ، وصعقة ال
 صـلى اهللا    -فيحتمل أنه   " فال أدري أفاق قبلي      : " - صلى اهللا عليه وسلم      -وأما قوله   
 قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه األرض إن كان هذا اللفـظ علـى           -عليه وسلم   

 أول شخص تنـشق عنـه األرض علـى          - صلى اهللا عليه وسلم      -ظاهره ، وأن نبينا     
ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنـشق عـنهم      : اإلطالق ، قال    

 صـلوات اهللا  -األرض ، فيكون موسى من تلك الزمرة ، وهي واهللا أعلم زمرة األنبياء      
أنـا  «  : - صلى اهللا عليه وسلم      - وبذا يتأكد لنا قول النبي        ).   ٢( »-وسالمه عليهم 

إن كان البن حجر رأي آخـر فـي شـرحه    و» أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة    
فإن كان أفاق قبلي فهو فضيلة ظاهرة ، وإن كان ممن اسـتثنى             « : للبخاري حيث قال    

ويحتمل قوله في هذه الرواية أنفض التراب قبلـي         ... اهللا فلم يصعق فهي فضيلة أيضاً       
ـ                  ل تجويز المعية في الخروج من القبر أو هي كناية عن الخروج من القبر ، وعلـى ك

لكن الراجح الذي يخرج اإلشكال أنه صعقة فـزع         .   )٣ ( »تقدير ففيه فضيلة لموسى     
« في أرض المحشر وليست البعث من القبور، ويؤكد ذلك ابن حجر في حديث الشفاعة               

                                         
 ، باب في - صلى اهللا عليه وسلم - كتاب المناقب عن رسول اهللا ٣٦١٥ برقم ٥٨٧ / ٥ رواه الترمذي - )  ١(

 باب ذكـر  ٣٧ – كتاب الزهد ٤٣٠٨ برقم ١٤٤٠ / ٢ ، ورواه ابن ماجة - صلى اهللا عليه وسلم     -ي  فضل النب 
  .الشفاعة 

   .١٣٢ / ١٥ شرح النووي على مسلم - )  ٢(
   .٤٤٥ / ٦البن حجر .  فتح الباري - )  ٣(



 

 )٣٠٣٧(

كأن ذلـك يقـع إذا      : قال القرطبي   . الحديث  ... فيفزع الناس ثالث فزعات فيأتون آدم       
  . ) ١( » حينئذ وجثوا على ركبهم جيء بجهنم فإذا زفرت فزع الناس

 صـلى  -فإذا ثبت بالقول الفصل أن أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة هو حبيبنـا     
 فذلك هو الفضل العظيم ، ألن بداية الحديث في بعـض الروايـات ال               -اهللا عليه وسلم    

تفاضلوا بين األنبياء ، وهو محمول على التفضيل المؤدي إلـى تنقـيص المفـضول أو     
يؤدي إلى خصومة وفتنة كما هو سبب الحديث ، أو مختص بالتفضيل في نفس النبـوة،          

والبـد مـن    : قال النووي .وال تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى       
ِتلْـك الرسـُل فَـضلْنَا بعـضهم علَـى          {:اعتقاد التفـضيل بعـد أن قـال اهللا تعـالى          

  . ) ٢ ( ») ٢٥٣:البقرة(}بعٍض
 فكيف باألمة بعدها فكل شرف للحبيب       - صلى اهللا عليه وسلم      -إذا كان هذا حال القائد      

يعود فضله على أمته ، وهذا يرفع ذكر النبي في الدنيا ليزيد األتبـاع ، فكيـف يكـون              
    ! . الذكر في اآلخرة؟

يـه   صلى اهللا عل   - وكل األنبياء خلفه     - بيده لواء الحمد     - صاحب اللواء المعقود     – ٢
اللواء هو الراية، وهل يخفى من يحمل اللـواء بيـده علـى أحـد فـي أرض                  و :وسلم

 ، هنيئاً لمن كان من أمتـك        - صلى اهللا عليه وسلم      -، بل كل األنبياء خلفك      ! المحشر؟
: ففي الترمذي وعند أحمد عن أبي سعيد قـال      . فالفضل والشرف له في الدنيا واآلخرة       

أنا سيد ولد آدم يـوم القيامـة وال فخـر           «  : -ه وسلم    صلى اهللا علي   -قال رسول اهللا    
وبيدي لواء الحمد وال فخر ، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إال تحت لـوائي ، وأنـا           

قال أبو عيسى حسن صحيح،     .  )٣( »الحديث... أول من تنشق عنه األرض وال فخر        
  .صحيح: وقال األلباني

                                         
   .٤٣٣ / ١١البن حجر .  فتح الباري - )  ١(
عبد الرحمن بن أبي بكـر أبـو   » ح صحيح مسلم بن الحجاج الديباج شر«  شرح السيوطي على مسلم - )  ٢(

   .٣٥٩ / ٥الفضل السيوطي 
، وابـن ماجـه   ) ٣٦١٥ ، رقـم  ٥/٥٨٧(، والترمـذى  ) ١١٠٠٠ ، رقم ٣/٢( أخرجه أخرجه أحمد - )  ٣(
  ) .٤٣٠٨ ، رقم ٢/١٤٤٠(



– 

  )٣٠٣٨(

قال الطيبي   .راية ، وال يمسكها إال صاحب الجيش      ال: اللواء بالكسر والمد    : لواء الحمد   
لواء الحمد عبارة عن الشهرة وانفراده بالحمد على رءوس الخالئـق ، ويحتمـل أن               : 

  . يكون لحمده لواء يوم القيامة حقيقة يسمى لواء الحمد 
ال مقام من مقامات عباد اهللا الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمد ،             : وقال التوربشتي   

نه تنتهي سائر المقامات ، ولما كان نبينا سيد المرسلين ، أحمد الخالئق فـي الـدنيا          ودو
: واآلخرة أعطي لواء الحمد ليأوي إلى لوائه األولون واآلخرون ، وإليه اإلشارة بقولـه          

حمل لواء الحمد علـى معنـاه الحقيقـي هـو        : قلت  . » آدم ومن دونه تحت لوائي      « 
  .ه ال يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة الظاهر بل هو المتعين ؛ ألن

نكرة وقعت  " نبي  : " قال الطيبي   » وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إال تحت لوائي           « 
  . ) ١ ( »في سياق النفي وأدخل عليه من االستغراقية ، فيفيد استغراق الجنس 

أكثر الخلق   وأول شافع وأول مشفع ، و      ،)الشفاعة العظمى  ( صاحب المقام المحمود   – ٣
الـشفاعة فـي    و).٧٩:اإلسراء(}عسى َأن يبعثَك ربك مقَاماً محموداً    ":قال تعالى  :شفاعة
سؤال : والشفاعة عند اهللا    . سؤال الخير للغير    :  وفي العرف    ،الوسيلة والطلب   : اللغة  

 يأذن يوم القيامة    أن اهللا بلطفه وكرمه   : حقيقتها  .  اهللا التجاوز عن الذنوب واآلثام للغير       
لبعض الصالحين من خلقه من المالئكة والمرسلين والمؤمنين أن يـشفعوا عنـده فـي               
بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد إظهاراً لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع            

  . فيهم 
قـال  .  إذن اهللا تعالى للشافع أن يـشفع         –أ  :  وال تصح الشفاعة عند اهللا إال بشرطين        

 رضا اهللا عن المشفوع     –ب  ) .  ٢٥٥:البقرة(}من ذَا الَِّذي يشْفَع ِعنْده ِإالَّ ِبِإذِْنهِ      {: لى  تعا
 }ولَا يشْفَعون ِإلَّا ِلمِن ارتَضى وهم من خَشْيِتِه مشِْفقُون          {: قال سبحانه   . له أن يشفع فيه     

كما . يشفع إال في أهل التوحيد      وقد دلت النصوص أن اهللا ال يرضى أن         ). ٢٨:األنبياء(
لكل نبي دعوة مستجابة فتعجـل كـل نبـي        « : في مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال         

دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اهللا مـن مـات                 

                                         
كفوري أو العال ، طبعـة  محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار/ تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي- )  ١(

  .٤٦٥ / ٨ بيروت –دار الكب العلمية 



 

 )٣٠٣٩(

عهم فَمـا تَـنفَ   {: وقال تعالى في حق الكـافرين       .  )١( » من أمتي ال يشرك باهللا شيئاً       
 ةُ الشَّاِفِعين٤٨:المدثر(} شَفَاع.(  

عـسى َأن   {: في قوله    - صلى اهللا عليه وسلم      -ولقد لخص ربنا عظيم الشرف للحبيب       
افعل هذا الذي أمرتك بـه     « : قال ابن كثير    ). ٧٩:اإلسراء(} يبعثَك ربك مقَاماً محموداً     

قـال ابـن   . خالئق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى    ، لنقيمك يوم القيامة مقاما يحمدك فيه ال       
 - صلى اهللا عليـه وسـلم   -ذلك هو المقام الذي يقومه  : قال أكثر أهل التأويل     : جرير  

        يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم مـا هـم فيـه مـن شـدة ذلـك                    
  . )٢( »اليوم

ه الخالئق جميعا حتـى األنبيـاء   في وقت ينصت في ! وهل بعد كل هذا يأتى مقام أعظم؟      
وإن ربي غضب اليـوم غـضباً لـم         « ويذكرون من غضب الجبار سبحانه     ،والمرسلين

 ثم ال يتكلم وال يشفع في هذا اليـوم وفـي         )٣(»يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله      
 ، عند ذلك يحمـده كـل        - صلى اهللا عليه وسلم      -هذه الساعات إال الحبيب المصطفى      

» يحسدك فيه الخالئق كلهم وخـالقهم تبـارك وتعـالى    «  ذكر ابن كثير       الخالئق حتى 
 والكل من فضل وعطـاء الملـك        –فليس بعد هذا   فضل ، وليست هناك منزلة أعظم            

  .  - صلى اهللا عليه وسلم -سبحانه وهذا كله يعود بالشرف على أمة الحبيب 
في الترمذي أن النبي     :فدواهم إذا  و   ب وخطي ،وا سيد ولـد آدم، إمامهـم إذا  اجتمع       – ٤
أنا سيد ولد آدم وال فخر ، آدم فمن دونه تحت لوائي            « :  قال   - صلى اهللا عليه وسلم      -

، وأنا خطيب األنبياء إذا وفدوا ، وإمامهم إذا اجتمعوا ، ومبـشرهم إذا أيـسوا ، لـواء           
هريرة وفي صحيح مسلم عند أبي      .   )٤( »الحمد بيدي ، وأنا أكرم ولد آدم على ربي          

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينـشق  « :  قال- صلى اهللا عليه وسلم   -أن النبي   
   ).٥( »عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع 

                                         
  . وقال حسن صحيح ٣٦٠٢ برقم ٥٨٠ / ٨ ، والترمذي ١٩٨ برقم ١٨٩ / ١  أخرجه مسلم - )  ١(
   .٩٤ / ٥البن كثير .   تفسير القرآن العظيم - )  ٢(
   .١٩٤ برقم ١٨٤ / ١ ، ومسلم ٤٤٣٥ برقم ١٧٤٥ / ٤  أخرجه البخاري - )  ٣(
   ) .٤٩ رقم ١٩٦ / ١(  والدارمي ، وقال حسن غريب ، ) ٣٦١٠ رقم ٩ / ٦(  أخرجه الترمذي - )  ٤(
 علـى جميـع   - صلى اهللا عليه وسـلم  -، باب تفضيل نبينا ) ٢٢٧٨ برقم ١٧٨٢ / ٤( أخرجه مسلم - )  ٥(

 ٦٣٠ / ٢( وأبو داود    مسند أبي هريرة ،    ،) ١٠٩٨٥ برقم   ٥٤٠/ ٢( الخالئق ، كتاب الفضائل ، وأخرجه أحمد        
  ).٤٣٠٨ برقم ١٤٤٠ / ٢( ، وابن ماجة )٤٦٧٣برقم 



– 

  )٣٠٤٠(

هو الذي : السيد هو الذي يفوق قومه في الخير ، وقال غيره : قال الهروي : قال النووي 
يتحمل عنهم مكارههم ، ويدفعها عنهم      يفزع إليه في النوائب والشدائد ، فيقوم بأمرهم ، و         

مع أنه سيدهم في الدنيا واآلخرة » يوم القيامة «  : - صلى اهللا عليه وسلم -وأما قوله  . 
، فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ، وال يبقى منازع ، وال معاند ،              

وهذا التقييد . ماء المشركين ونحوه ، بخالف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزع          
يوم هم باِرزون لَا يخْفَى علَى اللَِّه ِمنْهم شَيء لِّمِن الْملْـك  {: قريب من معنى قوله تعالى     

، مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك ، لكن كـان فـي             )١٦:غافر(}الْيوم ِللَِّه الْواِحِد الْقَهاِر     
قال .    أو من يضاف إليه مجازا ، فانقطع كل ذلك في اآلخرة             الدنيا من يدعي الملك ،    

لم يقله فخرا ، بل صرح » أنا سيد ولد آدم«  : -عليه وسلم  صلى اهللا -وقوله : العلماء 
:  امتثال قولـه تعـالى       -أ:  مسلم ، وإنما قاله لوجهين       -  صحيح -بنفي الفخر في غير   

 أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغـه   -ب  .    )١١:الضحى(}وَأما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ     {
 بما - صلى اهللا عليه وسلم -إلى أمته ليعرفوه ، ويعتقدوه ، ويعملوا بمقتضاه ، ويوقروه   

  . تقتضي مرتبته كما أمرهم اهللا تعالى 
 على الخلق كلهم ؛ ألن مذهب أهل - صلى اهللا عليه وسلم     -وهذا الحديث دليل لتفضيله     

 أفضل اآلدميـين  - صلى اهللا عليه وسلم - أن اآلدميين أفضل من المالئكة ، وهو         السنة
  . وغيرهم 

ومعنى خطيبهم إذا وفدوا أي إذا قدموا على ربهم ، وقيل هذه خطبة الشفاعة ، وقيل قبلها 
 صلى اهللا -، وقال خطيبهم دون إمامهم ألن الكالم في اآلخرة ال تكليف فيه ، وفيه رفعته 

والوفد جماعة يأتون الملك لحاجة ، وأنا       .  على جميع الخالئق في المحشر     - عليه وسلم 
إذا سكتوا عن االعتذار متحيرين ، فأعتـذر   : المتكلم عنهم إذا أنصتوا أي      : خطيبهم أي   

عنهم عند ربهم ، فيكون لي قدرة على الكالم في ذلك المقام دون سائر األنام ، فـأطلق                   
لى بما هو أهله ، ولم يؤذن ألحد حينئذ في التكلم غيري، فهـو  اللسان بالثناء على اهللا تعا  

المرسالت (}ولَا يْؤذَن لَهم فَيعتَِذرون* هذَا يوم لَا ينِطقُون     {: مخصوص من قوله سبحانه     
   ).١( »، أو محمول على أول األمر أو مختص بالكفار)٣٦ - ٣٥: 

                                         
 / ١٠ بيروت –محمد عبد الرحمن المباركفوري ، طبعة دار الكتب العلمية .  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي - )  ١(

فيض القدير شرح الجامع    :  ، وانظر    ٤٣٦ / ١٦المال علي القاري    . مرقاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح      :  ، وانظر    ٥٦
  . هـ ١٣٥٦ األولى – مصر – ، طبعة المكتبة التجارية الكبرى ٤٠ / ٣عبد الرؤوف المناوي . الصغير 



 

 )٣٠٤١(

قـال   :ر  الحـــوض  وروداًثـ وأك،  صاحــب  الحــوض والكوثـــر    – ٥
 -رضي اهللا عنـه    – في صحيح مسلم عن أنس       ،)١:الكوثر"(ِإنَّا َأعطَينَاك الْكَوثَر  :" تعالى
 إذ اغفي إفـاءة ثـم رفـع    - صلى اهللا عليه وسلم      -بينما نحن عند رسول اهللا      « : قال  

 ،سـورة الْكَـوثَر  نزلت علي آنفاً : رأسه مبتسماً ، فقلنا ما أضحكك يا رسول اهللا ؟ قال            
الحـوض   . )١(»الحـديث ...أتدرون ما الكوثر ؟ فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير          

 في المحـشر يـرده هـو        - صلى اهللا عليه وسلم      -مورد عظيم أعطاه اهللا لنبينا محمد       
 والمؤمنون الموحـدون    - صلى اهللا عليه وسلم      -وأمته ، وهو حوض يشرب منه النبي      

 صـلى اهللا    - حيث رواه عن النبـي       ،حادث في ثبوته حد التواتر      من أمته ، وبلغت األ    
 بضعة وثالثون صحابيا أوصلهم السيوطي إلى أربعة وخمسون صـحابيا           -عليه وسلم   

والذي يملئ الحوض في أرض المحـشر هـو         . عن العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم      
 ،آلخـر مـن ورق   وا،نهر في الجنة يسمى الكوثر يخرج منه ميزابان أحدهما من ذهب        

يغتان في الحوض ليشرب منه المؤمنون بعد البعث في أرض المحشر حتـى يـدخلوا               
الجنة فيتمتعون بنهر الكوثر ، نسأل اهللا الفردوس بجوار حبيبنا بغير حساب وال عـذاب              

  .، وأن يسقينا من يد حبيبنا في أرض المحشر شربة ال نرد وال نظمأ بعدها ابداً 
الكوثر نهر فـي  « :  قال - صلى اهللا عليه وسلم -مر أن النبي  ففي الترمذي عن ابن ع    

الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب مـن المـسك، ومـاؤه          
  . حسن صحيح ) ٢(»أحلى من العسل وأبيض من الثلج

 قـال  - صلى اهللا عليه وسلم -ففي البخاري عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النبي    
حوضي مسيرة شهر ، زواياه سواء ، ماؤه أبيض من الورق ، وريحه أطيب مـن                « : 

وفـي  .  ) ٣ ( »المسك ، كيزانه كنجوم السماء ، من ورد فشرب منه لما يظمأ بعد أبداً    

                                         
 شعيب إسـناده صـحيح   ١٢٠١٥ برقم ١٠٢ / ٣ ، وأحمد ٤٠٠ برقم ٣٠٠ / ١  الحديث أخرجه مسلم - )  ١(

  .على شرط مسلم 
 وقال حسن صحيح ، وابن ٣٣٦١ برقم ٤٤٩ / ٥ ، والترمذي ٥٣٥٥ برقم ٦٧ / ٢  الحديث أخرجه    - )  ٢(

  . وصححه األلباني في صحيح وضعيف الترمذي ٤٣٣٤ برقم ١٤٥٠ / ٢ماجة 
   .٢٢٩٢ برقم ١٧٩٣ / ٤ ، ومسلم ٦٢٠٨ برقم ٢٤٠٥ / ٥  أخرجه البخاري - )  ٣(



– 

  )٣٠٤٢(

إن لكل نبـي    « : قال   - صلى اهللا عليه وسلم      -الترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي        
   ) .١( »؟ وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر وارداً 

  -: في اآلخرة– صلى اهللا عليه وسلم-مواطن رفع ذكر النبي بقية -
  . أمته يأتون يوم القيامة غراً محجلين والنور معهم إلى الجنة– ٦
  . صلى اهللا عليه وسلم- أول من يجــوز  علـى الصـراط وأمتــه – ٧
 صـلى  -ـب     وأمتــه أول  مــن  تحاس       ،متهل  الجنــة وأ     يدخ    أول من   – ٨

  .اهللا عليه وسلم
  .مـاهدة  علــى  األمـه  شـه ، وأمتـى أمت  الشـاهـد علـ–  ٩

  .»ة الرفيعــة الدرجـة العاليـ«   صاحب  الوسيلة والفضيـلة – ١٠
  . صلى اهللا عليه وسلم- أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة –١١
            . صلى اهللا عليه وسلم-اً يوم القيامة  أكثر األنبياء وارد–١٢
  . أكثر أهل الجنة- صلى اهللا عليه وسلم - أمته - ١٣

                                         
قـال   . ٦٨٨١ م ٢١٢ / ٧غريـب ، والطبرانـي   :  ، وقال ٢٤٤٣ برقم ٦٢٨ / ٤  أخرجه الترمذي - )  ١(

  .والحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح : األلباني في الصحيحة 



 

 )٣٠٤٣(

  : ةـاتمـالخ
   سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،الحمد هللا 

  وبعد  
 وما كان من خطـٍأ  ،  فما كان من توفيق فمن اهللا،فهذا ما من اهللا به على في هذا الباب       

  .  وأسأل اهللا العافية ،فمني ومن الشيطان 
  : ومن نتائج هذا البحث ما يلي 

 قبـل البعثـة   – في الـدنيا واآلخـرة   - صلى اهللا عليه وسلم -  رفع اهللا ذكر نبينا  - ١
  . وكذا جميع الخلق ،  وأعلى شأنه ومقامه بين إخوانه من األنبياء ،-وبعدها 

 صلى اهللا عليـه  - وأصحابه    ، خير األمم        - صلى اهللا عليه وسلم      -   أمة النبي      -٢
  .   خير األصحاب -وسلم 

لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حـسنَةٌ لِّمـن         { القدوة الحقيقية  في شخص النبي          – ٣
 صلى  - وال قدوة غيره     ،) ٢١:األحزاب(}كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثيراً         

  .-اهللا عليه وسلم 
  واتبـاع سـنته والـسير علـى     - صلى اهللا عليه وسلم -  وجوب اإليمان بالنبي  - ٤

ِلتُْؤِمنُـوا ِباللَّـِه ورسـوِلِه وتُعـزروه     } ٨{ ِإنَّا َأرسلْنَاك شَاِهداً ومبشِّراً ونَـِذيراً    ،منهاجه  
 وهقِّرتُوَأِصيالًوةً وكْرب وهحبتُسالفتح ( }٩{و(.   

  : ات   ما يلي ـوصيومن أهم التـ
 ،  إيمانيا وعلميـا وعمليـا  - صلى اهللا عليه وسلم    -  وجوب دفاع األمة عن نبيها        - ١

وكذا الـدفاع عـن آل بيتـه    . ومتى قصرت األمة فعليها غضب اهللا في الدنيا واآلخرة         
  .وصحابته أجمعين 

 ومحاولة توصيل الـصورة الحقيقيـة  عـن    ،راز القائد الحقيقي للخلق جميعاً        إب  - ٢
 والكتابـة   ، بالتطبيق العملي تـارة      ، عند غير المسلمين   - صلى اهللا عليه وسلم      -النبي  
  . ووسائل العلم الحديثة تارة أخرى ،تارة 

هج  وإدخال ذلـك فـي منـا       ، - صلى اهللا عليه وسلم      -  كثرة الحديث عن النبي       - ٣
  . وغير ذلك ، وعبر سشاشات التلفاز  ، والندوات العامة ،التعليم 

  . فذلك فضٌل ومنّ من اهللا تعالى، من فتح اهللا عليه في زيادة هذه المقامات فليفعل – ٤



– 

  )٣٠٤٤(

  عـرس  المراجفهـ
 – العربـي أبو السعود العمادي ، طبعة دار إحياء التراث  .   إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم          - ١

 .بيروت
 .ميكل هارت ترجمه أنيس منصور/   أعظم مئة شخص في التاريخ–٢
محمد الطاهر  / »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد         «  التحرير والتنوير     –٣

  ـ ه ١٩٨٤:  تونس ، سنة النشر–الدار التونسية للنشر : ، الناشر ) هـ١٣٩٣بن عاشور التونسي 
د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر دمشق ،          / التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      - ٤

  .هـ١٤١٨الثانية ، 
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمـد، الزمخـشري جـار اهللا             /  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل      –٥
   .    هـ١٤٠٧ -  بيروت، الثالثة –، دار الكتاب العربي )هـ٥٣٨: المتوفى(
 –عدنان درويش ومحمـد المـصري ، طبعـة الرسـالة     / أيوب بن موسى الحسيني، تحقيق  /  الكليات  - ٦

  .بيروت
/ حامد عبـد القـادر      / أحمد الزيات   / إبراهيم مصطفى   (مجمع اللغة العربية بالقاهرة     /  المعجم الوسيط   –٧

  .دار الدعوة) محمد النجار
صفوان /هـ، تحقيق٥٠٢ القاسم الحسين المعروف بالراغب األصفهانى      أبو/  المفردات في غريب القرآن     –٨

  .  هـ ١٤١٢ -  دمشق بيروت ، األولى - عدنان الداودي ، دار القلم، الدار الشامية 
أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن /إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم=   تفسير أبي السعود –٩

  . بيروت - دار إحياء التراث العربي ) هـ٩٨٢: المتوفى(مصطفى 
  . القاهرة –  تفسير السعدي ،طبعة دار الحديث -  ١٠
، مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابى الحلبـي         )هـ١٣٧١أحمد بن مصطفى المراغي     /  تفسير المراغي   –١١

  .هـ١٣٦٥وأوالده بمصر ، األولى، 
محمد عوض مرعـب ، دار      / ،تحقيقهـ  ٣٧٠محمد األزهري الهروي، أبو منصور      /   تهذيب اللغة     –١٢

  . م٢٠٠١ بيروت ،األولىيإحياء التراث العرب
  .الصادق بن محمد بن إبراهيم/  خصائص المصطفى صلى اهللا عليه وسلم بين الغلو والجفاء–١٣
جمـال الـدين    /  خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع األنبياء عليهم السالم              –١٤

رمرم ٢٠١٥ -  هـ ١٤٣٦خالد بن منصور المطلق ،األولى، / ي، تحقيقالس  .  
القاضي عبد النبي بن عبد الرسـول األحمـد         /جامع العلوم في اصطالحات الفنون    =   دستور العلماء     –١٥

/  لبنـان    - حسن هاني فحص ، دار الكتب العلميـة         /، عرب عباراته الفارسية   )هـ١٢ق  : المتوفى(نكري  
  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١بيروت ، األولى، 
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شهاب الدين محمود بـن عبـد اهللا الحـسيني          /  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني         - ١٦
 بيروت ، األولـى،     –علي عبد الباري عطية ، دار الكتب العلمية         /، تحيق   ) هـ١٢٧٠: المتوفى(األلوسي  

  . هـ ١٤١٥
ـ ٨٥٢ بن حجر أبو الفضل العسقالني سنة أحمد بن علي.   فتح الباري بشرح صحيح البخاري    - ١٧ ـ ،  ه

  .عليه تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز ،محمد فؤاد عبد الباقي/ ، رقمه  هـ١٣٧٩ بيروت –دار المعرفة 
 القـاهرة ،  - ، دار الشروق بيـروت )هـ١٣٨٥سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي  /   في ظالل القرآن    –١٨

  .هـ١٤١٢السابعة عشر: الطبعة
ضـبطه  / هــ، تحقيـق   ٨١٦علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجـاني          / كتاب التعريفات   –١٩

- هــ   ١٤٠٣لبنان ،  األولـى      –وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية بيروت            
  .م١٩٨٣

د مهـدي   / هــ،تحقيق ١٧٠أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمـد الفراهيـدي البـصري            /  كتاب العين   –٢٠
  .مخزومي، د إبراهيم السامرائي  ،دار ومكتبة الهالل ال

  .  هـ ، تحقيق الشيخ١٩٥أبو الهالل الحسن عبد اهللا العسكري .   معجم الفروق اللغوية - ٢١
أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحـسين التيمـي الـرازي              /التفسير الكبير =   مفاتيح الغيب     - ٢٢

 -  بيروت ، الثالثة  –، دار إحياء التراث العربي    )هـ٦٠٦: المتوفى( الري   الملقب بفخر الدين الرازي خطيب    
  . هـ١٤٢٠

  .asp.٢١/١٥/ttp://elazhar.com/mafaheemux  مقال في المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ، –٢٣
إلبي محمد عز الدين عبد العزيز بـن عبـد        / صلى اهللا عليه وسلم    -   منية السول في تفضيل الرسول        - ٢٤

 دار الكتاب الجديد بيروت ، – صالح الدين المنجد - د/ هـ ،  تحقيق ٦٠٦ الملقب بسلطان العلماء –م السال
   ) .١٩٨١ _ ١٤٠١( األولى

  .  موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم ، طبعة دار الوسيلة - ٢٥
  .عبد الرحمن بن عبداهللا /   نبي الرحمة–٢٦
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقـاعي  /اآليات والسور  نظم الدرر في تناسب    –٢٧

  .، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة ) هـ٨٨٥
محمد األمين بن محمد المختار بـن عبـد القـادر الجكنـي     / أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -  ٢٨

 -  هــ    ١٤١٥ لبنـان،    –التوزيع بيروت   هـ، دار الفكر للطباعة و النشر و        ١٣٩٣: المتوفى  (الشنقيطي  
  . مـ ١٩٩٥

ـ ١٤٠٣: المتوفى  (محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش       / إعراب القرآن وبيانه   - ٢٩ ، دار اإلرشـاد   )هـ
 -  دمـشق    - دار ابن كثيـر     ( ،  )  بيروت -  دمشق   - دار اليمامة   ( سورية ،    -  حمص   - للشئون الجامعية   

  . هـ١٤١٥، الرابعة ، ) بيروت



– 
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هــ ، عـالم     ١٠٣١زين الدين محمد الحدادي ثم المناوي القاهري        /  على مهمات التعاريف      التوقيف - ٣٠
  .م ١٩٩٠- هـ١٤١٠القاهرة ، األولى، -  عبد الخالق ثروت٣٨الكتب 

أبو عبد اهللا القرطبي ، تحقيق أحمد البردوني ، وإبراهيم أطفيش ، طبعة دار              /  الجامع ألحكام القرآن     -  ٣١
  . م ١٩٦٤ -  هـ ١٣٨٤ية  الثان–الكتب المصرية 

أحمـد عبـد    : هـ ، تحقيق  ٣٩٣أبو نصر الجوهري الفارابي     /   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية       - ٣٢
   .هـ ١٤٠٧ بيروت ،الرابعة - الغفور عطار، دار العلم للماليين 

رسالة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة ال: هـ، تحقيق ٨١٧مجد الدين الفيروزآبادى    /  القاموس المحيط    - ٣٣
  . هـ ١٤٢٦لبنان ،الثامنة

: إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، دار النـشر     / المعجم الوسيط - ٣٤
  .مجمع اللغة العربية / دار الدعوة ،تحقيق 

وت البن كثير ، تحقيق محمد حسين شمس الدين ، طبعة دار الكتب العلمية بير     /  تفسير القرآن العظيم     -  ٣٥
 .هـ١٤١٩ األولى –

 – هـ ، تحقيق أحمد محمد شـاكر  ٣١٠محمد بن جرير الطبري ، ت     / جامع البيان في تأويل القرآن       - ٣٦
  .هـ١٤٢٠الرسالة األولى

رمـزي منيـر بعلبكـي،دار العلـم     / هـ،تحقيق٣٢١أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد        / جمهرة اللغة  - ٣٧
  .م  ١٩٨٧للماليين بيروت،األولى،

  . هـ ١٤١٤: بيروت ، الثالثة–هـ ، دار صادر ٧١١محمد ابن منظور األنصاري/  العرب  لسان- ٣٨
هــ، دار   ١٠١٤أبو الحسن نور الدين المال الهروي القـاري         /  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     - ٣٩

  .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ لبنان ، األولى، –الفكر، بيروت 
ر بن محمد علي البكري، مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف       محمد أنو /  مصادر تلقي السيرة النبوية      - ٤٠

  .http://www.raqamiya.orgالشريف بالمدينة المنورة ، موقع مكتبة المدينة الرقمية 
هـ، بمساعدة فريق عمل ،     ١٤٢٤ - د أحمد مختار عبد الحميد عمرت     / معجم اللغة العربية المعاصرة      - ٤١

  . هـ١٤٢٩عالم الكتب ،األولى، 
عبد الـسالم محمـد   /هـ،تحقيق٣٩٥أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي     /  مقاييس اللغة   معجم –٤٢

  .هـ١٣٩٩هارون ، دار الفكر،
 الثالثـة  – هـ ، دار إحياء التراث العربي  ٦٠٦أبو عبد اهللا محمد بن عمر الرازي ت         /  مفاتيح الغيب    - ٤٣

  .هـ١٤٢٠
محمد رشاد سالم ، / ابن تيمية الحراني ، تحقيق د . درية  منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة الق        - ٤٤

  . م ١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦ األولى –طبعة جامعة محمد بن سعود 
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  . القاهرة –اإلسالمي 
 



 

 )٣٠٤٧(

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :مقَدمــة 

  ١الكهـف   .....)الحمد ِللَِّه الَِّذى َأنزَل على عبِدِه الِكتَاب و لَم يجعـل لَّـه ِعوجـا                 ( 
والصالة والسالم على سيدنا محمـد بن عبد اهللا رسول اهللا الذى أرسله شاهدا ومبـشراً              

  و نذيرا و داعياً إلى اهللا بإذنه وسراجاً منيراً
                   ـــد                                        و بعــ

فقد مرت على اإلنسانية  حين من الدهر وهى تتخبط فى الضالل وفوضـى األخـالق                
ـ              ،األهواء   وتنازع   دـ إلى أن أراد اهللا لها الهداية ، فأرسل إليها نبيه ورسـوله محم

 عليه القرآن الكريم صراطا مستقيما      نبى الرحمة ومبدد الظلمة وكاشف الغمة وأنزل اهللا       
يهِدى ِبِه اُهللا مـِن اتَّبـع       .(حجة للرسول و هداية للبشرية      ، فكان  هو الحجة والهداية      ، 

ِرضوانَه سبَل السلَاِم و يخِرجهم ِمن الُظُلُماِت ِإلَى النُّوِر ِبِإذِنِه ويهـِديِهم ِإلَـى ِصـراٍط                
 بتبليغه للناس حتى تلقته األمة  بكل عنايـة و رعايـة ،              فقام   ، ١٦ئدة  الما)..مستَِقيٍم

لَّا يأِتيِه الباِطُل ِمن بين يديِه وال ِمن خَلِفـِه تَنزِيـٌل مـن    :( فهو كتاب اهللا تبارك وتعالى     
   . ٤٢فصلت )... حِكيٍم حِميٍد 

 وأيد بـه    بها  نبيه و رسوله      معجزة اإلسالم الخالدة التى أرسل اهللا سبحانه و تعالى          
الهدايـة   و تحدى به البشرية ليخرج الناس من ظلمات الشرك والجهل إلى نـور            دعوته

وليكون دستوراً ألمـة    ، ويزكيهم ويهديهم إلى ما فيه خيرى الدنيا و األخرة          ، والتوحيد  
قشَِعر ِمنه جلُود   تَشَاِبهاً مثَاِنى   اُهللا نَزَل َأحسن الحِديِث ِكتَاباً متَ     (قال تعالى   . ومنهاجاً لحياة 

  
 

  أستاذ مساعـد بكلية العلوم اإلدارية واإلنسـانية
  قسم الدراسات اإلسالمية

  اكاجامعـة الجوف ـ سك
  المملكة العـربية السـعـودية

  



– 

  )٣٠٤٨(

الَِّذين يخشَون ربهم ثُم تَِلين جلُودهم وقُلُوبهم ِإلَى ِذكِر اِهللا ذَِلك هدى اِهللا يهِدى ِبـِه مـن                  
لقد أدرك الصحابة الكرام رضـوان  .   ٢٣الزمر  )...يشَاء ومن يضِلِل اُهللا فَمالَه ِمن هادٍ      

 عليهم أجمعين ومن سار على دربهم من السلف الصالح شرف تفسير القرآن الـذى               اهللا
  . أمتن اهللا تعالى عليهم بهذه األهلية 

نهار، وتعلمـوا حاللـه     فأقبلوا عليه ليتلونه أناء الليل وأطراف ال      ، وبحمل راية اإلسالم    
ـ  ، نفذوا أحكامه و أقاموا حدوده و طبقوا شرائعه   وحرامه  و   فاءاً وتزكيـة  فكان لهـم ش

لنفوسهم وصالح لسرائرهم وسمو ألخالقهم وأستحقوا بهذا الـشرف أن يكونـوا اهـل              
  .القرآن الذين هم أهل اهللا وخاصته 

هم َأهـُل القُـرآِن     ، ِإن ِهللا تَعالى َأهلين ِمن النَّاِس        (قَاَل رسوُل اهللا    :  قال عن أنس   
  تُهُل اِهللا وخَاص١()َأه( ، قال عمر)         ِبِه آخِرين عضياماً وذَا الِكتَاِب َأقوِبه رفَعاَهللا ي ٢()إن (

إلى أن منى اإلسالم بأعداء يتربصون به الدوائر و ينفقون فى سبيل ذلك النفس والمـال              
، كل ما يملكون بهدف إلصاق الخرافات و األباطيل واألكاذيب بـه            وو العقل و الجهد       

قـال  ، ج  إظهاره للعامة بمظهر الدين الساذ    اء األمة عنه بعد     من أجل التشكيك فيه وإقص    
ودواْ لَو تَكفُرون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُون سواء فَلَا تَتَِخذُواْ ِمنهم َأوِلياء حتَّى يهـاِجروا        (تعالى  

        وهدتُمجيثُ وم حاقتُلُوهم ولَّواْ فَخُذُوهِبيِل اِهللا فَِإن تَولَـا         ِفى سِليـاً وم ولَا تَتَِخذُواْ ِمـنهم و
 وال شك أن هذا هو أخطـر وسـيلة  وأسـلوب واجهتـه األمـة          ٨٩النساء  )...نَِصيراً

، ألنه غزو فى الفكر و المفاهيم  والعقيدة  والتـراث والتـاريخ   ، اإلسالمية من أعدائها   
بعـض  فأصبحت األمة تعانى من هذا الغزو الذى فوتئت آثـاره تعـشش فـى عقـول        

المفكرين و تجرى على أقالم بعض الكتاب و قد نال التفسير شيئا ليس باليسير من هـذا        
مما دفع علماء المسلمين والباحثين بل والبسطاء من الغيورين علـى           ، النوع من الدخيل    

                                         
: محمد فؤاد عبدالباقى ، الناشر /  ، د٢٥١ص ،  ١/٧٨، سنن ابن ماجه ـ باب فضل من تعلم القرآن و علمه  ١

  دار إحياء الكتب العربية ـ فيصل عيسى البابى الحلبى                                
محمد فؤاد عبد / تحقيق ، ) ٨١٧(ـ ٢٦٩/ح ، ١/٥٥٩، صحيح مسلم ـ باب فضل من يقوم بالقرآن و يعلمه   ٢

  بيروت   / لعربى دار إحياء التراث ا: الباقى ، الناشر 



 

 )٣٠٤٩(

دينهم و على كتاب ربهم إلى تفنيد هذه الشبهات وغربلة التفاسير التى أختلط بها الكثيـر        
  خل فيها الدخيل فنبهوا األمة و بينوا خطورته من العليل و د

     :أسباب إختيارى لهأهمية البحث و
و ذلك ألن تنقية تفـسير كـالم اهللا         ، ـ ترجع أهمية هذا البحث إلى أهمية موضوعه         ١

الن وجود الدخيل فى التفسير يفسد حقيقـة  ، تعالى واجباً على أهل العلم فى هذا المجال      
  المعنى المراد منه

ذل قصارى الجهد من أجل تجديد و إصالح فكر و علوم الدين و خاصة التفـسير                ـ ب ٢
  ألن إصالح المجتمع مرهون بإصالح و تجديد الفكر الدينى و إنقاذه من التخلف، منها 

يجب ، ـ لكى يكون الخطاب الدينى مساير للعصر و مواجهاً لألفكار المستوردة إليه              ٣
  اسب الداخله عليه  إصالحه و تنقيته من الشوائب و الرو

ـ دعوة العلماء المعاصرين من أهل التفسير ألى ضرورة المـشاركة فـى إصـالح               ٤
و ألن اإلسالم إذا حسن فهمـه  ، المجتمع و ذلك عند تصحيحهم لألفكار الخاطئة السائدة      

، لكونيه الحـضاريه مـن التـشوهات        و تمت تنقية رؤيته القرآنية ا     ،و أحسن خطابه    ، 
و سيجد فيه اإلنسان المعاصـر الخـالص مـن          ، و مفاهيمه     فكره تمت تصفية منهج  و

و سيجد فيه أيضاً الهداية و الرشـد     ، الصراعات الفكريه و المخاطر التى تهدد مجتمعه        
                   إلى ما فيه خيريّ  الدنيا و اآلخرة 

   :      هدف البحث
من أجل تنقيـة كتـب   ، يث ـ يهدف البحث إلى تتبع الجهود المبذولة فى العصر الحد    ١

  التراث من الدخيل واإلسرائيليات
بعد أن تراكم عليه الدخيل ،  ـ االستفادة من التراث اإلسالمي األصيل و الدفاع عنه   ٢
الذى حشى بكثير من األباطيل التى ليست فى المنهج اإلسالمى القويم وهـذه مهمـة               ، 

يحِمُل هذَا الِعلْم ِمن كُـّل خَلـٍف        ( المفسرين من أهل العلم الذين قال فيهم رسول اهللا          
 ولَهدع ، اهلينتَْأِويِل الجو ِطِلينباِل الماْنِتحو ِريفَ الغَاَِلينتَح نْهع نفُون١( )ي (    

                                         
الناشـر دار  / عن طريق الوليد بن مسلم ، تحقيق محمد عبد القادر عطـا   / أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى       ١

 ، طبعـة  ١/٣٤١ـ أخرجه ابن أبى حاتم فى الجرح و التعـديل      ٢٠٠٣ /٣ط  ، لينان  . بيروت  / الكتب العلمية   
  لبنان. بيروت . دار إحياء التراث العربى ، الهند . ن الدك. حيدر أباد . مجلس دائرة المعارف العثمانية 
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خصيصاً فـى هـذه     ، غير متوقفة فى هذا المجال      ، ـ أن جهود المعاصرين متجددة      ٣
ــضالل   ــغ و ال ــود الزي ــد وج ــام و بع ــق األي ــن الح ــرين ع ــراف الكثي                                                                   و إنح

   تعتمد فيه الباحثة على المنهج الوثائقى التحليلى:منهج البحث 
  يشتمل البحث على  : محاور البحث

 و تحدثت فيها عن أهداف البحث وأهميتة و أسباب إختيارى لـه             :المقدمــــــة  
  هجى فيهومن

   :التمــــــهيد 
والفـرق بـين التجديـد      ، تحدثت فيه عن التراث و المراد به و أهميته و اإلفادة منـه              

  والتغيير 
   بعض المفاهيم المتعلقة بالبحث و ينقسم الى محورين :المبحث االول 
  مفهوم التنقية و شروطه : المحور األول 
  ما الوحى و التراث و الفرق بينه:  المحور الثانى

   التفسير و االسرائيليات و الدخيل و ينقسم الى ثالثة محاور :المبحث الثانى 
  .التفسير و أنواعه و الفرق بين التفسير و التأويل : المحور االول 
اإلسرائيليات وأقسامها وأسباب تسرب اإلسرائيليات إلى كتب التفـسير         : المحور الثانى   

  واآلثار 
  لياتالسيئة التى خلفتها اإلسرائي

  الدخيل و أنواعه و أسبابه : المحور الثالث
 دور المؤسسات و العلماء فى تنقية التراث من الدخيل و ينقـسم الـى               :المبحث الثالث   

  محورين
  دور المؤسسات فى تنقية التراث من الدخيل : االول  المحور
   المفسرين بما لهم من مكانة فى تنقية التراث من الدخيل دور: الثانى  المحور
  ــة   ـــالخاتم

  النتــــائج 
                                                        التوصيــــات
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  : التمهيد 
 تراث األمة هو إرثها الحضارى و ذاكرتها الحافظة لتطور العلوم          :  ) ١(التراث          

 و بنت عزهـا     المناهج و العقول و الثقافة و الفنون و ما من أمة شيدت صروح المجد             و
فكـان  . و فخرها إال من خالل البناء على تراثها و اإلستفادة مـن تجاربـه ومناهجـه     

و مستقبلها ما هو إال بناء تراكمى لذلك الماضى والحاضـر    ، حاضرها إمتداداً لماضيها    
فالتراث هو الهوية الثقافيـة لألمـة و التـى مـن دونهـا      ، وهنا تكمن أهمية التراث   ، 

والثقافيـة  ، و تندمج  ثقافياً فى إحدى التيـارات الحـضارية   ، داخلياً تضمحل و تتفكك   
فإنهم يتعرضون لهذا التفكك و يندفعون بقـوة مـضطردة          : العالمية و بالنسبة للمسلمين     

والتراث اإلسالمى هو ما ورثناه عن آباءنا من عقيـدة          . نحو التيارات العالمية المتباينة     
المنجـزات الثقافيـة  و الحـضارية    و سـائر  اعات و ثقافة و قيم و أدب وفنون  وصن      

 ،  الذى ورثناه عن أسـالفنا    ) القرآن و السنة  (المادية بل إنه يشتمل على الوحى اإللهى        و
وعليه فإن هذا التعريف الشامل للتراث يجعل النظرة إليه و التعامل معه ليس واحـدا إذ               

حاولة تطويعه للواقـع أو التفكيـر   أن الوحى اإللهى ال يقبل اإلنتقاء و اإلختيار منه أو م      
ولكنـه تتطـور    ، فى توظيفه لتحقيق مصالح خاصة أو عامة بل هو إطار يحكم الحياة             

 إن قـضية تنقيـة   ) ٢(داخله فإذا انفلتت خارجه فقد وقع اإلنحراف و ال بد من تقويمـه            
 عليه  التراث اإلسالمى  ال بد أن نحيطها بالحذر الشديد خاصة فى ظل تكالب العلمانيين             

وألنهم ال يجـرأون علـى      ، فالعلمانين ضد كل ما هو إسالمى       ، و محاولتهم النيل منه     
حيث يأخذون منه ما هو مخالف لهذا       ، الحديث فى ثوابت االمة فإنهم لجأوا إلى التراث         

العصر و يعرضونه على الناس للزعم بأن اإلسالم به شوائب ال بد من تنقيتها و هدفهم                
و يرد على هؤالء بالقول إنه ليس معنـى وجـود بعـض             ،  الدين   فى هذا التشكيك فى   

وال ، اآلراء الشاذة الدخيلة فى كتب التراث اإلسالمى أن هذا يعيب تراثنـا التـاريخى               

                                         
فالتراث و اإلرث والورث    ، ما يخلفه الرجل لورثته ، و أصله ورث أو وارث فعدلت الواو تاء              : التراث لغة    ١

واإلرث الحسب   ، الورث و الميراث فى المال      : و قيل   ، هكذا قال ابن األعرابى  ومن بعده ابن سيده          ، مترادفة  
   ١٤١٤داربن حبان :الناشر،لسان العرب محمد بن منظور١/٧٩٦فصل الواو) ورث(ادة ـ م

  قطر  /  الطبعة االولى المحاكم الشرعية والشئون الدينية ٢٧ص، اكرم ضياء العمرى / د: التراث و المعاصرة  ٢
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فاإلسالم ال يؤيد مثل هذه اآلراء الشاذة  التـى إحتوتهـا   ، يعنى ذلك أن هذا هو اإلسالم   
فهذا ال يعنى األ خذ بهـا    ، زالت موجودة   و إن كانت مثل هذه اآلراء ما        ، كتب التراث   

إن الرأى الشاذ ال يترك بـل يـذكر   ( و إنما ذكرت تلك اآلراء طبقاً للقاعدة المعروفة       ، 
و إن أدعى أعداء الدين أن التراث اإلسالمى  يحتوى على آراء            ، ) للتدليل على خطئه    

يه الغس و الـسمين     شاذة وغريبة فيرد علي هؤالء بأن الواجب األخذ من التراث وهو ف           
بما يتناسب مع متطلبات العصر ، و لكن من المهم و نحن نناقش قضية تنقيـة التـراث       

فالتجديد يعنى العمل على الحفـاظ   ، التجديد و التغيير أن نعى أن هناك فارقاً كبيراً بين        
على األصول التى وضعها السابقون و إضافة إجتهاداتنا الجديدة عليهـا و نفـض لمـا                

شريطة أن يتم ذلك دون المـساس بثوابـت   ،  عليها من غبار يحجبها عن األنظار يتراكم
و أما التغيير فيعنى الهدم الكامل والبناء من جديد من فراغ تحـت             ، الشريعة اإلسالمية   

و القصد هنا هو تغييب الوعى و خـداع       ، مسمى التجديد و هى قولة حق يراد بها باطل        
تجديد الدين فى فهـم المجـددين الربـانيين و فـى            و من هنا يظهر الفرق بين       . الناس

حيث أن التجديد عندهم يعنى إعادة نصوصه و قواعـده و منـاهج الفهـم و                ، أعمالهم  
و إزالة كل ما تراكم عليه مـن        ، إلى حالته األولى التى أنزله اهللا عليها        ، اإلستباط فيه   

ـ   ، و شوهت حقيقته    ، طمست جوهره   ، سمات  و مظاهر      اء ذلـك بتقعيـد     و قاموا أثن
ط التـى تعـصم المـسلمين مـن الـذلل           و وضع الضواب  ، القواعد و تأصيل األصول     

إال أنه و كما أقتـضت سـنة اهللا        .سواء فى فهم هذا الدين أم فى تطبيقه       ، اإلغراءات  و
وجد فى كـل األزمنـة و       ، إستمرار الصراع بين الخير و الشر ما أستمرت الحياة          فى  

من امتطى شعار التجديد و اإلصـالح ليهـدم         ، دين الحقيقيين   األمكنة إلى جانب المجد   
                                         .و يحــدث دينــاً جديــداً بــدل أن يجــدد الــدين      ، الــدين و يخربــه  

و ذلـك  ، و قد بدأ اإلنحراف عن اإلسالم و فهمه فى وقت مبكر جداً من تاريخ اإلسالم            
ن مشكلتهم حول تنزيل القرآن كما كانت مشكلة المشركين         على يد الخوارج الذين لم تكم     

 بل كانت مشكلتهم حول تأويل القرآن و صدقت فـى ذلـك نبـوءة               فى حياة الرسول  
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كما قاتلـت   ، إن فيكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن          (  حيث قال لعلى     الرسول  
      .)١( )على تنزيله 

و تشارك فيها فئات كثيرة  وجماعـات        ، سع   ثم أخذت معركة تأويل القرآن تمتد و تتو       
لكنهم جميعاً انطلقوا من تأويل القـرآن و        ، و تباينت رؤاهم    ، أختلفت أهوائهم   ، عديدة  

و عدم التسليم و الرضا بما فهمه مـن نـزل           ، و تقديمه عليه    ، تحكيم العقل فى الوحى     
هدفه محاولة لشوبة الهدم و   ن قام ب  فيهم القرآن و لئن شهد التاريخ عبر حقبه المتعاقبة  م          

إال ان أشرس تلك المحاوالت و أعتاها هـى تلـك التـى             ، تحريف نصوصه و معانيه     
حيث تواطئت قـوى الكفـر علـى        ،  شهدها القرن العشرون وال تزال قائمة حتى اآلن       

إختالف عقائدها و أهواءها و مصالحها على حرب اإلسالم  و القـضاء علـى أهلـه                 
و حين أدركوا استحالة إلغاء اإلسالم   و إبـادة أهلـه عـن            ، يمه  وإلغاء أحكامه و تعال   

عمدوا إلى حرب من نوع آخر تمثلت فى الغـزو الثقـافى  و إشـاعة                ، طريق القوى   
بحصوله ر  ما فعلوه أو تسببوا       المفاهيم والقيم الغربيه ليحلُوها محل اإلسالم و كان أخط        

ـ          سمون بأسـماء المـسلمين و يتكلمـون        هو إستخدامهم  لحفنة من أبناء المسلمين ، يتَ
 و يتظـاهرون بالـشفقة و اإلخـالص     بألسنتهم و يلبسون مسوح العلماء و المجتهـدين       

و جـلُّ   ، الحرص على مصلحة الدين و اذا هم أشد فتكاً من أعداء اإلسالم الخارجين              و
هؤالء ممن بهرتهم الحضارة الغربية المادية وسقطوا صـرعى أمـام الغـزو الثقـافى             

، و ظنوا أن تخلف المسلمين وضعفهم ناجمة عن تمسك المـسلمين بـدينهم              ، وربى  األ
فأرادوا نقل النموذج األوربى فى اإلصالح والتقدم إلى عالمنا اإلسالمى متناسين الفارق            

و مذاهب  األوربيين التى حرفتهـا        ، الجوهرى بين الدين اإلسالمى الذى حفظه اهللا        
و تحديثه و تجديد الفكـر     ) عصرنة  اإلسالم    (  فعوا شعار فر، و عبثت بها ايدى البشر      

الدينى عن طريق قراءة جديدة لنصوص الشريعة و فهم جديد لما يتالءم مـع معطيـات      
و بما أن تـراث     .و يستجيب لقوى الواقع التى فرضتها قوى الكفر         ، الحضارة الغربية   

يقـف عقبـة فـى وجـه        ، االمة السالف و ما تركوه لنا من قواعد الفهم فى اإلجتهاد            

                                         
ط    و عادل      شعيب األرناؤو : المحقق  ، ١١٢٨٩/ ح . ١/٣٩١ باب مسند أبى سعيد الخدرى      ، مسند أحمد    ١

  ،١/٢٠٠١ط، طبعة مؤسسة الرسالة / مرشد وآخرون 
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اجتاحـت  ، فقد أعلنوا علي اإلسالم  ثورة عارمة حرباً ضروساً          ، مشاريعهم التجديدية   
و حصروا اإلسـالم  ، وأطاحت باألصول والقطعيات    ، فى طريقها المسلّمات و الثوابت      

التى يسقطوها  ، و المبادئ و المثل الفضفاضة      ، فى جملة من القيم واألخالقيات  العامة        
و قد أثرت بعض أفكار الدعاة إلى عـصرنة         ، ما شاءوا من شذوذات و إنحرافات       على  

فإنخـدعوا بهـا    ، قول بعض الدعاة    اإلسالم و تطويعه لمفاهيم الحضارة الغربية على ع       
حسبوا أنهم بإظهارهم اإلسالم موائم  للقوانين الوضعية الدولية ومـا يـسمى بـشرعة        و

  ى أصحاب الثقافة العصرية  يحسن صورة اإلسالم لد، حقوق اإلنسان 
و تركـت آثـاراً بالغـة       ، و قد أجتاحت لهؤالء الدعاة كتابات مألت الساحة اإلسالمية          

و أسهمت فى إيجاد فجوة كبيرة بـين        ، الخطورة على مجمل شباب المسلمين      والسوء    
 ) ١(تطبيقوفهم  أفكار و ممارسة كثير من المسلمين و ما كان عليه المسلمون األوائل من              

لذلك صار من الضروريات الحتميه على أهل العلم أن يعملوا على وقف هذا اإلنحـدار               
المستمر و أن يسعوا إلى معالجة قضايا المسلمين معالجة مستمدة من كتاب اهللا تعالى و               

 فبسبب الغزو الفكـرى والثقـافى المقـصود         .  و عمل السلف الصالح       سنة رسوله   
ضارة اإلسالمية  والذى أدى إلى إحالل قيم جديدة         والمتعمد الذى تعرضت له أرض الح     

تتصل بالحضارة الغربية وال ترتكز على جذورنا الثقافية اإلسالمية و هذا مـا أصـبح               
إن نقل التراث يحتاج إلى أقالم شريفة تؤمن بعقيدة األمـة           . واضحا جليا فى هذه األيام      

مها باإلرتكاز علـى جـذورها   وتقر بجدوى تجديد روح األمة  وقي، اإلسالمية و ثقافتها    
الحضارية والثقافية المتأصلة والثابته ومن دون هذه األقالم الـشريفة لـن يكـون هـذا        
التيسير الذى نبتغيه إال تشويها مقصودا وعبث بالعقول و لن يثمر فى تعميـق الوحـدة                
الثقافية بل سيزيد من الفصام ويقوى التشتت واإلحـساس بالـضياع و فقـدان الهويـة                

صـحوة نحـو   ، لرغم من ذلك فإن هناك صحوة كبيرة ال بد من تقويتها و دعمهـا    وبا،
و لعل من المظاهر القوية لهذه الصحوة اإلقبال الكبيـر علـى تحقيـق              ، إحياء التراث   

النصوص التراثية و نشرها و الذى تتعاون فيه المؤسسات الجامعية والعلمية والتجاريـة      

                                         
الطبعة ،  بتصرف طبعة دار ابن الجوزى ٦:٤ص، عدنان محمد اسامة    / د، انظر التجديد فى الفكر اإلسالمى       ١

     ١٤٢٤رجب ، األولى 
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 الباحثين للقيام بدورهم فى التحليل والتركيب بغيـة         و هذا سيؤدى إلى تهيئة المجال أمام      
إلى األمـام للحـاق بالركـب        وصل الحاضر بالماضى وفى الوقت نفسه دفع الحاضر       

، ومحاولة تجاوزه وهذا باإلعتماد على تقوية الجذور وتحديد الهوية خوفاً من الـضياع              
 يسودها وان ، واثقة ثابته األمة فالبد أن تكون معالم الطريق واضحة  وأن تكون خطى         

                                                   الواقع على والتمرد للتخلف التحدى روح



– 
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  بعض المفاهيم المتعلقة بالبحث: المبحث األول 
  :مفهوم تنقية التراث : المحور األول   

هيكـل   إزالة شوائب غريبة عـن   فالتنقية يقصد بها  ، إن تنقية التراث مصطلح مركب      
 والتراث هو ، سليم  و تطهيره من كل العالئق الضارة أو غير المناسبة لمقتضى الحال              

مما يتعلق باإلجتهاد البـشرى فـى جميـع        ، كل جهد إنسانى دونه علماء عن السابقون        
و فـى   ، و تركوه لنا محفوظاً عن طريق المخطوطات المكتوبـة          ، علوم الدين و الدنيا     

 وضع معايير علمية سليمة إلستبعاد كـل مـا          نقية التراث هو  المقصود بت حالتنا يكون   
أو يتعـارض مـع   ، أو السنة النبوية الـصحيحة الثابتـه        ، يتعارض مع القرآن الكريم     

او مـا يتعـارض   ، المستوفية شروط التفكير المنطقى الرشيد . مقاييس العقول  السليمة  
إبتغاء إسـعاد البـشر فـى    ، ا التى جاءت به لتحصيلها و تحقيقه، مع المصالح الحقيقة   

شروط فـى   و لكن ال بد من      ، و ذلك مما ورثناه من علمائنا السابقين        ، الدنيا و اآلخرة    
 أن تنقية التراث لها شروط كما أفاد العلماء المتخصصون حتـى تكـون        :تنقية التراث   

  ألنها ليست بالمهمة السهلة ، على أكمل وجه 
و ال يجوز أن تتجاوز هـذا الحـد         ، رى فى التراث      أن تنصب على المنتج البش      :أوالً  

، أو تخرج السنه النبويـة مـن مـصادر التـشريع     ، بزعم التنقية ، فتحذف آيةً قرآنيةً    
، ة حتـى اآلن  أو تُلغى حكماً مجمعاً عليه منذ عـصر النبـو  ، بدعوى التجديد و التنقية  

اليحتمل نسخاً  ، لداللة  قطعى ا ، هو حكم مأخوذ مباشرة من ظاهر نص قطعى الثبوت          و
إنما تنصب التنقيـة  ، و متواتر السنة ، كمحكم القرآن ، و ال تأويالً و ال طعناً فى ثبوته       

أو تنزيله على واقع البشر كحكم إسـتنباطى   ، فى فهم النص    ، على اإلجتهادات البشرية    
    .                                                      أو فُتيا لسائل 

كحذف قـوٍل شـاذ أو اسـتبعاد    ،  وجود داٍع حقيقى آنى أو مستقبلى لهذه التنقية    :ثانياً  
.                      أو وجوب أعادة النظر فى فتاوى كانت مناسبة لزمان غيـر زماننـا        ، استنباط متشدد   

 الذين   أن يقوم بهذه المهمة الحضارية الجليلة و الخطرة مجمع خبراء من العلماء            :ثالثاً  
إضافة إلى كونهم فى أعلى درجـات     ، و وسطيتهم الفكرية    ، أشتهروا بإستقامتهم الدينية    
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و يتم تحت اإلشراف المباشر للمؤسـسات اإلسـالمية         ، التخصص الدقيق فى علومهم     
  .                                      الرسمية 

حتى تكون  ، ة و العقلية و الواقعية        أن يتم تبرير هذه التنقية من النواحى الفكري         :رابعأ  
وفق معايير غاية فـى     ، مقنعة للجماهير كونها صادرة باإلجماع عن هيئات موثوق بها          

  .                       الدقة 
 أن يقتصر استبعاد األلفاظ  و الجمل و الفقرات و األحكام اإلجتهاديـة التـى   :خامـساً   

  .واقع الناس اآلن او عدم مناسبتها ل. يثبت خطأ قائليها 
فـى  ،  ضرورة اإلحتفاظ بهذه المادة المستبعدة بموجب منهجية التنقية التراثيـة        :سادساً

حتى ال يظن من يأتى الحقاً أننا اعتـدينا علـى   ، هيئتها المخطوطية أو طباعتها القديمة   
ا ولئال يقعـو  ، و من ناحية أخرى ليكونوا على بصيرة بسبب االستبعاد          ،  علوم األوائل   

  )١(هم فى المحظور 
   و الفرق بينهماالوحى و التراث االسالمى : المحور الثانى 

الفهم السائد لدى الكثيرين أن فى المناهج الدراسية ومـا فـى كتـب الفقـه و التفـسير        
.                                        وشروح الحـديث ومـا يتـاداول فـى الـساحة الدعويـة و الفكريـة هـو الـدين               

و الحق إن الدين كنص مقيد سيقتصر على الوحى و ما أضيف للنص مـن تفـسيرات                 
والخلـط  ، آراء وإجتهادات جهد بشرى خلفه األسالف لمن بعدهم ال قدسية له  وشروح و 

يتضح اثر ذلك الخلل فيما نعانيه فى واقعنـا         ، بين األمرين يورث خلال فكريا ثم عمليا        
رى القائم بين المسلمين نشأ و ترعـرع مـن خلـط    من نتائجه الصراع الفك   ، المعاصر  

التراث بالوحى حتى أصبح التراث الموروث عند عامة المسلمين فى مرتبـة نـصوص    
فالمذاهب و الجماعات الدينية و التيـارات       ، الوحى بل أكثر من الوحى عند المتعصبين        

لـى  اإلسالمية بنت أصولها الفكرية و مفاهيمها علـى أطروحـات تراثيـة وليـست ع        
و يزداد ذلك وضوحا فى ردود هذه المذاهب والتيارات و الجماعـات            ، نصوص الوحى 

المؤلفـات   والخطب وو يظهر ذلك فى الفتاوى ، على المنشقين عنهم أوالمعارضين لهم      

                                         
نقـل تراثنـا   مـن ي ( تحت عنـوان   ، ٢٧/١٠/٢٠١٧، المؤتمر الدولى بدار علوم المنيا ، محمد صالحين   / د ١

  )اإلسالمى 



– 
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مـواقفهم  انعكاسـا إلجتهـادتهم و آرائهـم  و        حيث تمثل   ،السائدة فى الوسط اإلسالمى     
إن كثيرا من الناس و بخاصة فى هذه األيام         .لوحى  المتسللة و ال تمثل حقيقة  نصوص ا       

بحاجة ماسة للتفريق بين التراث  والوحى لئال يقعوا فى خلط بينهما يورث خلـال فـى                 
فكل اجتهـاد بـشرى يحتمـل الثـواب     ، االذهان و االفكار ثم فى الواقع الذى يعيشونه  

ينيـة و األحاديـث    و يدخل فى ذلك آراء الفقهاء و التيـارات و الجماعـات الد     الخطأو
علينا أال نقع   ف. المعترضه سنداً ومتناً والتاريخ كل ذلك ليس هو الدين المعصوم المقدس            

  ) ١( .و علينا ان نفرق بين االجتهاد و النص ، نهما فى المساوة بي

كما وقـع كثيـرا     ، وعلينا أن نعلم ان من خالف االجتهاد ليس بالضرورة مخالفا للنص            
 أو لمذهب أو لفرقة او لجماعة او لتيار دينى و أشنع خلط هو الذى               من المتعصبين لفقيه  

أحدثه التيار التكفيرى، الذى أقام معتقداته وأحكامه بالتكفير  والحرمة واإلستحالل علـى        
نتج عنه انعكاسات فكريـة وعمليـة كبيـرة فـى        ، آراء متطرفه لخلف سلفهم الخوارج    

فالتيار التكفيـرى أعتـد بـآراء       . كل عام   واقعهم وفى واقع الحركة اإلسالمية كلها بش      
، و تكفير المقلـد     ، كب الكبيرة   وتكفير مرت ، الخوارج فى تكفير المصر على المعصيه       

و هكذا لو ذهبنا نستقصى آراء كل مذهب أو تيـار و جماعـة              .وجوب الهجرة إليهم    و
وهـى  ، تراث  دينية فسيجتمع  لنا كَمّ كبير من األفكار و التصورات المنقولة من كتب ال             

قابلة للثواب و الخطـأ وهـى   ، إنما هى إجتهادات أفراد فى زمنهم    ، ليست حقيق الدين    
                    ،إن الوحى المعصوم المنزل شـيئ       .محل نظر فى كونها تصلح لزمن غيرهم ام ال ؟           

جهل وهذه التطبيقات يكتنفها الكثير من ال     ، و تطبيقات األمم له خالل العصور شيئا أخر         
ال ، وهى فى أحسن األحوال مع حـسن النوايـا   ، و الخطأ و الهوى و العجز و التقصير       

تعدو كونها اجتهادات يرد عليها النقص والخطأ و هى ليست حجـة لإلهتـداء بهـا أو                 
بة من الخطـأ و الجهـل و العجـز          و الجمود عليها جمود على نس       .السير على نهجها  

فالبد من التفريـق    ، ك بها ال يؤدى إلى التخلف       التمس و ، القصور مهما كانت ضئيلة     و
إن رفـع  .الواضح بين الدين والتراث و أن نعلم أن الدين لإلتباع و التراث لالسترشـاد       

                                         
المملكة العربية / أحمد الغامدى: دكتور/ ١٥٦٧٤ ، العدد٢٠١٦مايو ١٤هـ الموافق ١٤٣٧شعبان ٧مجلة اليوم  ١

  السعودية ـ بتصرف يسير
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ال يعنى بأى حال من األحوال إهمـال        ، القدسية عن األسالف و ما خلفوه لنا من تراث          
لتراث حجاباً بيننـا و بـين   هذا التراث أو إزدراء أولئك األسالف وعلينا أال نجعل هذا ا       

أو ، نصوص الدين حتى ال تكون سداً حاجزاً عن الوصول إلى الفهم الحقيقـى للـدين                
والحـرص  ، أو اإلجتهاد فى نوازل العصر الذى نعيشه ، مانعا من فهم واقعنا المعاصر    

إن أكثـر المعاصـرين يتهيبـون    ، على تطبيق الدين فى قضاياه و مشاكله و حاجاتـه        
 خصوصا بعد اإلغالق الطويل لبابه و الواجب أال يهابه المؤهل فيتـواله مـن               اإلجتهاد

ليس بجدير مع الحرص على إقامته بنظام مؤسسى يقوم على الشورى و إحترام  الرأى               
  .اآلخر 

  التفسير و اإلسرائيليات و الدخيل: المبحث الثانى 
  )١( التفسير: المحور األول  

قـال   ) ٢(لكريم من حيث داللته على مراد اهللا تعـالى         هو علم يبحث فى أحوال القرآن ا      
التفسير هو علم تفهم  كتاب اهللا المنزل علـى نبيـه و رسـوله    : الزركشى فى البرهان  

 و استمداد ذلك مـن علـم اللغـة          و بيان معانيه واستخراج أحكامه و حكمه       محمـد  
اج ذلك إلى معرفـة      و أصول الفقه و القراءات و يحت      حو و التصريف و علم البيان       النو

    ) ٣(أسباب النزول و الناسخ و المنسوخ 
   أنواع التفاسير 

اى المنقول سواء أكان متواتراً أو غير متـواتر و علـى هـذا       )٤(التفسير بالمأثور : أوال
 أو  يشمل المنقول عن اهللا سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم أو المنقول عـن النبـى                

                                         
و يقال فسرت الكتاب ـ بالتشديد أفسره  تفسيرا ـ  يقـال    ، بتشديد السين مأخوذ بمعنى البيان ) فسر( مصدر  ١

              ٢/٦٨٨باب الفاء، ـ المعجم الوسيط ١انظر  . ا أضاء ففيه معنى الكشف والتوضيحأستقر الصبح إذ
                                                            ٣ط/مطبعة عيسى الحلبى  الناشر،٢/٣مناهل العرفان للزرقانى باب التفسير ٢
، ١٩٥٧طبعة االولى ،المحقق محمد ابوالفضل ابراهيم، ١/١٣ؤلفالبرهان فى علوم القرآن الزركشى مقدمة الم ٣

                                                                      عيسى البابى الحلبى     / الناشر دار إحياء الكتب العربية 
لسان العرب   منقول ، انظر     إسم مفعول من أثرت الحديث أثرا من با ب نقلته نقالً وحديث مأثور أى             : المأثور ٤

 فصل األلف                                                                                                                    ١/٦البن منظور



– 
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رحمهـم  عين أو المنقول عن التابعين  و تابعى التـابعين           الصحابة رضى اهللا عنهم أجم    
  :أقسام وهو)  ١(اهللا
، و هو تفسير بعض آيات القرآن بما ورد فى القرآن نفسه            : ـ تفسير القرآن بالقرآن     ١

فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً فما ُأجمل فى مكان فُسر و بين فى مكـاٍن آخـر و مـا                    
                                                                                                                 آخرأوجزه فى موضع بسط  و بين فى مكان

فإن لم يوجد تفسير للقرآن بالقرآن فليبحث عـن مـا ثبـت              : ـ تفسير القرآن بالسنه     ٢
وَأنَزلنَـا ِإلَيـك    ( قال تعالى، وصح فى السنة واألحاديث فإنها شارحة للقرآن ومبينة له      

         ونتَفَكَرم يلَّهلَعَل ِإلَيِهم وا نُزِللنَّاِس م ِينِلتُب و هذا النوع من التفـسير  ٤٤النمل  )... الذِّكر
 هو الطراز المعلم و يجب اإلعتماد فى هذا النوع على األحاديـث             المنقول عن النبى    

  الصحيحة و الحسنة و تجنب الموضوعة
 رجعت إلى   فإن لم نجد فى القرآن أو السنة المطهرة عن النبى         : الصحابة  ـ تفسير   ٣

ما ثبت عن الصحابة رضوان اهللا عليهم فإنهم أدرى منا بتفسير القرآن الكـريم ألنهـم                
و قال ابن حجر فى حكم أقوال الصحابة فى التفسير أن لهـا حكـم                . شاهدوا التنزيل   

  المرفوع إلى النبى  بشرطين هما
  كون مما ال مجال للرأى فيها كأسباب النزول و أحوال القيامةـ أن ي١
 ـ أال يكون الصحابى معروف باألخذ عن أهل الكتـاب الـذين أسـلموا أى غيـر      ٢

  معروف برواية اإلسرائيليات 
 وبعضهمالمأثور    من عدها فبعضهم التفسير فى التابعين أقوال أما : التابعين تفسير ـ٤

 فـى  تيميـه  ابـن  قال كما التحقيق  و ) ٢(اإلجتهاد و بالرأى رالتفسي و التأويل من عدها
كونه حجة و يكونـوا      فى يرتاب فال شيئ على إجتمعوا إذا أنه و التفسير أصول مقدمة

أما إذا إختلفوا فيه فال يكون قول بعضهم حجة على بعض وعلـى             ، تلقوه من الصحابة    

                                         
                      ١/١١٣، التفسير والمفسرون للذهبى ٥٠محمد ابوشهبه ص/ االسرائيليات والموضوعات د ١
   ١/١٨٠، التفسير والمفسرون للذهبى٧٩محمد أبو شهبه ص/ اإلسرائليات والموضوعات د ٢
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 والوسائل التى يـستفاد منهـا       حينئذ على المفسر أن يرجع إلى الطرق       ، ) ١(من بعدهم   
          . التفسير الصحيح

  يطلق الرأى على اإلعتقاد و على اإلجتهاد و القياس وأصحاب            :التفسير بالرأى   :ثانياً  
الرأى هم أصحاب القياس و المراد بالرأى هنا االجتهاد و عليه فالتفسير بالرأى عبـارة               

ر لكالم العرب ومعرفته لأللفاظ العربيـة  عن تفسير القرآن باإلجتهاد و بعد معرفة المفس       
     ) ٢(و داللتها و معرفة أسباب النزول و الناسخ والمنسوخ

  : و التفسير بالرأى قسمان :  اقسامه 
ـ محمود جائز و هو ما وافق اإلجتهـاد فيـه الكتـاب والـسنة و تجـرد الهـوى                                                                     ١
    .وم غير جائز و هو مالم يوافق االجتهاد فيه األمور السابقةـ قسم مزم٢

غت فى تلك المرحلـة مبلغـا خطيـرا    و هذا النوع من التفسير بدأ ينمو و يزداد حتى بل     
يرجع السبب فى ذلك الى كثرة نشأت الفرق اإلسالمية  والمـذاهب الفقهيـة وتـشعب     و

و كـان  ) التعصب المـذهبى   (اآلراء و المذاهب الفلسفية و ظهور التعصب بكل مذهب   
لهذه األمور األثر الكبير فى تحويل مسار التفسير من التفسير بالمـأثور إلـى التفـسير              

وأكثر الذين فسروا القران بمجرد الرأى هم أهل البدع و المذاهب الباطلة فقـد              ، بالرأى  
ـ     ستدلوا لهـا  أعتقدوا معتقدات باطلة و آراء زائفة ليس لها سند و ال دليل ثم أرادوا أن ي

من القران الكريم بما يوافق مذهبهم وهواهم ففسروها وحملوها ما ال تحتمل كمـا قـال                
ملوا ألفاظ القران الكـريم عليـه   إن مثل هؤالء اعتقدوا رأيا ثم ح   ( ابن تيميه عن هؤالء     

ليس لهم سلف من الصحابة و التابعين لهم بإحسان و ال من أئمـة المفـسرين ال فـى         و
 و نؤيد جواز التفسير بالرأى مع ضرورة وجود ضـوابط          ) ٣( ) تفسيرهم   رأيهم و ال فى   

لعلمـه وإسـتيعابه فـى     ) القرآن الكـريم (للتفسير لضرورة التعامل مع كتاب اهللا تعالى  
مجال العمل والحركة وبرؤية و دراية فى مجال االجتهاد و االستنباط كما انه ال بد مـن   

                                         
  ١٩٨٠طبعة مكتبة دارالحياة بيروت ،١/٤٦باب تفسيرأقوال التابعين/ مقدمة فى اصول التفسيرالبن تيميه ١
  ١/١٨٣ و تفسير المفسرون للذهبى ٨١االسرائيليات والموضوعات البى شهبة ص ٢
  اشراف  الرئاسه  العامـة   ١٣/٣٥٨جمع عبد الرحمن بن قاسم وإبنه محمد       /  مجموع فتاوى بن تيمية        انظر ٣

  لشئون الحرمين   



– 
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ا الهوى والمفاسد مع وضـع ضـوابط تمنـع     إخالص المقاصد للبعد عن الوقوع فى هذ      
  .                                                                        الوقوع  فى هذه المحازير

فيكون التأويـل   ،  أ ـ تفسير الكالم و بيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه  :)١(التأويل
  والتفسير على هذا مترادفين    

، فإن كان الكالم طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلـوب  ،  المراد بالكالم ب ـ هو نفس 
وبين هذا المعنى و الذى قبله ، أمـا   ، و إن كان خبراً كان تأويله نفس الشيئ المخبر به           

لمعنى المرجوح لدليل   التأويل عند المتأخرين فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى ا          
 .                                                                                   ) ٣(أويللماء فى بيان الفرق بين التفسير  والتو قد أختلف الع، )٢(يقترن به

ـ  قال أبوعبيده هما بمعنى واحد وعليه فهما مترادفـان و هـذا هـو الـشائع عنـد          ١
  .    المتقدمين من علماء التفسير كابن جرير وغيره 

ل الراغب األصفهانى التفسير أعم من التأويل وأكثـر إسـتعماله فـى األلفـاظ                ـ قا ٢
                  .أما التأويل فهو فى المعانى والجمل ، ومفرداتها 

          . ـ التفسير يتعلق بالرواية أما التأويل فهو يتعلق بالدراية والنسبة بينهما التباين ٣
و سمى تفـسيرا ألن  ، اهللا و معيناً فى صحيح السنة    ـ التفسير ما وقع مبينا فى كتاب        ٤

والتأويـل مـا   ، معناه قد وضح و ظهر و ليس ألحد أن يتعرض إليه بإجتهاد و ال غيره         
                                                                      .استنبطه العلماء العالمون لمعانى الخطاب الماهرون فى آالت العلوم 

ـ التفسير بيان المعانى التى تستفاد من وضع العبارة والتأويل هو بيان المعانى التـى               ٥
.                                                                                     تستفاد بطريق اإلشارة فالنسبة بينهما التباين  

سير ما كان راجعا إلى الرواية والتأويل مـا كـان           أولى األقوال بالقبول القائل بأن التف     و
وهـذا ال  ،  و ذلك الن التفسير هو الكشف و البيان عن مـراد اهللا     ، راجعا الى الدراية    

 أوعن الصحابة الذين شهدوا التنزيل عن طريـق  يجزم به إال إذا ورد عن رسول اهللا     

                                         
 وقيل أن أصله من المئـال وهـو   من َأول يؤول تأويالً اى رجع و عاد ، من آلـ يؤل أى رجع و أول الشيئ                 ١

                                    ١١/٣٤فصل األلف ،  العرب لسان و قد أولته فآل أى صرفته فانصرف العاقبة والمصير
  بتصرف    ١/١٤التفسير و المفسرون للذهبى  ٢
                                         ١/١٥المرجع السابق  ٣



 

 )٣٠٦٣(

ظ بقرينه فهو معتمد علـى      أما التأويل فهو ترجيح ألحد محتمالت اللف      ، السنة الصحيحة   
                                                                  . االجتهاد 

 وكانت كما قال     انزل اهللا التوراة على نبيه موسى      :)١(اإلسرائيليات: المحور الثانى   
األنعـام  )...فِْصيالً ِلكُلِّ شَـيئٍ تَثُم َأتينَا موسى الِكتَاب تَماماً علَى الَِّذى َأحسن و )  اهللا  

و ظل اليهود متمسكين بالتوراة بعض الزمان و لكنهم مـالبثوا أن شـرعوا فـى      ، ١٥٤
وِإن ِمنهم لَفَِريقاً يلوون َألِسنَتَهم ِبالِكتَـاِب ِلتَحـسبوه ِمـن    ( تحريفها و تغيرها قال تعالى      

ولُون هو ِمن ِعنِد اِهللا وما هو ِمن ِعنـِد اِهللا و يقُولُـون              الِكتَاِب و ما هو ِمن الِكتَاِب و يقُ       
       ـونعلَمم يهو لَى اِهللا الكَِذبو كـان رسـول اهللا   ٩٩آل عمـران  )..... ع   ال يحـب 

    االستدالل على شيئ  من ألسنة أهل الكتاب
 ئشـي  عـن  الكتـاب  أهل تسالون كيف قال أنه عباس ابن صحيحه البخارى فى  وروى
 وقد يشب لم غضاً تقرأونه ، باهللا الكتب أحدث  رسوله على اهللا أنزل  الذى  وكتابكم
 مـن  هو وقالوا  الكتاب بأيديهم كتبوا و غيروه و اهللا كتاب بدلوا الكتاب أهل أن حدثكم

 مـا  اهللا و ؟ مـسألتهم  عن العلم من جاءكم ما ينهاكم أال ، قليال ثمناً به ليشتروا اهللا عند
 يـذكره  فيمـا  االسـرائيلية  األخبار و ،) ٢(عليكم أنزل الذى عن سألكم رجالً نهمم رأينا

 كثيرو وقع لما موافق صحيح هو ما فيها ، جداً كثيرة المؤرخين و المفسرين من الكثير
 اإلسـرائيليات  أقسام ) ٣(وضعها زناديقهم  مفترى مكذوب منهم القُصاص يذكره مما منها
  : )٤(أقسام ثالثة إلى تنقسم: 

                                         
اسلوا منهم و إسرائيل هو يعقوب عليه السالم أى عبداهللا و بنوإسرائيل هم أبناء يعقوب  من تن            ، جمع إسرائيلية    ١

  و حتى عهد نبينا محمـد      و من جاء بعدهم من األنبياء حتى عهد عيسى           فيما بعد إلى عهد موسى      
ذا النبى الصالح حتى يتأسـوا بـه   و قد أكثر اهللا فى خطابهم ببنى إسرائيل فى القرآن الكريم تذكيراً لهم بأبوهم ه 

 و ما كانوا يتصفون بـه مـن         م اهللا عليهم و على أبائهم        لنع يتخلقوا بأخالقة ويتركوا ما كانوا عليه من نكران       و
انظـر االسـرائيليات   ، يـات كثيـرة     الجمود و الغدر  واللؤم و الخيانة وقد ذكرهم اهللا تعالى باسم اليهود فى آ              

   بتصرف                                                  ١/١٣محمد ابو شهبه / د ، الموضوعات و
              ٢٦٨٥  ح٣/١٨١)ال تسأل أهل الشرك عن الشهادة(رى فى صحيحه ، باب أخرجه البخا ٢
  مكتبة الشروق                ،٣١٥موسى شاهين الشين ص/ د ، الآللئ الحسان فى علوم القرآن  ٣
          ١/١٣٠للذهبى والمفسرون التفسير ،١٠٦ ابوشهبه محمد/د والموضوعات االسرائيليات ٤



– 

  )٣٠٦٤(

 الرسـول  بـه  ما خبر  أو تعالى اهللا كتاب فى جاء ما لموافقته صحيح هو ما منها ـ١
  السنة الصحيحة فى جاء كما
  لمخالفته الكتاب و السنة الصحيحة: ـ منها ما هو معلوم البطالن ٢
فـال نـصدقه  وال   ، فهذا الذى أمرنا بالتوقف فيه : يحتمل الصدق و الكذب ـ منها ما    ٣

  فـى  ويدل على هذا قـول النبـى   ) َأمنَا ِبالَِّذى ُأنِزَل ِإلَينَا وُأنِزَل ِإلَيكُم    (نكذبه بل نقول  
 كَـذَب   بلِّغُوا عنِّى ولَو آيه وحدثُوا عن بنى ِإسرائيل والَ حرج و من           ( صحيح البخارى   

  )١( )على متَعمداً فَلْيتبوْأ مقْعده ِمن النَّار 
     أسباب تسرب اإلسرائيليات إلى كتب التفسير

تسربت اإلسرائيليات إلى التفسير بتسرب الثقافة اإلسرائيلية إلى الثقافـة العربيـة فـى              
ب أغلـبهم مـن   فالعرب فى جاهليتهم كانت تقيم بينهم جماعة من أهل الكتـا        ، الجاهلية  

تنكيل الذى لحـق  اليهود الذين نزحوا إلى جزيرة العرب من القدم  فرارا من العذاب و ال   
 وقد حملوا معهم الى جزيرة العرب ما حملوا من ثقافـات مـستمدة              ) ٢(بهم من الرومان  

و كان للعرب رحالت تجارية كثيـرة إلـى         ، من كتبهم الدينية عن أنبيائهم و أحبارهم        
و بحكم التجارة كانت هناك لقاءات كثيـرة  ، م و كان فيهم الكثير من اليهود  اليمن و الشا  

،  و بعد أن جاء اإلسـالم        ، ب الثقافة اليهودية إلى العرب      كان لها عامال كبيرا لتسر    ، 
دخلت جماعات من علماء اليهود و أحبارهم فى اإلسالم كعبد اهللا بن سـالم و عبـد اهللا       

 من يهود اليمن و يعد من أهم المصادر التـى نُقلـت             بن صوريا و كعب األحبار و هو      
و عبد اهللا بن سبأ الذى كان له دورا خطيـرا فـى      ، )٣(ها اإلسرائيليات و النصرانيات   عن

و كان الداخلون الجدد يروون ما علموه من تلك الروايات و هـم ال      ، نشر اإلسرائيليات   
وتأثر التفسير  ، م وغايته الجليلة    يعلمون أنها إسرائيليات وأنها تتصادم مع حقائق اإلسال       

بثقافات أهل الكتاب على ما فيها من أباطيل  وأكاذيب و كان لإلسـرائيليات فيهـا أثـر      
                                         

                   ٣٤٦١، ح٤/١٧٠ارى باب ما ذكر عن نبى اسرائيل صحيح البخ ١
، و بنوا اسرائيل من اسفارهم   محمد عـزه دروزه  ٦/٢٤جواد على  /المفصل فى تاريخ العرب قبل االسالم د       ٢

  ٢٠٠١الطبعة الرابعة/  الناشر دار الساقى١،ج١ط/ ، مطابع شركة االعالنات الشرقية ٣١٥ص
مطبعة مصطفى البـابى الحلبـى   : ، تحقيق مصطفى السقا ، ابراهيم االبيارى ، الناشر١/٥١٦سيرة ابن هشام   ٣

  ١٩٥٥الطبعة الثانية / بمصر 



 

 )٣٠٦٥(

حيث تقبلتها العامة بشغف ظاهر  وتناقلتها بعض الخاصة فـى تـساهل يـصل              ، سيئ  
ـ  ، رغم ما فيها من سخف بين و كذب صريح       ، أحياناً إلى حد التسليم بها       ذى األمـر ال

كاد يفسد على كثير من المسلمين عقائدهم و يجعل اإلسالم فـى نظـر أعـداءه ديـن                  
،  خرافات وتصاعد تسريب اإلسرئليات إلى التفسير فى عصر التابعين حيث كَثُر الوضع           

  و تفشى أكثر فى عصر تابع التابعين بصورة كبيـرة  و فشى الكذب على رسول اهللا    
ذلك بعـد  مـرحلتين      ، لمبتدعة و النزاعات المضللة     فخدم األهواء ا  ، و إزداد خطره    ، 

و بذلت مجهودات من علماء األمة      .مرحلة الرواية و مرحلة التدوين      ، متميزتين للتفسير 
لكـن رغـم كثـرة الكتـب        ، المفسرين فى سرد و توضيح اإلسرائيليات ولم تتوقـف          

ت أنقى من التفاسـير     إال أن التفاسير المتأخرة كان    ، والمؤلفات و اإلجتهدات التى بذلت      
من حيث األخذ  والتعويل على اإلسرائيليات                                                                    ، المتقدمة 

و هنا يمكن القول بأن تخليص التفاسير من اإلسرائيليات  الموضوعات الدخيلـة تتأكـد            
، ت والوسائل العلمية متوفرة لهذا الغرض       ألن اإلمكانا ،أكثر من سابقه    ، فى هذا العصر  

و ذلك عن طريـق اسـتقراء       ، لكريم  نحو كتاب اهللا ا   ، و هذا واجب على أهل التفسير       
التى هى مظن الرواية اإلسرائيلية ثم الكشف عنها        ، تتبع لجميع تفاسير اآليات القرآنية      و

عقيـب عليهـا بالنقـد    سواء كان تفسير بالمأثور أو الرأى ثم الت     ، فى جميع كتب التفسير   
  و تفسير اآلية تفسيراً صحيحاَ      ، الصحيح 

  :اآلثار السيئة التى خلفتها دخول اإلسرائيليات على كتب التفسير
ـ أفسدت على المسلمين أمر دينهم ألن معظم هذه األخبار تطعـن فـى مالئكـة اهللا                 ١

 وجل تعـالى اهللا     وتحط من شأنهم بل تجاوز األمر إلى تشبيه و تجسيم أوصاف اهللا عز            
  عما يقولون علوا كبيرا    

ـ كانت لهذه األخبار آثار عامة فقد كادت أن تفقد البعض الثقة فى رواتها من العلماء                ٢
األثبات مثل عبداهللا بن سالم و كعب األحبار ممن تحملوا هذه اإلسرائيليات و روها لنـا        

  و قد نسبت إليهم بهتانا و زورا           



– 

  )٣٠٦٦(

 حيـث وجـد فيهـا الزنادقـة          ت من مساحة الوضع على رسـول اهللا       ـ أنها زاد  ٣
والقصاص مادة خصبه لهم و نسبوها الى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و روها فـى                 

  مجالسهم وتناقلتها األسماع وسطرتها الدفاتر
ـ اتخذها بعض المستشرقين والمبشرين وسيلة للطعن فى هذا الـدين بوصـفه ديـن               ٤

حتى مع علمهم بموقـف أئمـة       ، نتقون من هذه األخبار ما يؤيد زعهم        خرافات فباتوا ي  
اإلسالم منها وإبطالهم لها وذلك بقصد الصد عن الدين وتشويهه فى عقول اآلخرين                                                              

أو ثبت  ولكن علـى  ، لههو ما نقل من التفسير ولم يثبت نق     :) ١(الدخيل: المحور الثالث   
وكان من قبيل الرأى الفاسد أوهو التفسير الذى ال أصل له فى الـدين              ، خالف المقبول   

على معنى أنه تسلل الى رحاب القرآن على حين غفلة من الزمن بفعل مؤثرات معينـة                
  : وهذه المؤثرات ذات طابعين ـ حدثت بعد الرسول

اء اإلسـالم الحاقـدين مـن اليهـود         فى أعـد  و يتمثل    : طابع خارجى : الطابع األول   
 و يـشوشوا علـى       النصارى و غيرهم الذين أرادوا أن يفسدوا اإلسالم  ويكيدوا لهم          و

حـضارتهم  ه انتقاما ألمجادهم الغابرة  و    تعاليمه ليظهروه أمام العالم بصورة غير الئقة ب       
من ذلـك فتنـة   المزيفة و ذلك بدس أباطيلهم و خرفاتهم حول القرآن الكريم و غرضهم         

 . المسلمين و تشكيكهم فى كتابهم و تقسيم وحدتهم التى أرسى قواعـدها رسـول اهللا      
  ١٠٣ال عمران ) فَألَفَ بين قُلُوِبكُم وأذكُروا ِنعمتَ اِهللا علَيكُم ِإذ كُنتُم َأعداء( قال تعالى 

را ولكنهـا فـى     و يتمثل فى طوائف انتسبت لإلسالم زو       : طابع داخلى : الطابع الثانى   
الحقيقة ذات صلة وثيقة بإعداء اإلسالم السابقين و قد أدلت بدلوها أيضا فى التـشويش               
على القران الكريم بنشر الخرافات و األباطيل حوله تفسيرا كله تحريف ال يقبله العقـل               

                                         
 بـين  دخيل فالن المنير المصباح فى و غيرهم من كان إذا فالن بنى فى دخيٌل فالن :القاموس المحيط  فى جاء ١

 يـشتمل  وال استطراداً ذكر انه بمعنى دخيل الغريم اهذ يقال ومنه . عليهم نزيل هو بل نسبهم من ليس أى القوم
انظـر   ، )جسم عقل فى فساد من بداخلك ما (الدخل، ) دخل (مادة تحت القاموس صاحب قال و لباب عقد عليه

مطبعة الحلبى ، ١١٦المفردات لالصفهانى ص،بوالق/  مطبعة االميرية ٣/٣٧٥الفيروز أبادى ، القاموس المحيط 
  يالنى                                                                                        تحقيق محمد ك١٣٨١



 

 )٣٠٦٧(

ارى وتحريفا تمشيا مع المخطط الهدام الذى رسمه لهم أعداء اإلسالم من اليهود والنـص             
  .      )١(وس و فرق أخرى ضالةو المج

      الدخيل من التراث تنقية و العلماء فى المؤسسات دور : المبحث الثالث 
  دور المؤسسات       : ول المحور األ

 مجـامع  و بحثيـة  مراكز و معاهد و كليات و جامعات من األكاديمية المؤسسات تعتبر
 العلمـاء  مـن  العلـم  هذا على ينالقائم يعنى هذا و ذلك فى الرائدة هى وغيرها علمية

 وهـذه  الدعويـة  و القرآنيـة  و اإلسـالمية  الدراسات فى باع لهم الذين المتخصصين
 اإلسـرائيليات  مـن  التفسير كتب لتنقية والسبل الوسائل بإيجاد تقوم بدورها المؤسسات

 ومـؤتمرات   جامعية ورسائل مخصصة مناهج بين ذلك ؛  فى الوسائل تعددت وبالتالى
 والحداثـة  التطـور  لمواكبة االنترنت استعمال الى إضافة ، دورات و ندوات و علمية
  .    الوسائل أسرع من يعد والذى

على رأس تلك المؤسسات فـى التـصدى لإلسـرائيليات          األزهر الشريف   و ال شك ان     
وتنقية التراث من الدخيل ؛ حيث أهتم العلماء بدراسة ما خالط التفاسـير مـن دخيـل                 

صيل لهذا العلم الهادف إلى تنقية التفاسير مما علق بها من شوائب وأخـتلط              وقاموا بالتأ 
فقد التفت علماء   ، فأهتم العلماء المعاصرون كما أهتم األقدمون بالتصدى        ، بها من علل    

األزهر الشريف إلى هذا الموضوع مبكرا، حيث كلف بعض المشايخ فيه بتأليف كتـب              
االسرائيليات والموضـوعات   (كتور محمد ابوشهبه    فكان تأليف كتاب الد   ، فى هذا الباب    

بناءا على طلب الشيخ عبدالحليم محمود االمين العام لمجمع البحـوث           ) فى كتب التفسير  
االتجاهات المنحرفة فى تفـسير القـرآن الكـريم دفعهـا           ( و كتاب   ، االسالمية آنذاك   

، )فـسير والمفـسون   الت(للدكتور محمد حسين الذهبى و كتابه المشهور ايضا       ) ودوافعها  
وهذه الكتب صارت تدرس فى األزهر، و بدأت أنظار األساتذة و الدارسين فى مرحلتى              

فنال الكثير من الطالب    ، الماجستير و الدكتوراه  تتطلع الى غربلة التفاسير من الدخيل           
و ظـل  .درجة الماجستير  أو الدكتوراه فى جزء ما من تفسير و استخراج الدخيل منها              

وقد شهد العلماء بدور األزهـر و علمـاؤه         ، زا فى األزهر وال يزال حتى األن        هذا بار 
                                         

  ١٣٩٨/١٩٧٨ ، ١طبعة، مطبعة حسان ، ١٣ص، عبد الوهاب فايد / د، انظر الدخيل قى تفسير القرآن الكريم  ١
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فى تنقية كتب التفسير  و بعد أن بدأ الشيخ عبد الحليم محمود المسيرة فى تنقية التفسير                  
جاء الشيخ عبد الرحمن بيـصار   ، من الدخيل و التى أسفرت عن المؤلفات سابقة الذكر          

وحـاول علمـاء    . ع عما بدأه الشيخ عبد الحليم محمـود         لكنه تراج ، ليستكمل المسيرة   
و حاول مرة أخرى لكنـه      ، لكنه وجد األمر مكلفا للغاية      ، آخرون مع الشيخ جاد الحق      

و قام كـذلك  ، لم يجد من ينفق على جمع و إعادة طبع كل ذلك التراث الهائل بعد تنقيته  
، عادة فحص التفاسير القديمـة      علماء المجلس األعلى للشئؤن اإلسالمية بتشكيل لجنة إل       

لكنه لم يستمر أيضا و توقـف عمـل         ، و تقرر أن تكون البداية بتفسير اإلمام  النسفى          
اال أنها كانت بذرة خير نبتت فـى األزهـر        ، و رغم ان هذه الجهود لم تكتمل        ، اللجنة  

  .    على يد علماءه ، الشريف 
 التصدى للمحاوالت الخسيسة التـى      فاألزهر الشريف منذ تأسيسه حمل على عاتقة لواء       

لهذا نرى مـا يتعـرض لـه     ، تريد النيل من اإلسالم و المسلمين و كان لهم بالمرصاد           
األزهر وإمامه وعلماءه من هجوم عنيف ممنهج و مدبر من أعداء الخارج و الـداخل ،             
و قد أصبح جليا أن الغرض من هذا الهجوم هو إضعاف األزهر و شغله عـن مهامـه                  

من خـالل قيـام المؤسـسات و الجامعـات بعقـد            . م ، وتحديات وأخطار األمة    الجسا
مؤتمرات مستمرة للتوعيـة و لتوضـيح خطـورة اإلسـرائيليات   و خاصـة لغيـر                  
المتخصصين ألنهم أسهل فى السقوط فى براثن تلك المؤامرات الخبيثة ؛ و مـن هـذه                

  :المؤتمرات التى أقيمت من أجل التصدى لذلك 
نظمه المعهـد العـالى للفكـر       ، ورات الحديثة فى دراسة القرآن الكريم       ـ مؤتمر التط  

  ٢٠٠٦/ ١٢/٢ـ١١اإلسالمى  بالتعاون مع الملتقى الفكرى لإلبداع فى بيروت يوم
و قـد نظمـه مختبـر       ، ـ المؤتمر الدولى حول القراءات المعاصرة للقرآن الكـريم          
ـ         عبة الدراسـات االسـالمية     الدراسات اإلسالمية و األبحاث الحضاريه بالتعاون مع ش

 فى كلية الدراسات و العلوم اإلنـسانية بجامعـة شـعيب الكـالى           ١٩:٢٢/٤/٢٠١١من
و كان هدفه الرد على بعض العلمانين الذين أرادوا قراءة معاصـرة            ، الحديثة بالمغرب   

  فعقد هذا المؤتمر للتصدى والرد ، للقرآن الكريم على فكر و عقل الغرب 



 

 )٣٠٦٩(

و الذى نظمته كليـة أصـول الـدين         ، ات الواهية على اإلسالم     مؤتمر خطر الرواي   ـ
       ٤:٥/١٠/٢٠١١الجامعة اإلسالمية فى غزة بفلسطين فى 

من   . ٢٠١٨ـ مؤتمر كلية أصول الدين بجامعة األزهر فى جمهورية مصر العربية             
  .  أجل التحديات المعاصرة لتنقية التراث من الدخيل 

  الدورات العلمية   ـ
  وات الفكرية    ـ الند

فأول وثيقة مكتوبة لتجديد الخطاب الدينى كانت أول مـادة          : ـ الوثائق و المخطوطات     
و شارك فى وضع هذه الوثيقة عـدد كبيـر   ، إعادة تنقية كتب التفسير و الحديث    : فيها  

نصر فريد واصـل مفتـى     / من العلماء و المفكرين و رجال دين من المصريين منهم د          
  .والشيخ خالد الجندى عضو المجلس االعلى للشئون االسالمية الديار السابق 

 دور المفسرين بما لهم من مكانة فـى تنقيـة التـراث مـن الـدخيل                                                   :المحور الثانى   
اليخفى على أحـد    :  مكانة علماء التفسير و دور المفسرين فى تنقية التفسير من الدخيل          

،  إلـى هـذا اليـوم       هذا الدين قد حمله رجال من لدن عهد النبـى           من المسلمين أن    
 و سـنة  هؤالء الرجال بذلوا كل غاٍل و نفيس من أجل الحفـاظ علـى كتـاب اهللا         و

 و تبليغها للناس كافة و لكن على قدر التشريف الذى حظى به العلماء الـذين                رسوله  
، سالم  و نـشر صـحيح الـدين     ة اإل تكليف بحمل راي  ، هم ورثة األنبياء كان التكليف      

فهناك محاوالت مضنية   ، و هذا ما نراه اآلن      ، كذلك التصدى لمحاوالت العبث بالدين      و
فما يحـدث اآلن هـو      ، بل هناك إصرار على هدمه      ، من أجل تشويه الدين اإلسالمي      

صراع حقيقى بين اإلسالم و كارهيه سواء من الخارج أو من الداخل ـ لألسف ـ فمـا   
و أتخذوا للوصول إلـى     ، ث الفضائيات و القنوات حالياً هو الحديث فى الدين          بات حدي 

ذلك مصطلحات براقة رنانة ليشعروا الناس ان تناولهم لهذا يأتى من أجل الحفاظ علـى               
و لكن ما يقولوه قول حق يـراد بـه   . و أن ما دفعهم لذلك هو الخوف عليه         ، اإلسالم    

تخـدم مـن أرادو الـشر لإلسـالم          ، داف خبيثة أنما يريدون الوصول إلى أه    ، باطل  
، لذلك وجب على علمائنا األجالء من أهل العلم أن يقطعوا عليهم الطريق             ، المسلمين  و

بالوصول إلى العامة و البسطاء المستهدفين بقوة من هذه الحملة الممنهجة قبـل أن يـتم         
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اً بـسيطاً ميـسراً     و ذلك من خالل تفسير القرآن تفسير      ، تشويه صورة اإلسالم عندهم     
و لنـا فـى فـضيلة الـشيخ     ، يصل للعوام فالبد من التيسير على غير المتخصـصين   

فال ينكر أحدًأ أن بـساطة تفـسيره للقـرآن          ، يجب االقتداء به    ، الشعراوى مثال حسن    
و لن نبخث علماءنا الموجـودين      ، الكريم كانت أهم أسباب تعلق الناس به و بما يقدمه           

فال بد من   ، ولكنهم يفتقدوا طريقة التواصل مع العامة       ،   يقلون  علماً     اآلن حقهم فهم ال   
إيجاد أفكار جديدة مواكبة لهذا العصر و ألسلوب الحياة للترغيب و التـشويق للتفـسير               

  .       القرآنى 
كذلك يجب على علماء التفسير توضيح القضايا المعاصرة وكل ما يثار مـن إشـكاليات     

يه مـن اإلسـرائيليات والموضـوعات        مثل التراث و الدخيل عل     فقضية هامة ، للعامة  
كذلك قضية مثل تجديد الخطاب الدينى ال بد أن تصل للجميع  و يجب عرض الجهود                و

ألن جماهير المسلمين تعلق  آمـال       . ما بذل و ما يبذل و ما سيبذل         ، المبذولة فى ذلك    
فالتراث اإلسـالمى كمـا     ، ها  كبيرة على علماء األمة  للحفاظ على تراثها و على هويت          

وضحنا سابقاً فى أكثر من موضع فى هذا البحث  و التعامل معه واحدة مـن القـضايا                  
، و هم يريدون بذلك اإلساءه إليـه  ،  الشائكة التى آثارها المتربصين لإلسالم كما ذكرنا  

 مستغليين فـى ذلـك  ، و توجيه طعنات لإلسالم  عن طريق ماكرين ال صلة لهم بالدين      
يطعنون اإلسالم بمظهر الغيرة و الخوف عليه كما        . ضعف األمة اإلسالمية و تشرذمها      

 و ينـالون مـن      ، الثوابت و يشوهون التراث     و لكن الحقيقة أنهم يطعنون فى       ، ذكرنا  
و يسعون الى ذلك من باب التراث اإلسالمى، و ما فيه من جهد لعلماء األمـة            ، العلماء  

أال  علماء المسلمين الرد و التصدى و      و لكن وجب على   ، كلها  و الذى يمثل ذخرا لألمة      
فال يجب ان يترك السفهاء للتعامل مع التراث على انه          ، يتركوا أعداء الدين ينالون منه      

لذلك و جب على المفسرين المواجهة      ، و ينهشون فيه    ، ال أهل له و ال صاحب       ، صيد  
ا من الدخيل و باستكمال مسيرة السابقين       بإزالة ما علق بالتفاسير من شوائب و بتنقيته       ، 

  .من العلماء فى محاولة تنقية التراث 
و كل جهد بشرى يؤخذ منـه   ،  فالتراث جهد بشرى و اجتهاد فى اطار معطيات زمانه          

و ال يمكن باى حال من األحوال األخذ بشئ يتعارض مع            ، عدا رسول اهللا    ، و يرد   
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و تنقيـة التـراث     ، السنة النبوية الصحيحة  كريم  و  هذه الثوابت هى القرآن ال    الثوابت و   
قضية ال بد من إقتحامها  و حلها من خالل العلماء و ذلك باعادة عرض التراث علـى                  

و يجب ان ال يتعـرض لهـذا اال         ، و ما يتعارض معهما فال يأخذ به        ، القران و السنة    
  .         ن للتراث و ذلك حتى يتم غلق الباب فى وجه من يتعرضو، الملم بصحيح الدين
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، دور المفسرين فى تنقية التراث من الدخيل ال يقف عند حماية التراث فقط              :  الخاتمة  
من أجل حماية المـسلمين     ، من اجل حماية الدين     ، بل هو دور من أجل حماية الثوابت        

لذا وجب على علماء المسلمين الغيورين على دينهم أن يدفعوا عنه أى شيئ  قد يعيبه                ، 
و أن يزيلوا عنه الشوائب و ال يتركوا بابا مفتوحا يستغله أعداء الدين للهجـوم علـى            ، 

  .اإلسالم و المسلمين 
    : ـائج النت
منها ما يتعلق  بدراسات  تأصيلية  و منها ما هـى           ، ـ الدراسات فى الدخيل متنوعة      ١

ية قائمـة علـى    دراسات تطبيقية و األزهر سلك و اعتمد على أن تكون الدراسة التطبيق           
  الدراسة التأصيلية

انما هو أعم مـن     ، ـ الدخيل ليس قاصرا على الروايات الضعيفة و االسرائليات فقط           ٢
فكل ما دخل على التفسير مما يتعلق بالمذاهب العقديـة أو الفقهيـة أو اللغـة او                 ، ذلك  

ا اهـل   الراى الشاذ أو التفسير العلمى او غير ذلك  مما خرج من الضوابط التى وضعه              
  العلم يعد دخيل

معرفة الطريق الصحيح للتفسير المقبول عن طريق معرفـة ضـوابطه المقبولـة               -٣
  وشروطه وشروط المفسر، حتى ال يخرج عنه فينحرف فى التفسير   

منها الكتـب و الرسـائل العلميـة    ، ـ معالجة الدخيل فى التفسير سلكت طرقا كثيرة         ٤
و المشاركات فـى المنتـديات و عبـر الـصحافة                                                           والمؤتمرات  و الندوات و المقاالت       

ـ العلماء و المتخصصون هم القائمون على تنقية كتب التفسير من الشوائب و لكـن                ٥
و رسـول  ، و كتاب االسالم ، يجب ايضا على كل فرد عنده حسن الغيرة على االسالم        

  ك فى تنقية التراث حتى وان كان معرفته عن النقد قليلة  االسالم ان يشار
ـ هناك حمية فى قلوب الغيورين على الدين للدفاع عنه و حمايته من أن يأتيه الباطل                ٦

، للمـشككين و المـارقين كـل مرصـد     فنجـدهم يقفـون     ، من بين يديه او من خلفه       
  .يستعملون لفضح شبهاتهم كل وسيلة و اسلوب متاح و
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     : ــات التـوصي
ـ  أن تعقد دورات للمعلمين و المدرسين و االئمة و الخطباء و على كل مـن ياخـذ                   ١

 سليما علـى أصـول      العلم منه سواء للعامة او للخاصة لبناء الفرد و المجتمع بناء دينيا           
  اسالمية صحيحة

 ،على الدخيل واالسرائيليات فى التفسيرإلى المستولى المطلـوب          ـ لم يرتقى التركيز   ٢
ـ     ، فهناك الكثير من المسلمين يجهلوه       وع  علـى كـل اذن       فالبد ان يطرق هذا الموض

، و خاصة التلفاز والراديو واالنترنت فهى االسرع و االيـسر حاليـا             بمختلف الطرق   
و رجال الوعظ  وعمل مجالت دورية و ندوات توعية تقوم بهـا      ضافة الى المساجد    باال

  يصبح الناس على علم بهذا العلم    الكليات و المؤسسات ذات الصلة حتى 
  ـ إضافة علم جديد على المقررات الدراسية الدينية يدرس فيه الدخيل فى التفسير٣
ـ أن يقوم العلماء المتخصصين فى مختلف العلوم بتفسير القرآن تفسيرا نقيا من كـل               ٤

  ثم القيام بترجمته الى اللغات االخرى ، بعيدا عن كل دخيل ، شائبة 
وذلـك لتعريـف خطورتـه واهميتـه                                       ،  أن يكون بيان الدخيل مشروع امة        ـ يجب ٥
ـ تتبع ما ينشر عن اإلسالم و التراث اإلسالمي من بحوث و دراسات فـى الـداخل                 ٦

  والخارج لإلنتفاع بما فيها من رأى صحيح او مواجهة الخطأ فيها بالتصحيح
نتمون إلى تيارات سياسية أو المتشددين لمذاهب طائفية لمـا          ـ مواجهة العلماء الذين ي    ٧

و ذلك من خالل اسـتخدامهم تفـسير   ، اتضح من خطورة ذلك بشدة فى األونة األخيرة        
  الدين بما يتماشى مع توجهاتهم و مصالحهم الضيقة

ـ تكثيف الظهور فى وسائل االعالم لتوعية الناس و خاصة العامة و البسطاء والذين              ٨
  التالعب بأفكارهم و السيطرة عليهم يسهل 
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  :ـعالمراجـ
  ـ القــرآن الكــريم ١
                                                                        ٤ط، طبعة مكتبة السنة ، محمـد أبو شهبه / الموضوعات  د اإلسرائيليات  و-٢
                                                                ـ اإلتقان فى علوم القرآن                    ٣
الناشر ، ١٩٥٧طبعة االولى ،ـ البرهان فى علوم القرآن ـ المحقق محمد ابوالفضل ابراهيم ٤

عيسى البابى الحلبى                                                                 / دار إحياء الكتب العربية 
الناشـر  ، ١ط/ محمد عزة مطابع شركة االعالنات الشرقية/ د،  ـ بنى إسرائيل من أسفارهم ٥

                                                                                  ٢٠٠١الطبعة الرابعة/دار الساقى
                                               ٢/١٩٨٧بيروت ،ط/الناشر دار التراث، ـ تاريخ الطبرى ٦
الطبعـة  ، طبعة دار ابن الجـوزى  ، عدنان محمد اسامة /  ـ التجديد فى الفكر االسالمى د ٧

                                                                                                              ١٤٢٤رجب ، األولى 
 الطبعة االولى المحاكم الـشرعية و    ٢٧ص، اكرم ضياء العمرى    / ث و المعاصرة د   ـ الترا ٨

قطر                                                                                                           / الشئون الدينية 
ة                                                                                                                                                                                                              القاهر/مكتبة وهبه، ـ التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبى ٩

الدكن . حيدر أباد   . لمعارف العثمانية   ـ الجرح و التعديل ألبى حاتم  طبعة مجلس دائرة ا          ١٠
لبنان                                                            . بيروت . دار إحياء التراث العربى ، الهند . 

هـ                                     ١/١٣٩٨عبد الوهاب فايد مطبعة حسان ط/ـ الدخيل فى تفسير القرآن الكريم د١١
  دار إحياء التراث                                                            : ـ سنن ابن ماجه  الناشر ١٢
دار الغرب االسالمى لبنان                                     : الناشر/ ـ سنن الترمزى تحقيق بشار عواد معروف ١٣
                                    ٢٠٠٣ /٣ط ، بيروت لينان /  ـ السنن الكبرى للبيهقى الناشر دار الكتب العلمية ١٤
مطبعة مصطفى البـابى  :   ـ سيرة ابن هشام مصطفى السقا ، ابراهيم االبيارى ، الناشر ١٥

                                                                                                 ١٩٥٥الطبعة الثانية / الحلبى بمصر 
                                                         ١/١٤٢٢الناشر دارطوق النجاه ط،ـ صحيح البخارى  تحقيق محمد زهير الناصر١٦
/ دار إحياء التراث العربـى  : محمد فؤاد عبد الباقى ، الناشر /  ـ صحيح مسلم   تحقيق  ١٧

بيروت                                                                                                            
                                                                                                                                              ١/١٩٨٨ط،الناشر مؤسسة الرساله لبنان، ب االرناؤوط تحقيق شعي،  ـ صحيح ابن حبان ١٨
                                                                                                                          طبعة األميرية بوالق          / ـ القاموس المحيط  الفيروز أبادى ١٩



 

 )٣٠٧٥(

                                           ١٤١داربن حبان  :الناشر/ محمد بن منظور/ ـ لسان العرب ٢٠
مكتبة الشروق                                                                                                                                                                                                                                 / موسى شاهين الشين / د، ـ الآللئ الحسان فى علوم القرآن٢١
أحمد الغامدى                                                             / مقالة د١٥٦٧٤ ـ مجلة اليوم العدد٢٢
                       ـ مجلة البحوث اإلسالمية السعودية                                         ٢٣
طبعـة مؤسـسة   / شعيب األرناؤوط و عادل مرشد وآخـرون        : ـ مسند احمد   المحقق       ٢٤

،                                                                                                                                     ١/٢٠٠١ط، الرسالة 
  الناشر دار الدعوة                                             / لوسيط  مجمع اللغة العربية ـ معجم ا٢٥
الناشر دار القلم ببيـروت     / صفوان عدنان الراوى  : ـ المفردات فى غريب القران المحقق       ٢٦

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ١/١٤١٢طبعة 
جواد على ، مطابع شركة االعالنات الشرقية                                                                                                  / ـ المفضل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم  د٢٧
نـوان  تحت ع ، ٢٧/١٠/٢٠١٧، المؤتمر الدولى بدار علوم المنيا ، محمد صالحين  / ـ  د  ٢٨
  )                                                                             من ينقلى تراثنا اإلسالمى  ( 

  ٣ط/مطبعة عيسى الحلبى  الناشر،٢/٣ـ  مناهل العرفان للزرقانى باب التفسير ٢٩
  
  

                                                                                                                                                                                                                                           
  

                                  



– 

  )٣٠٧٦(

 



 

 )٣٠٧٧(

  
  
  
  
  
  
  

  :ملخص البحث 
يتحدث هذا البحث عن الفروق الفقهية بين زكاة المال وزكاة الفطـر، حيـث شـرعت                

فعرفتها فـي   )) الفروق الفقهية، الزكاة، زكاة الفطر    ((بتعريف مصطلحات البحث، وهي     
اللغة واالصطالح، وتحدثت عن أهمية دراسة الفروق الفقهية، وأنه ال بد من دراسـتها              

تحدثت عن ذكر عدد من الفروق الفقهية بين زكـاة المـال وزكـاة الفطـر،                للفقيه، ثم   
وبسطت الخالف فيما دعت الحاجة إلى بسط الخالف فيه، مع ذكر األدلة وخالف أهـل             

  .العلم والترجيح، ثم وضعت خاتمة بينت فيها أهم النتائج

 
 

  كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
  جامعة الجوف - ات اإلسالميةقسم الدراس

  



– 

  )٣٠٧٨(

  المقدمة
الة والسالم علـى سـيد      الحمد هللا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والص         

  .األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين
فإن علم الفقه من أجل علوم الشريعة، به يعرف الحالل من الحرام، والنافع مـن         : وبعد  

الضار، والحسن من القبيح، وهو العلم الذي عليه مدار االجتهاد، وقد قـيض اهللا تعـالى     
ه األمة علماء ناصحين، بذلوا زهرة شبابهم، وجل أوقاتهم، من أجل استنباط األحكام             لهذ

الشرعية من أدلتها المتمثلة في الوحيين المعصومين كتاب اهللا تعـالى، وسـنة رسـوله            
صلى اهللا عليه وسلم، فغاصوا في أعماق النصوص، واستخرجوا كنوزها، ونثروا بـين             

وتعددت أنواعه، فحوى علم الفقـه علومـاً متنوعـة،          أيدينا دررها، حتى تنوع فقههم،      
وتعددت فروعه، وكثرت فنونه، ومن أعظم علومه نفعاً، وأدقها استنباطاً، علم الفـروق             
الفقهية، به تعرف دقائق مسائل الفقه، ويتوصل إلى معرفة حكمه وأسراره، ويدرك مـا              

ف الجمع بين المختلفات،    بين فروع الفقه من وجوه االتفاق واالختالف، وبهذا العلم يعر         
والتفريق بين المتماثالت، وعليه يعتمد العلماء في كثير من الوقـائع، فيـستطيع الفقيـه               

  .بذلك إلحاق النوازل والمستجدات بأحكامها المناسبة لها
ومن هذا الباب شرعت في البحث عن مسألة من مسائل الفروق الفقهية، وهي الفـروق               

  .الفطرالفقهية بين زكاتي األموال و
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره *

  :تأتي أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي
  .بحث يتحدث عن الفروق الفقهية بين زكاتي األموال والفطر أنني لم أقف على :أوالً *
  .ال بأس به من الفروق الفقهية بين زكاة المال وزكاة الفطر وجود عدد :ثانياً *
وذلك من خالل جمعـي لعـدد مـن          بقدر أكبر من الفائدة العلمية،        أنني أطمع  :اً  ثالث*

  .الفروق الفقهية بين زكاة المال وزكاة الفطر
الفروق التي ظهرت لي في هذا البـاب، مـن           أود لفت أنظار الباحثين إلبراز       :رابعاً  *

  .أجل إبراز المسائل الفقهية المترتبة على هذه الفروق



 

 )٣٠٧٩(

  :منهج البحث*
لة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود مـن             تصوير المسأ  -١

  .دراستها
 إذا كانت المسألة من مواضع االتفاق، فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق االتفـاق مـن           -٢

  .مظانه المعتبرة
  : إذا كانت المسألة من مسائل الخالف فأتبع اآلتي -٣
مسألة محل خالف، وبعـضها محـل        تحرير محل الخالف إذا كانت بعض صور ال        -أ

  .اتفاق
 ذكر األقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخـالف          -ب

  .، أبدأ بالقول األقوى، ثم الذي يليه قوةحسب االتجاهات الفقهية
 االقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقـوف عليـه               -ج

، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما         – رضي اهللا عنهم     – السلف الصالح    من أقوال 
 .فأسلك فيها مسلك التخريج

  . توثيق األقوال من مصادرها األصلية -د
 استقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يرد عليها مـن مناقـشات،                -هـ

 . مباشرة وما يجاب به عنها إن أمكن ذلك، وذكر ذلك بعد الدليل
 . الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت -و
 االعتماد على أمهات المصادر والمراجع األصلية في التحرير والتوثيـق والجمـع             -٤

  .والتخريج
  . التركيز على موضوع البحث وتجنب االستطراد-٥
  . العناية بضرب األمثلة، خاصة الواقعية-٦
  . تجنب ذكر األقوال الشاذة-٧
٨-من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث العناية بدراسة ما جد .  
  . ترقيم اآليات وبيان سورها مضبوطة بالشكل-٩

  . تخريج األحاديث من مصادرها األصلية-١٠



– 

  )٣٠٨٠(

  . تخريج اآلثار من مصادرها األصلية، والحكم عليها-١١
  . التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح-١٢
توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون اإلحالة عليهـا بالمـادة والجـزء      -١٣

  .والصفحة
 العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمـالء، وعالمـات التـرقيم، ومنهـا عالمـات               -١٤

التنصيص لآليات الكريمة، ولألحاديث الـشريفة، ولآلثـار،وألقوال العلمـاء، وتمييـز            
  .ون لكل منها عالمته الخاصةالعالمات أو األقواس، فيك

 البحث بخاتمة متضمنة ألهم النتائج والتوصيات، تعطي فكرة واضحة عما           ت ختم -٥١
  .يتضمنه البحث

  .ذكر المراجع والمصادر البحث بتبعأت -٦١
  :خطة البحث *

  . ، وخاتمةمبحثينقسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، و
ته، وأسباب اختياره، ومنهج البحث،       وتشتمل على أهداف الموضوع، وأهمي      :المقدمة*

  .وخطته
  :التعريف بمصطلحات البحث، وفيه مطلبان  ويشتمل على :التمهيد *
  .تعريف الفروق الفقهية: المطلب األول *
  .تعريف الزكاة: المطلب الثاني *
  .أهمية الفروق الفقهية: المبحث األول *
  .الفطرالفروق الفقهية بين زكاتي المال و: المبحث الثاني *
  .وقد اشتملت الخاتمة على أهم نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة *

وأسأل اهللا تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به، وصـلى اهللا      
  .وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 

 )٣٠٨١(

  التمهيد*
  .الفروق، والفقهية: يتركب مصطلح الفروق الفقهية من كلمتين، هما 

ولهذا فالبد من تعريف مفردتيه؛ ألن المركب تتوقف معرفته على معرفة مفردتيه، لهذا              
  :سأعرفه باعتبار جزئيه، ثم أعرفه باعتباره علماً على هذا الفن، وذلك في مطلبين 

  :تعريف الفروق الفقهية : المطلب األول *
  :تعريف الفروق : أوالً *
، والفرق خالف الجمـع، ومعـاني       ))فرق((الفروق جمع   : غة  تعريف الفروق في الل   *

  .)١(تدور حول الفصل بين الشيئين، والبيان والتمييز)) فَرقَ: ((مادة 
ُأصيل صحيح، يـدل علـى      : الفاء، والراء، والقاف     : ((– رحمه اهللا    –قال ابن فارس    

  .)٢())تمييز، وتزييل بين شيئين
  :لى وجهين في اللغة ع)) فَرقَ((ويأتي الفعل 

فـصل  : فرق، يفرق، فرقاً، وفرقانـاً، أي       : بالتخفيف، فيقال   )) فَرقَ: ((الوجه األول   *
  .)٤(}الْفَاِسِقينِ الْقَوم وبين بينَنَاْ فَافْرق{: ، ومنه قول اهللا تعالى )٣(أبعاضه

، فـانفرق   فرق، يفرق، تفريقـاً، وتفرقـة     : بالتضعيف، فيقال   )) فَرقَ: ((الوجه الثاني   *
  .)٥(وافترق، وتفرق

  .)٦(}وزوِجِه الْمرِء بين ِبِه يفَرقُون ما ِمنْهما فَيتَعلَّمون{: ومنه قول اهللا تعالى 
  :ولعلماء اللغة في معنى الوجهين السابقين ثالثة أقوال 

، كما  )٧(للفسادبالتضعيف  )) فَرقَ((بالتخفيف للصالح، وأن    )) فَرقَ((أن  : القول األول   *
  .}وزوِجهِِ الْمرِء بين ِبِه يفَرقُون ما ِمنْهما فَيتَعلَّمون {: في قوله تعالى 

                                         
 .١٠/٢٩٩ ، لسان العرب٤/٤٩٣، مقاييس اللغة ٤/١٥٤٠، الصحاح ٩/٩٧تهذيب اللغة :  ينظر )١(
 .٤/٤٩٣غة  مقاييس الل)٢(
 .٤/١٥٤٠الصحاح :  ينظر )٣(
 .٢٥ سورة المائدة، آية )٤(
 .٤/١٥٤٠الصحاح :  ينظر )٥(
 .١٠٢ سورة البقرة، آية )٦(
 .٢٦/٢٩٦، تاج العروس ١٠/٢٩٩لسان العرب :  ينظر )٧(



– 

  )٣٠٨٢(

فَرقت بـين الكالمـين   : بالتخفيف تكون في المعاني، فيقال )) فَرقَ((أن : القول الثاني  *
  .فافترقا
فرقـت بـين العبـدين      :  فيقـال    بالتضعيف تكون في األعيان واألبدان،    )) فَرقَ((وأن  
  .)١(فتفرقا

سمعت : (( هذا التفريق، فقال     – رحمه اهللا    –) ه٦٨٤المتوفى  (وقد تعقب اإلمام القرافي     
فرقت العرب بين فَرقَ بـالتخفيف، وفَـرق بالتـشديد          : بعض مشايخي الفضالء يقول     

  .األول، األول في المعاني، والثاني في األجسام
أن كثرة الحروف عند العرب تقتضي كثرة المعنى أو زيادتـه أو             : ووجه المناسبة فيه  

قوته، والمعاني لطيفة، واألجسام كثيفة، فناسبها التشديد، وناسب المعاني التخفيف، مـع            
، )٢(}الْبحـر ُ ِبكُـم  فَرقْنَا وِإذْ{: أنه قد وقع في كتاب اهللا تعالى خالف ذلك، قال اهللا تعالى  

  .سمفخفف في البحر وهو ج
 وِإن{: ، وجاء على القاعدة قوله تعـالى        }الْفَاِسِقين الْقَوِم َ وبين بينَنَا فَافْرقْ{: وقال تعالى   

 بـين  ِبـهِ  يفَرقُون ما ِمنْهما فَيتَعلَّمون {: ، وقوله تعالى    )٣(}سعِتِه ْ ِمن كُلا اللَّه ِ يغْن يتَفَرقَا
، وال نكـاد    )٤(}عبـِدهِ  علَـى  الْفُرقَان نَزَل الَِّذي تَبارك{: ، وقوله تعالى    } ِ وزوِجِه الْمرِء

مـا المفـرق   : ما الفارق بـين المـسألتين؟ وال يقولـون       : نسمع من الفقهاء إال قولهم      
  .)٥())بينهما؟

  .أنهما بمعنى واحد، إال أن التثقيل يدل على المبالغة: القول الثالث *
  .أنهما بمعنى واحد، إال أن التشديد دال على المبالغةواألقرب 

 ذكر بعض الفقهاء الذين ألفوا في األشباه والنظائر ما          :تعريف الفروق في االصطالح     *
        يشبه التعريف العام بالفروق، دون تخصيص له بفن معـين، فقـد وصـف الـسيوطي               

                                         
 .١٠/٢٩٩، لسان العرب ٢/٤٧٠، المصباح المنير ٩/٩٧تهذيب اللغة :  ينظر )١(
 .٥٠ سورة البقرة، آية )٢(
 .١٣٠ سورة النساء، آية )٣(
 .١ سورة الفرقان، آية )٤(
 .١/٤ الفروق، للقرافي )٥(



 

 )٣٠٨٣(

لفرق بـين النظـائر المتحـدة       الذي يذكر ا  : (( هذا الفن بأنه     – رحمه اهللا    –)ه٩١١ت  (
  .)١())تصويراً ومعنى، المختلفة حكماً وعلة

المـسائل المـشتبهة صـورة،    : ((بأنها – رحمه اهللا  –) ه١٣٤٦ت  (وعرفها ابن بدران    
  .)٢())المختلفة حكماً ودليالً وعلة
هو معرفة األمـور الفارقـة       : ((– رحمه اهللا    –) ه١٤١٠ت  (وقريب منه قول الفاداني     

  .)٣())تين متشابهتين، بحيث ال نسوي بينهما في الحكمبين مسأل
لم أجد للفقهاء الـذين تكلمـوا       : ((قال العالمة الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين        

عن الفروق تعريفاً لها، أو بياناً لمعناها، وإن كان بعضهم قد أشار إلـى العلـم نفـسه،                  
  .وذكر ما يشبه التعريف له كما ستعلم ذلك فيما بعد

ويغلب على الظن أنهم يقصدون بالفروق وجوه االختالف بين الفروع الفقهية التي يشبه             
  .)٤())بعضها بعضاً في الصورة، ولكنها تختلف فيما بينها في األحكام

ولهذا فإن البحث عن الفروق الفقهية يكون في باب القياس؛ ألن الفروق من قوادح العلة               
 فأصبح الفرق عند األصوليين هو األمر المانع من         المانعة من جريان حكمها في الفرع،     

  .)٥(إلحاق الفرع باألصل في الحكم، مع وجود الوصف المشترك المدعى علة
  .تعريف الفقه: ثانياً *
: الفقه في اللغة هو الفهم والعلم، فالفـاء، والقـاف، والهـاء        : تعريف الفقه في اللغة     *

فقه الرجل، فهو فقيه، وكل علـم  : يقال أصل صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به،        
 كَِثيـرا  نَفْقَـه  ما شُعيب يا قَالُوا{: بشيء فهو فقه،  قال اهللا تعالى حكاية عن قوم شعيب           

  .فقيه: ، ثم اختص الفقه بعلم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحالل والحرام )٦(}تَقُوُل ِمما

                                         
 .٧ األشباه والنظائر ص )١(
 .٢٣١المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ص :  ينظر )٢(
 .١/٩٨)) حاشية على المواهب السنية شرح منظومة القواعد الفقهية(( الفوائد الجنية )٣(
 .١٣ة للباحسين ص  الفروق الفقهي)٤(
 .١٤-١٣الفروق الفقهية للباحسين ص :  ينظر )٥(
 .٩١ سورة هود، آية )٦(



– 

  )٣٠٨٤(

  .)١( سائر العلوموذلك لشرف علم الشريعة وفضله، وسيادته على
عرف العلماء الفقـه اصـطالحاً بتعريفـات متعـددة،          : تعريف الفقه في االصطالح     *

العلم باألحكام الشرعية العمليـة المكتـسب   : وأشهرها وأفضلها أن الفقه في االصطالح   
  .)٢(من أدلتها التفصيلية

  :تعريف الفروق الفقهية باعتباره علماً على هذا الفن : ثالثاً *
هتمام العلماء المتقدمين بالجانب التطبيقي لعلم الفروق الفقهية أكثر مـن اهتمـامهم        كان ا 

بالجانب النظري، ولذلك لم يوجد للعلماء المتقدمين تعريف للفروع الفقهية، وقد عرفهـا             
  .المتأخرون بتعريفات متعددة

ـ          ا وقد عرفت الفروق الفقهية بهذا االعتبار بتعريفـات متعـددة، لكـن أوضـحها وأقله
العلم بوجوه االختالف بين مسألتين فقهيتـين، متـشابهتين صـورة،           : اعتراضاً أنه   

  .)٣(مختلفتين حكماً
  :تعريف الزكاة : المطلب الثاني *
: الزاي والكاف واأللف أصل يدل على النمـاء والزيـادة، ويقـال           : الزكاة في اللغة    *

  . )٤(؛ لتطهيرها المالزكّى يزكي تزكية، إذا أخرج زكاة ماله، وسميت الزكاة بذلك
  .)٥(حق مخصوص، من مال مخصوص، على وجه مخصوص: الزكاة في الشرع *

 هي الزكاة التي سبب وجوبها الفطر في رمضان، مـن بـاب   :والمقصود بزكاة الفطر    
  .)٦(إضافة الشيء إلى سببه

                                         
، المـصباح المنيـر     ١٣/٥٢٢، لسان العـرب   ٤/٤٤٢، مقاييس اللغة    ٦/٢٢٤٣، الصحاح   ٥/٢٦٣تهذيب اللغة   :  ينظر   )١(

٢/٤٧٩. 
 .١/٢٨اإلبهاج في شرح المنهاج :  ينظر )٢(
 .١/١٨٤د ابن القيم الفروق الفقهية عن:  ينظر )٣(
 .١٤/٣٥٨، لسان العرب ٣/١٨معجم مقاييس اللغة :  ينظر )٤(
 . ٢/٢٩١، المبدع ٢/٣٧٢، شرح الزركشي ٢/٦٢، مغني المحتاج ٣/٧١الحاوي الكبير :  ينظر )٥(
 .٥/٥١، كشاف القناع ٢/٥٢٥، شرح الزركشي ٣/٣٠٤تحفة المحتاج :  ينظر )٦(



 

 )٣٠٨٥(

  .أهمية علم الفروق الفقهية: المبحث األول 
عددة، وثمار متنوعة، وقد أوضح جمع من أهل العلم أهمية لدراسة علم الفروق الفقهية فوائد مت   

  :علم الفروق الفقهية، وعظيم فائدته، ومدى الحاجة الماسة إليه، فإليك بعض هذه الفوائد 
 يظهر بدراسة الفروق الفقهية عدم تناقض الفقه، فقد تتحد الـصورة بـين الفـروع                :أوالً  *

راجعاً لفرق بين الفروع الفقهية، وبالتالي فـال        الفقهية ويختلف الحكم، فيكون اختالف الحكم       
إن الشارع فرض الغـسل مـن       : يسوي بين المختلفات، وال يفرق بين المتماثالت، كقولهم         

المني، وأبطل به الصوم بإنزاله عمداً، وهو طاهر، دون البول والمذي وهو نجس، وأوجـب          
ا، فبمعرفـة أسـباب     غسل الثوب من بول الصبية، والنضح من بول الصبي مع تـساويهم           

  .)١(التفريق في الحكم بين الصور المتشابهة يدرك وهن مثل هذه االعتراضات وسقوطها
  .)٢( أن العلم بالفروق الفقهية يقي العالم التعثر في اجتهاده:ثانياً *

إن حكـم اهللا فـي      ) : ((ه٨٤٤المتـوفى سـنة     (ولهذا قال أبو عبداهللا القاسم البرزلـي        
ذا أفتي بحكم في مسألة فال يختص بها، بل ألمثالهـا كـذلك، وقـد               المتماثالت واحد، فإ  

يطرأ من يظن أنه بلغ رتبة االجتهاد، فينظر المسائل بعضها ببعض، ويخـرج، ولـيس               
  .)٣())بصيراً بالفروق

 أن العلم بالفروق الفقهية يؤهل الفقيه لالجتهاد في القياس، فـإن الكـشف عـن           :ثالثاً  *
وحاً في علل األحكام، وما يعارض هذه العلل، حتـى يتحقـق            الفروق الفقهية يحقق وض   

  .)٤(من إلحاق فرع بأصل، ويخرج الفروع على األصول
ليتـضح للفقيـه طـرق األحكـام،       ) : ((ه٦١٦المتوفى  (قال محمد بن عبداهللا السامري      

ويكون قياسه للفروع على األصول متسق النظام، وال يلتبس عليه طرق القياس، فيبنـي              
  .)٥()) غير أساسحكمه على

  . ضبط الفتوى، وإلحاق النازلة بما يماثلها في الحكم:رابعاً *
: قال المازري في كتاب األقضية      ) : ((ه٧٩٩المتوفي   (– رحمه اهللا    –قال ابن فرحون    

الذي يفتي في هذا الزمان أقل مراتبهم في نقل المذهب أن يكون قد استبحر في االطالع                
                                         

 .٣٠سين ص الفروق الفقهية للباح:  ينظر )١(
 .١/١٠٠فتاوى البرزلي :  ينظر )٢(
 .١/١٠٠ فتاوى البرزلي )٣(
 .٣١، الفروق الفقهية للباحسين ص ١/١١٥فروق السامري :  ينظر )٤(
 .١١٦-١/١١٥ فروق السامري )٥(



– 

  )٣٠٨٦(

 األشياخ لها وتوجيههم بما وقع فيها من اختالف ظواهر،          على روايات المذهب، وتأويل   
واختالف مذاهب وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إلى النفس تباعدها، وتفـريقهم بـين       

  .)١())مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتشابهها
تميز  أن علم الفروق الفقهية يضبط الفروع المتناثرة تحت قاعدة واحدة، وبه ت            :خامساً  *

  .الفروع المتشابهة في ظاهرها المختلفة في حكمها
بهذا العلم تبرز محاسن الشريعة، وتظهر أسـرارها، وتتـضح مقاصـدها،            : سادساً  *

  . )٢(وحكمها وأحكامها، ويطلع الناظر على دقائق الفقه
  أن معرفة الفروق الفقهية يجعل التخريج الفقهي موافقاً للقواعد العامة أو على            :سابعاً  *

أقوال العلماء، فإذا عرف قول عالم في مسألة، ولم ينقل له قول في نظائرها، ينظر فـإن    
كان هناك فرق ما فال يخرج له قول في المسألة التي لم ينقل قوله فيها، بناء على التـي                
نقل قوله فيها، الحتمال أن يكون قد ذهب إلى التفريق بينهما، وإال فيخرج له قول فـي                  

ا التخريج في المسائل التي لم يرد فيه نص يراعى في تخريجهـا علـى              نظائرها، وهكذ 
  .نظائرها أن ال يكون هناك فارق بينهما

إذا لم يعرف قوله في المسألة، وعرف قولـه  : ((– رحمه اهللا   –) ه٦٠٦ت  (قال الرازي   
  .في نظيرها، فهل يجعل قوله في نظيرها قوالً له فيها؟

رق يجوز أن يذهب إليه ذاهب، لم يحكم بأن قولـه فـي   إن كان بين المسألتين ف : فنقول  
المسألة كقوله في نظيرها، لجواز أن يكون قد ذهب إلى الفرق، وإن لم يكن بينهما فرق                

  .)٣())البتة، فالظاهر أن قوله في إحدى المسألتين قول له في األخرى
خريج واإللـزام  ال تجوز نسبة الت: ((– رحمه اهللا –) ه٧٥٨ت (وقال أبو عبداهللا المقري   

بطريق المفهوم أو غيره إلى غيـر المعـصوم عنـد المحققـين، إلمكـان الغفلـة أو                  
  .)٤())الفارق

                                         
 .١/٧٦ تبصرة الحكام، البن فرحون )١(
 .١٩٨الفروق الفقهية عند ابن قيم الجوزية ص :  ينظر )٢(
 . ٢/٤٤١ المحصول )٣(
  .١٠/٣٤٨ القواعد )٤(



 

 )٣٠٨٧(

  .الفروق الفقهية بين زكاتي المال والفطر: المبحث الثاني 
  .الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر من حيث الحكم التكليفي: الفرق األول *

ل وبين حكم زكاة الفطر، إذ استقر اإلجمـاع علـى     فقد ثبت الفرق بين حكم زكاة األموا      
وجوب زكاة األموال من حيث الجملة، حتـى أصـبح وجوبهـا معلومـاً مـن الـدين             

  .بالضرورة، وأصبح وجوبها مقطوعاً به
  .وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة واإلجماع

 ِفـي  ْ فَـِإخْوانُكُم  َ الزكَـاة  آتَـوا و َ الصلَاة وَأقَاموا تَابوا فَِإن{: أما الكتاب فقول اهللا تعالى      
  .)١(}الديِن

 علَيـه  اُهللا صـلَّى  اللَِّه ُ رسول قَال: قَاَل –عنْهما اللَّه رِضي–عمر ِ وأما السنة فحديث ابن   
لَّمسِني(( :ِوب َ الَملَى اِإلسٍس عة: خَمادشَه الَ َأن ِإلَّا ِإلَه اللَّه َأنو حامدوُل مسِإقَـامِ  اللَِّه، رو 

  .)٢())رمضان وصوِم والحج، الزكَاِة، وِإيتَاِء الصالَِة،
  .)٣(وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة األموال من حيث الجملة

  :على ما يلي  وأما زكاة الفطر فقد اختلف في وجوبها
  .)٤(فرضاً، وهو قول الحنفية أن زكاة الفطر واجبة، وليست :القول األول *

ألن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به، ووجوب زكاة الفطر لم يثبت بـدليل                
  .)٥(مقطوع به، بل ثبت بخبر الواحد

  .)٦( ذهب الجمهور إلى أن زكاة الفطر واجبة:القول الثاني *

                                         
 .١١ سورة التوبة، آية )١(
، ومـسلم،   ٨، برقم   ))خمس بني اإلسالم على  : (( أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم             )٢(

 .١٦، برقم ))خمس بني اإلسالم على: ((كتاب اإليمان، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم 
المبدع في شرح المقنع    ،٣/٧١، الحاوي الكبير    ٢/٥، بداية المجتهد    ٢/٣، بدائع الصنائع    ٢٦٣حفة الفقهاء ص    ت:  ينظر   )٣(

٢/٢٩١. 
 .٢/٢٧٠، البحر الرائق ٣/١٠١المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٤(
 .٢/٢٧٠، البحر الرائق ٢/٦٩، بدائع الصنائع ٣/١٠١المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٥(
، ٢/٤٠،بداية المجتهد   ١/٣٢٠، الكافي في فقه أهل المدينة       ٢/٢٧٠، البحر الرائق    ٣/١٠١لسرخسي  المبسوط، ل :  ينظر   )٦(

،البيان في مـذهب اإلمـام الـشافعي        ٣/٣٧٣، نهاية المطلب    ٢/٦٧، األم   ٧٥، القوانين الفقهية ص     ٣/١٥٤الذخيرة  
 .٢/٤٧، معالم السنن ٢/٥٢٥شرح الزركشي  ،٤/٢٨١، المغني ١٤١، الهداية على مذهب اإلمام أحمد ص ٣/٣٥٠



– 

  )٣٠٨٨(

ي أصحاب  أن زكاة الفطر سنة، وليست واجبة، وهو قول بعض متأخر         : القول الثالث   *
  .)٢(، حيث قال به أشهب، وابن اللبان من الشافعية، وأهل الظاهر)١(اإلمام مالك

أن زكاة الفطر منسوخة بالزكاة، وبه قال إبراهيم بن علية، وأبـو بكـر    : القول الرابع   *
  .)٣(بن كيسان األصم

  :أدلة الجمهور 
 اُهللا صلَّى اللَِّه رسوُل فَرض: قَاَل –عنْهما   اللَّه رِضي–عمر حديث ابنِ : الدليل األول   *

 والـذَّكَرِ  والحر، العبِد علَى شَِعيٍر ِمن صاعا َأو تَمٍر، ِمن صاعا الِفطِْر زكَاةَ وسلَّم علَيِه
 ِإلَـى  النَّـاسِ  خُـروجِ  قَبَل تَُؤدى َأن ِبها المسِلِمين،وَأمر ِمن والكَِبيِر والصِغيِر واُألنْثَى،
  .)٤(الصالَِة

 صـلَّى  اللَّـهِ  رسوُل فَرض: قَاَل –عنْهما  اللَّه رِضي–عباٍسِ حديث ابن: الدليل الثاني   *
 َأداها من ،ِللْمساِكيِن وطُعمةً والرفَِث، اللَّغِْو ِمن ِ ِللصاِئم ً طُهرة ِ الِْفطْر زكَاةَ وسلَّم علَيِه اُهللا
  .)٥(الصدقَاِت ِمن صدقَةٌَ فَِهي الصلَاِة، بعد َأداها ومن مقْبولَةٌ، زكَاةٌَ فَِهي الصلَاِة، قَبَل
 اُهللا صـلَّى  اِهللا رسوُل َأمرنَا((: قَاَل سعٍد، بِن استدلوا بحديث قَيسِ  :دليل القول الرابع    *

 ينْهنَـا  ولَـم  يْأمرنَا، لَم الزكَاةُ ِ نَزلَت فَلَما الزكَاةُ، تَنِْزَل َأن قَبَل ِ الِْفطْر ِبصدقَِة وسلَّم علَيِه
ننَحا ولُه٦())نَفْع(.  

  :ويجاب عن االستدالل بهذا الحديث من وجهين 

                                         
 . ٣/١٥٤، الذخيرة ٢/٤٠بداية المجتهد :  ينظر )١(
 .٣/٤٤٨فتح الباري :  ينظر )٢(
 . ٣/٤٤٨، فتح الباري ٢/٤٠بداية المجتهد :  ينظر )٣(
األمر بإخراج زكـاة   ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب١٥٠٣ أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم     )٤(

 .٩٨٦طر قبل الصالة، برقم الف
صـدقة الفطـر، بـرقم     ، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب١٦٠٩ أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم          )٥(

: وذكر الدارقطني أنه ليس في رواته مجروح، وقال الحـاكم            .٢٠٦٧، والدارقطني، كتاب زكاة الفطر، برقم       ١٨٢٧
  .على شرط البخاري، ولم يخرجاه

 .٢/٤١١نصب الراية : ينظر *
قبل نزول الزكاة، برقم  ، والنسائي، باب فرض صدقة الفطر٢٣٨٤٣ أخرجه أحمد، حديث قيس بن سعد بن عبادة، برقم        )٦(

 .١٨٢٨، وابن ماجه، باب صدقة الفطر، برقم ٢٥٠٧



 

 )٣٠٨٩(

  .)١(أنه حديث فيه ضعف، فإن في إسناده راوياً مجهوالً: الوجه األول *
أنه على تقدير صحة الحديث، فليس فيه دليل على النـسخ؛ الحتمـال             : الوجه الثاني   *

  .)٢(االكتفاء باألمر األول؛ ألن نزول فرض ال يوجب سقوط فرض آخر
  .أن وجوب زكاة المال ليس كوجوب زكاة الفطر: الفرق الثاني *

، فهـي واجبـة      فإن زكاة المال ركن من أركان اإلسالم، بينما زكاة الفطر ليست كذلك           
  .على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن وجوبها دون وجوب زكاة األموال

ولهذا جعل الحنفية زكاة المال فرضاً، وجعلوا زكاة الفطر واجباً، بناء على أصلهم فـي               
  .)٣(أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، وأن الواجب ما ثبت بدليل مظنون: هذا، وهو 

د وجوب زكاة المال كافر خارج من الملـة، بخـالف زكـاة             أن جاح : الفرق الثالث   *
  .الفطر

فجاحد وجوب زكاة المال كافر؛ لتكذيبه ما علم من الدين ضرورة من دين اإلسـالم، إال        
  .)٤(إن كان جاهالً، ومثله يجهل، فهذا ال يحكم بكفره إال بعد أن يعرف بوجوبها

ذا جحـد وجـوب الزكـاة علـى     وهـذا إ  : ((– رحمه اهللا  –) ه١٠٥١ت  (قال البهوتي 
اإلطالق، وأما إن جحده في مال خاص ونحوه، فإن كان مجمعاً عليه فكذلك، وإال فـال،               

  .)٥())كمال الصغير والمجنون وعروض التجارة، وزكاة الفطر وزكاة العسل
لكن جاحد وجوب زكاة الفطر ليس كافراً؛ لكون وجوبهـا لـيس معلومـاً مـن الـدين            

  .)٦(خالف في وجوبها من أهل العلمبالضرورة، ولوجود من 
  .)٧(فقد أوجبها جمهور أهل العلم من الحنابلة

  .)٨(وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أنها سنة

                                         
 .٣/٤٤٨فتح الباري :  ينظر )١(
 .٣/٤٤٨فتح الباري :  ينظر )٢(
 .٢/١١٠، بدائع الصنائع ٣/١٠١لسرخسي المبسوط، ل:  ينظر )٣(
 .٥/٧٩كشاف القناع :  ينظر )٤(
 .٥/٧٩ كشاف القناع )٥(
 .٥/٧٩،كشاف القناع ٢/٢٧٠،  البحر الرائق ٣/١٠١المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٦(
 ،  ٥/٥٣،كشاف القناع ٢/٥٢٥، شرح الزركشي ٤/٢٨١، المغني ٣/٢٥٥، مواهب الجليل ١/٤١٣بداية المجتهد :  ينظر )٧(
 . ١/٤١٣بداية المجتهد :  ينظر )٨(



– 

  )٣٠٩٠(

أنه لو ترك زكاة المال أهل بلد استحقوا مقاتلة اإلمام لهم، بخـالف             : الفرق الرابع   *
  .زكاة الفطر فال يقاتلوا

ل؛ إلجماع الصحابة على قتال مانعي زكاة المـال،لكن ال          فيقاتل أهل بلد منعوا زكاة الما     
  .)١(يقاتل من ترك زكاة الفطر

ال يقاتل أهل البلد على منع زكاة الفطـر،         : قال ابن يونس    ) : ((ه٩٥٤ت(قال الحطاب   
  .)٢())انتهى

  .زكاة المال تتعلق بالمال، وزكاة الفطر تتعلق بالبدن: الفرق الخامس *
موال حق متعلق بالمال، فتجب الزكاة على من ملـك مقـداراً            أن زكاة األ  : ووجه ذلك   

معيناً من المال؛ لتعلقها بالمال، بخالف زكاة الفطر، التي تعلقها ببـدن المزكـي، فهـي     
  .)٣(طهرة للصائم من اللغو والرفث

لم يدل  : وقال ابن بزيزة    : (( عن زكاة الفطر     – رحمه اهللا    –) ه٨٥٢ت  (قال ابن حجر    
  .)٤())ار النصاب فيها؛ ألنها زكاة بدنية ال ماليةدليل على اعتب

أن زكاة المال ال تجب على العبد، بينما تجب زكـاة الفطـر علـى    : الفرق السادس  *
  .العبد

فال تجب زكاة المال على العبد، وبهذا قال جمهور أهل العلم، قال به ابن عمر، وجابر،                
  .)٩(، والحنابلة)٨(، والشافعية)٧(ية، والمالك)٦(، وهو مذهب الحنفية)٥(والزهري، وقتادة

ألن العبد وما ملك ملك لسيده، فالحرية شرط في زكاة المال، والعبد مال، فهو وما ملك                 
  .)١٠(ملك لسيده، فال زكاة في ماله؛ لكونها عبادة مالية، والعبد ال يملك ماالً

                                         
 .٢/٣٧٣شرح الزركشي :  ينظر )١(
 . ٣/٢٥٦ مواهب الجليل )٢(

 . ٥/٨٤، كشاف القناع ٣/٤٥٠، فتح الباري ١/٤١٤بداية المجتهد :  ينظر )٣(
 .٣/٤٥٠ فتح الباري )٤(
 .٥/٢١٦المجموع :  ينظر )٥(
 .١/٢٥٣، تبيين الحقائق ١/٩٥الهداية في شرح بداية المبتدي :  ينظر )٦(
 . ١/٢٨٤الكافي في فقه أهل المدينة :  ينظر )٧(

 .٥/٢١٦المجموع :  ينظر )٨(
 .٤/٣٠٨كشاف القناع :  ينظر )٩(
 .٤/٣٠٨، كشاف القناع ٥/٢١٦المجموع :  ينظر )١٠(



 

 )٣٠٩١(

: قَـالَ  –عنْهمـا    لَّـه ال َ رِضي–عمر ؛ لحديث ابنِ  )١(لكن زكاة الفطر واجبة على الرقيق     
ضوُل فَرسلَّى اللَِّه رِه اُهللا صلَيلَّم عسكَاةَ َ وا الِفطِْر زاعص ٍر، ِمنتَم ا َأواعص شَِعيٍر ِمن 
  .)٢(...والحر العبِد علَى

وأجمعوا على أن المسلمين هم المخاطبون       : ((– رحمه اهللا    –) ه٥٩٥ت  (قال ابن رشد    
  .)٣())راناً كانوا أو إناثاً، صغاراً أو كباراً، عبيداً أو أحراراًبها ذك

ولتعلق زكاة الفطر بالبدن، فتجب الزكاة عن بدن العبد المسلم، لكونه بدناً كسائر األبدان              
  .)٤(المسلمة

  .أن الدين مؤثر في زكاة المال، لكنه غير مؤثر في زكاة الفطر: الفرق السابع *
المال؛ ألن وجوب زكاة األموال سببها الملك، والدين يـؤثر فـي            فالدين مؤثر في زكاة     

  .)٥(الملك
أما زكاة الفطر، فإن الدين ال يمنع وجوبها، إال إن كان عليه دين مثل مـا معـه لزكـاة      
الفطر، فإن طولب به لزمه إخراج الدين أوالً، فيقدم الدين عليها؛ لوجـوب أداء الـدين                

  .عند المطالبة
طر بالدين؛ ألن الفطرة تجب على البدن، وهـو غيـر مـؤثر فـي               وال تسقط زكاة الف   

  .)٦(الدين
أن زكاة الفطر تجب على من قدر عليهـا،          : ((– رحمه اهللا    –) ه٩٥٤ت  (قال الحطاب   

  .ولو كان ذلك بأن يتسلف
  .)٧())ويؤديها المحتاج إن وجد من يسلفه: قال في المدونة 

                                         
 .٣/٢٧٠، الروض المربع ٤/٢٨٣، المغني ١/٤١٤، بداية المجتهد ٢/١١١بدائع الصنائع :  ينظر )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 .١/٤١٤ بداية المجتهد )٣(
 ،٢/٦، بداية المجتهد ٥/٥٤كشاف القناع :  ينظر )٤(
 .٤/٣١٧، المغني ١/٢٩٣الكافي في فقه أهل المدينة :  ينظر )٥(
 .٦/١٥٣، الشرح الممتع ٥/٦٧، كشاف القناع ٤/٢١٤، الفروع ٣/٢٥٩مواهب الجليل :  ينظر )٦(
 .٣/٢٥٨ مواهب الجليل )٧(



– 

  )٣٠٩٢(

يختلف باختالف زمن الملك، بخالف زكاة      أن وقت إخراج زكاة المال      : الفرق الثامن   *
  .الفطر

فزكاة األموال يختلف وجوبها من شخص آلخر، على زمن تملك المال، فهي مرتبطـة              
  .)١(بوقت تملك المال

  .وأما زكاة الفطر فوقت إخراجها هو آخر رمضان لكل من وجبت عليه من المسلمين
زكاة فـإن جمهـور الفقهـاء       وأما وقت ال   : ((– رحمه اهللا    –) ه٥٩٥ت  (قال ابن رشد    

يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول؛ لثبـوت ذلـك عـن               
 والنتـشار العمـل بـه،       – رضي اهللا عنهم     –الخلفاء األربعة، والنتشاره في الصحابة      

  .)٢())والعتقادهم أن مثل هذا االنتشار من غير خالف ال يجوز أن يكون إال عن توقيف
  .المسؤولية في زكاة المال مسؤولية فردية، بخالف زكاة الفطر: ع الفرق التاس*

فزكاة المال تجب على صاحب المال فقط، وال يطالب بإخراجها عمن يمونه، بخـالف              
زكاة الفطر فهي واجبة عن المزكي وعمن يمونه ممن تلزمه نفقـتهم مـن الزوجـات                

  .)٣(واألوالد، والخدم إن كانوا مسلمين
أن سبب وجوب زكاة المال تملك المال، بينما سبب وجـوب زكـاة             : الفرق العاشر   *

  .الفطر هو الفطر في رمضان
فسبب وجوب زكاة المال ملك نصاب مقدر من المال، فتجب الزكاة عند حوالن الحـول          
فيما يشترط له الحول منذ تملكه المال، أو عند وقت الوجوب فيما ال يشترط له حـوالن               

  .)٤( سبب زكاة الفطر فهو غروب شمس ليلة عيد الفطرالحول منذ تملكه للمال،أما
 تـزوج،  أو أسلم، فإن رمضان، شهر من جزء آخر أدرك من على الفطرة صدقة فتجب

 وكـذلك إن   عليـه،  فطـرة  فال شمس ليلة العيد   غروب بعد ولد له ولد أو عبداً، ملك أو

                                         
 .٤/٢٩٨، المغني ٦/٥٤، المجموع ١/٤٠٠بداية المجتهد :  ينظر )١(
 .١/٤٠٠ بداية المجتهد )٢(
 .٣/٢٧٣الروض المربع :  ينظر )٣(
، مواهـب   ١/٤١٩، بداية المجتهـد     ٢/٢٣٩، المحيط البرهاني    ١١٧ و   ٢/٥، بدائع الصنائع    ٢٧١تحفة الفقهاء   :  ينظر   )٤(

، الروض ١/٣٨٩، شرح منتهى اإلرادات ٤/٢٨٢، المغني ١٤٣أحمد ص   ، الهداية على مذهب اإلمام      ٣/٢٥٥الجليل  
 .٣/٢٧٩المربع 



 

 )٣٠٩٣(

 والـسيد  الزوج زميل آبقاً فال  كان المملوك  أو ناشزاً، الشمس غروب حين الزوجة كانت
  .)١(فطرتهما

أن جواز التعجيل في زكاة المال أطـول بكثيـر مـن جـواز              : الفرق الحادي عشر    *
  .التعجيل في زكاة الفطر

  .)٢(فيجوز تعجيل زكاة األموال قبل وجوبها لحولين فأقل بعد اكتمال النصاب
  :ولتعجيل زكاة المال قبل وجوبها حالتان 

  .اة المال قبل ملك النصاب أن تعجل زك:الحالة األولى *
  .)٣(وفي هذه الحالة ال يجوز تقديم الزكاة

وال يجوز تعجيـل الزكـاة قبـل ملـك           : ((– رحمه اهللا    –) ه٦٢٠ت  (قال ابن قدامة    
  .)٤())النصاب، بغير خالف علمناه

  .)٥(ألنه تعجل الزكاة قبل وجود سبب الوجوب
  . أن تعجل الزكاة بعد ملك النصاب:الحالة الثانية *

  :وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على قولين 
يجوز تقديم الزكاة، متى وجد سبب الوجوب، وهـو النـصاب الكامـل،        :القول األول   *

، وهـو مـذهب   )٦(وبهذا القول قال الحسن، وسعيد بن جبير، والزهـري، واألوزاعـي        
  .)٩(، والحنابلة)٨(، والشافعية)٧(الحنفية

فشرط تقدمـة الزكـاة عـن       : ((– رحمه اهللا    – )ه٧٧٢ت  (قال شمس الدين الزركشي     
الحول تمام النصاب، ليوجد سبب الزكاة، فتصير في سلك تقديم الحكم بعد وجود سببه،              
وقبل وجود شرطه، كالكفارة تقدم بعد اليمين وقبل الحنث، وكفارة القتل تقدم بعد الجرح              

  .)١٠())لكوقبل الزهوق، وفدية األذى تقدم بعد األذى وقبل الحلق، ونحو ذ
                                         

 .١٤٣الهداية على مذهب اإلمام أحمد ص :  ينظر )١(
 .٣/٣٠٤الروض المربع :  ينظر )٢(
 .٤/٨٠، المغني ٢/٢٦٧المحيط البرهاني :  ينظر )٣(
 .٤/٨٠ المغني )٤(
 .٤/٨٠، المغني ٢/٢٦٧المحيط البرهاني :  ينظر )٥(
 .٤/٧٩المغني :  ينظر )٦(
 .٢/٢٦٧المحيط البرهاني :  ينظر )٧(
 .٦/٦٩، المجموع ٣/١٥٩الحاوي الكبير :  ينظر )٨(
 .٢/٢٢٤، شرح الزركشي ٤/٧٩المغني :  ينظر )٩(
 .٢٢٥-٢/٢٢٤ شرح الزركشي )١٠(



– 

  )٣٠٩٤(

  .)١( ال يجوز تعجيل الزكاة، إال بأيام يسيرة، وهو قول المالكية:القول الثاني *
  :أدلة القول األول *
 تَعِجيـلِ  ِفـي  وسـلَّم  علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي سَأَلَ الْعباس َأن حديث عِلي،: الدليل األول   *

  .)٢(ذَِلك ِفي لَه صفَرخَّ تَِحلَّ، َأنَ قَبل صدقَِتِه
  نوفي رواية ع َأن،ِليع لَّى النَِّبيص ِه اللَّهلَيع لَّمسقَال و َ رمِإنَّا((: ِلع  كَـاةَ  أخَـذْنَا  قَـدز 

  .)٣())ِللْعاِمِ اَألول عام العباِس
 علَـى  عمـر  وسلَّم ِ علَيه اُهللا لَّىص اِهللا رسوُل بعثَ: قَاَل هريرةَ، َأِبي حديث: الدليل الثاني   *

 علَيـهِ  اُهللا صـلَّى  اِهللا رسـولِ  عم والْعباس الْوِليِد، بن وخَاِلد جِميٍل، ُ ابن َ منَع: فَِقيَل الصدقَِة،
،لَّمسوُل َ فَقَال وسلَّى اِهللا رِه اُهللا صلَيع   لَّمسا: ((وم نِْقمي ابِميل نِإلَّا ٍ ج ا  َ كَان َأنَّهفَِقيـر  فََأغْنَـاه 

 الْعبـاس  وَأمـا  اِهللا، سِبيِل ِفي وَأعتَاده َأدراعه احتَبس قَِد خَاِلدا، تَظِْلمون ْ فَِإنَّكُم خَاِلد وَأما اُهللا،
  .)٤())َأِبيِه؟  ِصنْو الرجِل عم َأن شَعرتَ َأماعمر، يا((: قَاَلَ ،ثُم))معها وِمثْلُها علَي،َ فَِهي

  :أدلة القول الثاني *
 كـال  إخراجها في نيته وتكون تطوعاً، فيصير ماله، تلف وقد الحول عليه يحول قد أنه

  .)٥(أهلها من يكون فال حولها، حلول قبل أخذها الذي يستغني وقد نية،
، وذهب الشافعية إلى جواز     )٦(لعيد بيوم أو يومين فقط    أما زكاة الفطر فال تعجل إال قبل ا       

  .)٧(تقديمها من أول شهر رمضان
 فـإذا  الشهر، آخر في واإلفطار الصوم في أول الشهر،   : ألن زكاة الفطر تتعلق بسببين      

  .)٨(قبل ذلك يجوز وال اآلخر، على تقديمها جاز أحدهما وجد

                                         
 ، ١/٣٠٣الكافي في فقه أهل المدينة :  ينظر )١(
، والترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء في تعجيـل  ١٦٢٤ باب في تعجيل الزكاة، برقم      أخرجه أبو دواد، كتاب الزكاة،     )٢(

 .٦٧٨الزكاة، برقم 
 .٦٧٩ أخرجه الترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، برقم )٣(
، ومـسلم،  ١٤٦٨، برقم ))وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اهللا: (( أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول اهللا تعالى       )٤(

 .٩٨٣كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، برقم 
 .١/٣٠٣الكافي في فقه أهل المدينة :  ينظر )٥(
 .٥/٦٨، كشاف القناع ٣/٢٨٠، الروض المربع ٣/١٥٨، الذخيرة ١/٣٢١الكافي في فقه أهل المدينة :  ينظر )٦(
 .٣/٣٦٧البيان في مذهب اإلمام الشافعي :  ينظر )٧(
 .٣/٣٦٧البيان في مذهب اإلمام الشافعي :  ينظر )٨(



 

 )٣٠٩٥(

لفطر، بدليل إضـافتها إليـه، فـال    بأن سبب وجوب زكاة الفطر هو ا   : ويجاب عن هذا    
  .)١(يجوز تقديمها قبل ذلك

  .)٢(وروي عن أبي حنيفة جواز تقديمها لسنة أو سنتين
 وكَـانُوا  يقْبلُونَها، الَِّذين يعِطيها–عنْهما اللَّه رِضي–عمر ابن كَان: نَاِفٍع قَاَل    ْ لما جاء عن  

طُونعَل يٍم الِفطِْر قَبوِنْ َأو ِبييمو٣(ي(.  
  .)٤(وفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يفعلون ذلك، فكان إجماعاً

  .)٥(وألن تعجيلها بهذا القدر ال يخل بالمقصود منها
تصرف زكاة المال في بلد المال، وأما زكاة الفطرة فتدفع فـي            : الفرق الثاني عشر    *

  .المكان الذي فيه المزكي
ون مكان إخراجها البلد الذي فيه مال المزكي، وهو قول          فمن وجبت عليه زكاة المال يك     

  .)٨(، والحنابلة)٧(، والشافعية)٦(الحنفية
 ِلمعـاذ  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل –عنْهما  اللَّه رِضي–عباٍس ِ لحديث ابن 

 َأن ِإلَـى  فَادعهم ِجْئتَهم، فَِإذَا ِكتَاٍب، َأهَل قَوما ستَْأِتي نَّكِإ((: اليمِن ِإلَى بعثَه ِحين جبٍل ِبِن
 َأن فََأخِْبرهم ِبذَِلك، لَك َأطَاعوا هم ْ فَِإن اللَِّه، رسوُل محمدا وَأن اللَّه، ِإلَّا ِإلَه الَ َأن يشْهدوا

اللَّه قَد ضفَر ِهملَيع خَماٍت سلَوٍم كُلِّ ِفي صولٍَة، يلَيو فَِإن  ـموا  هَأطَـاع  لَـك  ،ِبـذَِلك 
مهفََأخِْبر َأن اللَّه قَد ضفَر ِهملَيقَةً عدتُْؤخَذُ ص ِمن اِئِهمَأغِْني دلَى فَتُرع ،اِئِهمفُقَر  فَـِإن  ـمه 
 اللَّـهِ  َ وبـين  بينَه لَيس فَِإنَّه المظْلُوِم، دعوةَ واتَِّق َأمواِلِهم موكَراِئ فَِإياك ِبذَِلك، لَك َأطَاعوا
اب٩())ِحج(.  

                                         
 .٤/٣٠١المغني :  ينظر )١(
 .٢/٤٠٩، المحيط البرهاني ٣٣٩تحفة الفقهاء :  ينظر )٢(
 . ١٥١١ أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم )٣(
 .٤/٣٠١المغني :  ينظر )٤(
 .٤/٣٠١المغني :  ينظر )٥(
 .٢/١١٩بدائع الصنائع :  ينظر )٦(
 .٦/١٣٧المجموع :  ينظر )٧(
 .٣/٣٠٣الروض المربع :  ينظر )٨(
، كتاب المغازي، ١٤٩٦  أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم)٩(

ومسلم، كتاب اإليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين  ،٤٣٤٧باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، برقم 
 .١٩وشرائع اإليمان، برقم 



– 

  )٣٠٩٦(

 علَـى  فَتُـرد  َأغِْنياِئِهم ِمن تُْؤخَذُ: ((والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصالة والسالم         
اِئِهمفُقَر.((  

 عـِشيرِتهِ  ِمخْلَـافِ  ِمن انْتَقََل رجٍل َأيما :قَضى-عنْه اُهللا رِضي –جبٍل بن َ معاذ وجاء أن 
  .)١(عِشيرِتِه ِمخْلَاِف ِإلَى وصدقَتُه فَعشْره عِشيرِتِه، ِمخْلَاِف غَيِر ِإلَى

  .)٢(وألن أطماع الفقراء تتعلق به غالباً بمضي زمن الوجوب
هو فيه، وليس المكان الذي فيـه مالـه، ألنهـا           أما زكاة الفطر فتخرج في المكان الذي        

  .)٥(، وهو قول محمد بن الحسن)٤(، وأحمد)٣(متعلقة بالبدن، وهو مذهب مالك والشافعي
ألن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي، ال بماله، بدليل أنـه لـو هلـك مالـه ال تـسقط             

  .)٦(الصدقة
  .)٧( في مكانهوألن الفطرة تتعلق بالبدن، وهي طهرة للمخرج عنه، فتخرج

ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجهـا        : ((– رحمه اهللا    –) ه١٠٥١ت  (قال البهوتي   
  .)٨())مع فطرته مكان نفسه

أن المقدار الواجب إخراجه في زكاة المال مرتبط بالمال الـذي        : الفرق الثالث عشر    *
ص الـذين   وجبت زكاته، وأما المقدار الواجب في زكاة الفطر فهو مرتبط بعدد األشخا           

  .وجبت عليهم الزكاة
فالمخرج في زكاة الفطر ال يختلف من شخص آلخر، فهو صاع من قوت البلـد لكـل                 

  .)٩(شخص، أو قيمته على القول بجواز ذلك
  .لكن المخرج في زكاة األموال يختلف من شخص آلخر، وذلك حسب نوع المال

                                         
من بلدهم وفي بلدهم من  ال يخرج صدقة قوم منهم:  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب قسم الصدقات، باب من قال )١(

 لم يدرك معاذاً، لكن ابن حجر ذكر أنه وقد ضعفه ابن المنير، وبأن فيه انقطاعاً، فإن طاوس         .١٣١٤١يستحقها، برقم   
 .٣/٢٤٦، التلخيص الحبير ٧/٤٠١البدر المنير : ينظر . سعيد بن منصور موصوالً إلى طاوس أخرجه

 .٣/٣٠٣الروض المربع :  ينظر )٢(
 .٦/١٤١المجموع :  ينظر )٣(
 .٣/٣٠٣، الروض المربع ١٤٨الهداية على مذهب اإلمام أحمد ص :  ينظر )٤(
 .٢/١١٩بدائع الصنائع  :  ينظر)٥(
 .٢/١١٩بدائع الصنائع :  ينظر )٦(
 .٣/٢٨٣، حاشية الروض المربع البن قاسم ٣/٣٠٣الروض المربع :  ينظر )٧(
 .٣/٢٨٣ الروض المربع )٨(
 .٣/٣٠٣، الروض المربع ٢/٥٤١، شرح الزركشي ٤/٣٠١، المغني ٢/١١١بدائع الصنائع :  ينظر )٩(



 

 )٣٠٩٧(

باً مقـدراً، بخـالف   أن الغني في زكاة المال هو من ملك نـصا : الفرق الرابع عشر  *
  .)١(الغني في زكاة الفطر فهو من ملك فاضالً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته

  :وقد اختلف أهل العلم في اشتراط النصاب لزكاة الفطر على قولين 
أن زكاة الفطر واجبة على من قدر عليها، وهو من ملك فاضـالً عـن               : القول األول   *

، )٢( وليلته، وهو قول جمهور أهـل العلـم، مـن المالكيـة            قوته وقوت عياله يوم العيد    
 وابـن  والـشعبي،  العاليـة،  وأبو،  )٥(، وبه قال عطاء وإسحاق    )٤(، والحنابلة )٣(والشافعية
  .)٦(ثور وأبو المبارك، وابن والزهري، سيرين،

  .)٧(أن زكاة الفطر ال تجب إال على من ملك نصاباً، وهو قول الحنفية: القول الثاني *
  :لة القول األول أد*
 اُهللا صـلَّى  اللَِّه رسوُل فَرض: قَاَل –عنْهما   اللَّه رِضي–عمر حديث ابنِ :الدليل األول   *

 والـذَّكَرِ  والحر، العبد علَى شَِعيٍر ِمن صاعا َأو تَمٍر، ِمن صاعا ِ الِفطْر زكَاةَ وسلَّم علَيِه
 ِإلَـى  النَّـاسِ  خُـروجِ  قَبَل تَُؤدى َأن ِبها وَأمر المسِلِمين، ِمن والكَِبيِر ِغيِروالص واُألنْثَى،
  .)٨(الصالَِة

  .)٩(واجد غير أو للنصاب واجداً يكون أن بين يفرق ولم
لم يدل  : وقال ابن بزيزة    : (( عن زكاة الفطر     – رحمه اهللا    –) ه٨٥٢ت  (قال ابن حجر    
  .)١٠())ر النصاب فيها؛ ألنها زكاة بدنية ال ماليةدليل على اعتبا

                                         
 .١٣/٥٠٥، الشرح الممتع ٥/٥٦، كشاف القناع ٣/٤٥٠ فتح الباري ،٤/٣٠٧المغني :  ينظر )١(
 .٢/٤١، بداية المجتهد ١/٣٢١، الكافي في فقه أهل المدينة ١/٦٧التلقين في الفقه المالكي :  ينظر )٢(
 .٣٦، منهج الطالب ص٣/٣٥١، البيان في مذهب اإلمام الشافعي ٣/٣٤٨الحاوي الكبير :  ينظر )٣(
 .٤/٣٠٧، المغني ٥/٥٦، كشاف القناع ٣/٤٥٠باري فتح ال:  ينظر )٤(
 ،٣/٣٥١البيان في مذهب اإلمام الشافعي :  ينظر )٥(
 .٤/٣٠٧المغني :  ينظر )٦(
، البحـر   ١/١٩٣ ، درر الحكام شرح غرر األحكـام      ٣/٤٨١، البناية شرح الهداية     ٣/١٠٢المبسوط للسرخسي   :  ينظر   )٧(

 .٢/٢٧١الرائق 
 . سبق تخريجه)٨(
 .٣/٣٥٢البيان في مذهب اإلمام الشافعي  :  ينظر)٩(
 .٣/٤٥٠ فتح الباري )١٠(



– 

  )٣٠٩٨(

 وجـوب  يعتبـر  فـال  المـال،  بزيادة يزيد ال مال حق  أن زكاة الفطر   :الدليل الثاني   *
  .)١(فيه، قياساً على الكفارة النصاب

  :أدلة القول الثاني *
 وسـلَّم  علَيـهِ  اُهللا صلَّى النَِّبي عِن–عنْه   اللَّه رِضي –هريرةَ حديث َأِبي : الدليل األول   *

  .)٢())تَعوُل ِبمن وابدْأ ِغنًى، ظَهِر عن كَان ما الصدقَِة خَير((: قَاَل
 أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قدر الصدقة بالغنى، والفقير ال غنـى              :وجه االستدالل   *

  .)٣(له، فال تجب على من ليس غنياً
بأنه محمـول  :  اعترض على االستدالل بهذا الحديث  :تدالل  االعتراض على هذا االس   *

  .)٤(على زكاة المال
 أن الفقير محل للصرف عليه، فال يجب عليه األداء، كالـذي ال يملـك    :الدليل الثاني   *

  .)٥(إال قوت يومه
صـدقة   منـه  تؤخـذ  أن يمتنـع  بأنه ال:  اعترض عليه :االعتراض على هذا الدليل  *

  .)٦(جب دفعها إليهالفطر، وتعطى لمن و
أن النصاب في زكاة الفطر غير معتبـر، وأن         : يظهر لي في هذه المسألة      : الترجيح  *

من ملك قوتاً فاضالً عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، وجب عليه إخراج زكاة               
الفطر؛ وذلك لما استدل به الجمهور من عدم اشتراط نصاب مقدر فـي زكـاة الفطـر؛      

  .اب عن قول الحنفية، واهللا تعالى أعلموإلمكان الجو
أن زكاة المال تجب في المال نفسه، بخـالف زكـاة الفطـر          : الفرق الخامس عشر    *

  .فتجب على المزكي دون اعتبار للمال
ولهذا فإن زكاة المال تجب في مال الصبي والمجنون، مع أنهما ليسا أهالً للعبـادة؛ ألن                

  .زكاة المال عبادة مالية

                                         
 .٤/٣٠٨المغني :  ينظر )١(
، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة علـى  ١٤٢٦ أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، برقم          )٢(

 .٥٣٥٥األهل والعيال، برقم 
 .١/١١٣ي الهداية في شرح بداية المبتد:  ينظر )٣(
 .٤/٣٠٨المغني :  ينظر )٤(
 ، ٣/١٠٢المبسوط للسرخسي :  ينظر )٥(
 .٤/٣٠٨المغني :  ينظر )٦(



 

 )٣٠٩٩(

 الزكاة مفهوم في اختالفهم هو فهم في وجوب الزكاة على الصبي والمجنون      اختال وسبب
 األغنيـاء؟  علـى  للفقراء واجب حق هي أم والصيام؟ كالصالة عبادة هي الشرعية، هل 

 والمـساكين  للفقراء واجب حق إنها: قال ومن البلوغ، فيها اشترط عبادة إنها: قال فمن
  .)١(غيره من غاًبلو ذلك في يعتبر لم األغنياء أموال في
  .يشترط النصاب في زكاة المال، وال يشترط في زكاة الفطر: الفرق السادس عشر *

  والمقصود أن زكاة المال يشترط لوجوب الزكاة نصاب معين من المال، 
  .)٢(ال تجب الزكاة إال بوجوده؛ ألن النصاب سبب وجوب الزكاة

الصحيح من أقوال أهل العلم؛ ألن      بخالف زكاة الفطر، فال يعتبر النصاب لوجوبها على         
  .سببها الفطر، فليست مرتبطة بالمال

  :وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 
أن زكاة الفطر ال يعتبر في وجوبها نصاب، وهو قـول أبـي هريـرة،    : القول األول   *

ـ            ، )٣(وروأبي العالية، والشعبي، وعطاء، وابن سيرين، والزهري، وابن المبارك، وأبي ث
  .)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(وهو قول المالكية

ال تجب زكاة الفطر إال على من يملك مائتي درهـم، أو مـا يـساوي                : القول الثاني   *
  .)٧(مائتي درهم، وهو قول الحنفية

  :أدلة القول األول *
 صـلَّى  اللَّـهِ  رسوُل فَرض: قَاَل –عنْهما   اللَّه رِضي –عمر ِ حديث ابن : الدليل األول   *
 والحـر،  العبـدِ  علَـى  شَِعيٍر ِمن صاعا َأو تَمٍر، ِمن صاعا الِفطِْر زكَاةَ وسلَّم علَيِه اُهللا

                                         
 .٢/٦بداية المجتهد :  ينظر )١(
، ٥/٢٣٣، المجموع ١/٢٨٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة  ١/٩٩، االختيار لتعليل المختار     ٢٦٤تحفة الفقهاء ص    :  ينظر   )٢(

 .١/٣٨٩ اإلرادات ، شرح منتهى٢/٢٩٥المبدع 
 .٤/٣٠٧، المغني ٦/٤٤المجموع :  ينظر )٣(
 .٣٧، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص ٣/١٥٩الذخيرة :  ينظر )٤(
 .٦/٤٤، المجموع ٣/٣٥١البيان في مذهب اإلمام الشافعي :  ينظر )٥(
 .٣/٢٧٢، الروض المربع ٤/٣٠٧المغني :  ينظر )٦(
 .٢/١١٠، بدائع الصنائع ٣/١٠٢المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٧(



– 

  )٣١٠٠(

ـ  خُروِج قَبَل تَُؤدى َأن ِبها وَأمر المسِلِمين، ِمن والكَِبيِر ِ والصِغير واُألنْثَى، ِ والذَّكَر  اِسالنَّ
  .)١(الصالَِة ِإلَى
من وجبت عليه    يكون أن بين يفرق أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم      : وجه االستدالل   *

  .)٢(واجد له غير أو للنصابً زكاة الفطر واجدا
أن صدقة الفطر حق ال يزيد بزيادة المال، فـال يعتبـر لهـا وجـوب               : الدليل الثاني   *

  .)٣(النصاب، كالكفارة
  :الثاني أدلة القول *
 علَيـهِ  اُهللا صـلَّى  النَِّبـي  عِن–عنْه   اللَّه َ رِضي –ِحزاٍم بِن حديث حِكيمِ : الدليل األول   *

لَّمسُل ((:قَاَل وقَِة َأفْضدالص َأو رقَِة خَيدالص نِر عِغنًى، ظَه دالْيا ولْيالْع رخَي  ـدِ  ِمـنالْي 
  .)٤())تَعوُل ِبمن ْأوابد السفْلَى،

  .)٥(أن هذا الحديث محمول على زكاة المال: مناقشة االستدالل *
 يملـك  ال كالذي األداء، عليه يجب فال إليه، الصرف هو محل الفقير أن: الدليل الثاني   *
  .)٦(يومه قوت إال
 يفيد؛ ألنـه  ال بما أننا لو ألزمنا من ال يملك نصاباً بزكاة الفطر أللزمناه : الدليل الثالث   *

  .)٧(يفيد ال بما اشتغاالً نفسه، فيكون هذا عن ويؤدي غيره من سيأخذ
  .)٨(ال نسلم لكم بهذا؛ ألنه ال يمتنع أن يؤخذ منه ويعطى: مناقشة الدليل *
الراجح في هذه المسألة هو القول األول، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لقوة             : الترجيح  *

  .لة قول الحنفيةأدلتهم وسالمتها؛ ولمناقشة أد

                                         
 . سبق تخريجه)١(
 .٣/٣٥٢البيان في مذهب اإلمام الشافعي :  ينظر )٢(
 .٤/٣٠٧المغني :  ينظر )٣(
الزكاة، باب بيان أن اليد      ، ومسلم، كتاب  ١٤٢٧ أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، برقم              )٤(

 .١٠٣٤اآلخذة، برقم  د العليا هي المنفقة وأن السفلى هيالعليا خير من اليد السفلى، وأن الي
 .٤/٣٠٨المغني :  ينظر )٥(
 .٣/١٠٢المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٦(
 .٣/١٠٢المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٧(
 .٤/٣٠٨المغني :  ينظر )٨(



 

 )٣١٠١(

أن زكاة المال ال تعطى لفقراء غير المسلمين، وأجـاز بعـض   : الفرق السابع عشر   *
  .أهل العلم دفع زكاة الفطر ألهل الذمة

  .)١(أجمع أهل العلم على أن زكاة المال ال تدفع للفقير غير المسلم
ألموال ال  وأجمع المسلمون على أن زكاة ا      : ((– رحمه اهللا    –) ه٥٩٥ت  (قال ابن رشد    

  .)٢())تجوز ألهل الذمة
أجمعـت األمـة أنـه ال     : قال ابن المنذر     : ((– رحمه اهللا    –) ه٦٧٦ت  (وقال النووي   

  .)٣())يجزيء دفع زكاة المال إلى ذمي، واختلفوا في زكاة الفطر
  :لكنهم اختلفوا في دفع زكاة الفطر على فقراء أهل الذمة على قولين 

، )٤( زكاة الفطـر ألهـل الذمـة، وهـو قـول المالكيـة             ال يجوز دفع  : القول األول   *
  .)٦(، والحنابلة)٥(والشافعية

  .)٧(يجوز دفع زكاة الفطر ألهل الذمة، وهو قول الحنفية: القول الثاني *
  :أدلة القول األول *
 اُهللا ىصـلَّ  اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل –عنْهما   اللَّه رِضي–عباٍس ِ حديث ابن : الدليل األول   *

 علَـيِهم  فَـرض  قَد اللَّه َأن فََأخِْبرهم((...: اليمِن ِإلَى بعثَه ِحين جبٍل بِن ِلمعاِذ وسلَّم علَيِه
  .)٨(...))فُقَراِئِهم علَى فَتُرد َأغِْنياِئِهم ِمن تُْؤخَذُ صدقَةً

لى المسلم، فال تجب للكافر، مـا لـم يكـن           أن الزكاة مواساة تجب ع    : الدليل الثاني   *
  .)٩(مؤلفاً

ال يجوز دفع زكاة الفطر للذمي، قياساً على عدم جواز دفع زكاة المال             : الدليل الثالث   *
  .)١٠(للذمي

                                         
 .٦/٧٠، المجموع ١/٤٢٠بداية المجتهد :  ينظر )١(
 .١/٤٢٠ بداية المجتهد )٢(
 .٦/٧٠ المجموع )٣(
 .١/٤٢٠بداية المجتهد :  ينظر )٤(
 .٦/٧٠المجموع :  ينظر )٥(
 .٥/١٦٥كشاف القناع :  ينظر )٦(
 .٣/١١١المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٧(
 . سبق تخريجه)٨(
 .٥/١٦٥كشاف القناع :  ينظر )٩(
 .٢/٥٤٦شرح الزركشي :  ينظر )١٠(



– 

  )٣١٠٢(

  :دليل القول الثاني *
 وهـذا  المؤدي، من وقربة بفعله الحاجة ودفع المحتاج، خلة من الزكاة سد   المقصود أن

 كما قال  يقاتلنا، ال لمن المبرة عن ننه لم ألنا الذمة؛ أهل إلى فبالصر حاصل المقصود
  .)٢)(١(}الديِن ِفي يقَاِتلُوكُم لَم الَِّذين عن اللَّه ينْهاكُم لَا{ :تعالى اهللا
أن هذا تعليل معارض لما جاء في حديث معاذ، والنص مقدم على ما             : مناقشة الدليل   *

  .سواه من التعليالت
الراجح في المسألة عدم جواز دفع زكاة الفطر للذمي، وأنها ال تدفع لذمي؛             : جيح  التر*

  .لقوة أدلة هذا القول، واهللا تعالى أعلم
  .أن زكاة الفطر ال تسقط بهالك المال، بخالف زكاة المال: الفرق الثامن عشر *

مـال، فـال    وذلك أن زكاة الفطر بعد وجوبها تستقر في الذمة، وذمته باقية بعد هالك ال             
  .)٣(يسقط وجوبها، بخالف زكاة المال فهي متعلقة بالمال، فتسقط بهالكه

أن مقصود زكاة الفطر إغناء الفقير بها في وقت مخـصوص،   : الفرق التاسع عشر    *
  .بخالف زكاة المال فالمقصود إغناؤه طيلة العام

د، ولهـذا   المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقير بها في وقت مخصوص، وهو وقت العي            
  .ال يجوز تقديمها ألكثر من يومين، حتى ال يفوت المقصود

وأما زكاة المال فالمقصود منها إغناء الفقير بها في الحول كله، فجـاز إخراجهـا فـي                 
  .)٤(جميع الحول

  .أن زكاة الفطر ال تكون إال في رمضان، بخالف زكاة المال: الفرق العشرون *
رمضان من كل عام، وأما زكاة المال فال يـشترط أن    فزكاة الفطر ال تكون إال في آخر        

  .تكون في رمضان، بل تكون إذا حل وقت وجوبها

                                         
 .٨ سورة الممتحنة، آية )١(
 .٣/١١١ي المبسوط، للسرخس:  ينظر )٢(
 .٢/١١٩بدائع الصنائع :  ينظر )٣(
 .٤/٣٠١المغني :  ينظر )٤(



 

 )٣١٠٣(

  :الخاتمة 
  :وبعد نهاية هذا البحث أجمل ما توصلت إليه من نتائج في النقاط التالية 

أهمية علم الفروق الفقهية، وأن من أراد أن يشتد عوده في استنباط األحكام من              : أوالً  *
  . يتحتم عليه النظر في الفروق الفقهيةأدلتها

  .أن زكاة المال عبادة مالية ولها تعلق بالذمة، وأما زكاة الفطر فهي عبادة بدنية: ثانياً *
أن المقصود من زكاة المال تطهيره وتنقيته مما يشوبه من نقص، وكذلك إغناء             : ثالثاً  *

 لحق صومه من نقص أو دخله       الفقراء وسد خلتهم، بينما زكاة الفطر تطهير للصائم مما        
  .من خلل، ويلحق بهذا من يمونهم

التشابه الكبير بين زكاة الفطر والكفارات، وأن شبهها بالكفارات أقـرب مـن             : رابعاً  *
  .كونها زكاة، ولعل هذا يرجح القول بالمنع من دفع قيمتها

طـر عبـادة    زكاة المال عبادة مالية، وأن زكـاة الف       ((يترتب على القول بأن     : خامساً  *
أن زكاة المال تدفع في المكان الذي وجد فيه المال، وأمـا        : مسائل متعددة، منها    )) بدنية

  . فيه البدنزكاة الفطر فتدفع في المكان الذي



– 

  )٣١٠٤(

  :المصادر والمراجع 
  .الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت اإلبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد*
  .، عبداهللا بن محمود الموصلياالختيار لتعليل المختار*
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك، عبدالرحمن بن محمد البغدادي، شركة              *

  .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر
  .البحر الرائق شرح كنز الرقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم*
محمد خير طعمة حلبـي،     : ء الدين الكاساني، تحقيق     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عال     *

  .دار المعرفة بيروت، لبنان
علـي محمـد    : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، تحقيـق              *

  .معوض، وعادل أحمد عبد الموجود
روت، لبنـان،   البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد العيني، دار الكتب العلمية، بي            *

  .ه١٤٢٠الطبعة األولى 
قاسم محمد النوري،   : البيان في مذهب اإلمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير العمراني، تحقيق            *

  .دار المنهاج، جدة
  .مجموعة من المحققين، دار الهداية: تاج العروس، تحقيق *
  .ات األزهريةمكتبة الكلي: تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج الحكام، الناشر *
  .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي*
  .دار الكتب العلمية، بيروت لبنان: تحفة الفقهاء، محمد أحمد السمرقندي، الناشر *
  .عبداهللا سعاف اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، تحقيق *
  .ه١٤١٩لي بن حجر، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى التلخيص الحبير، أحمد بن ع*
  .محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تهذيب اللغة، تحقيق *
علـي محمـد معـوض، عـادل أحمـد      : الحاوي الكبير، علي بن محمد الماوردي، تحقيق        *

  .عبدالموجود
  .ه١٤١١الجيل، درر الحكام في شرح مجلة األحكام، علي حيدر خواجة، دار *
  .محمد حجي: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق *
  .الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس البهوتي*
محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربـي، فيـصل عيـسى     : سنن ابن ماجه، تحقيق     *

  .البابي الحلبي
  .ي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدامحمد محي: سنن أبي داود، تحقيق *



 

 )٣١٠٥(

  .بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت: سنن الترمذي، تحقيق *
شعيب األرنؤوط، حسن عبدالمنعم شلبي، عبـداللطيف حـرز اهللا،          : سنن الدارقطني، تحقيق    *

  .أحمد برهوم
  . كتب العلمية، بيروت، لبنانمحمد عبدالقادر عطا، دار ال: السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق *
  .حسن عبدالمنعم شلبي: السنن الكبرى، للنسائي، تحقيق *
: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين محمد بن عبداهللا الزركـشي، تحقيـق               *

  .عبداهللا بن عبدالرحمن الجبرين، دار اإلفهام
 ابن الجـوزي، الطبعـة      الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن عثيمين، دار          *

  .ه١٤٢٨ -١٤٢٢األولى 
  .ه١٤١٤شرح منتهى اإلرادات، منصور يونس البهوتي، عالم الكتب، الطبعة األولى *
أحمد عبدالغفور  : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق           *

  .عطار، دار العلم للماليين، بيروت
  .زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاةمحمد : صحيح البخاري، تحقيق *
  .محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: صحيح مسلم، تحقيق *
  .عبداهللا بن عبدالمحسن التركي: الفروع، محمد بن مفلح، تحقيق *
  .الفروق، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب*
جمعاً ودراسة، سيد حبيب بن أحمد المدني األفغـاني، مكتبـة           الفروق الفقهية عند ابن القيم،      *

  .ه١٤٣٠الرشد 
الفروق الفقهية واألصولية، مقوماتها، شروطها نشأتها، تطورها، يعقـوب بـن عبـدالوهاب          *

  .ه١٤١٨الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض 
راهيم بـن  محمد إب: الفروق على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، معظم الدين السامري، تحقيق    *

  .ه١٤١٨محمد اليحيى، دار الصميعي 
أحمد ابن عبداهللا بن حميـد،  : القواعد، ألبي عبداهللا محمد بن محمد بن أحمد المقري، تحقيق          *

  .مركز إحياء التراث اإلسالمي
  .القوانين الفقهية، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي*
محمد محمد أحيد، مكتبـة     :  عبدالبر، تحقيق    الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن        *

  .الرياض الحديثة، الرياض
كشاف القناع عن اإلقناع، منصور بن يونس البهوتي، وزارة العدل فـي المملكـة العربيـة                *

  .السعودية



– 

  )٣١٠٦(

  .ه١٤١٤لسان العرب، محمد بن منظور، دار صادر، بيروت، *
 الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،        المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن مفلح، دار         *

  .ه١٤١٨الطبعة األولى، 
  .المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة بيروت*
محمد نجيـب المطيعـي، دار      : المجموع شرح المهذب، لإلمام محيي الدين النووي، تحقيق         *

  .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
الدكتور طه جابر فيـاض العلـواني،       : يق  المحصول، محمد بن عمر الرازي، دراسة وتحق      *

  .مؤسسة الرسالة
: المحيط البرهاني في الفقه النعماني، برهان الدين محمود بن أحمد بن عمر مـازة، تحقيـق     *

  .عبدالكريم سامي الجندي
عبـداهللا بـن    : المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، عبدالقادر بـن بـدران، تحقيـق               *

  .ة الرسالة، بيروتعبدالمحسن التركي، مؤسس
  .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت*
  .ه١٣٥١معالم السنن، حمد بن محمد الخطابي، المطبعة العلمية، حلب، *
  .عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق *
معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، دار الكتب العلمية،           مغني المحتاج إلى    *

  .ه١٤١٥الطبعة األولى، 
عبداهللا بن عبدالمحسن التركي، وعبدالفتاح محمد      : المغني، عبداهللا بن أحمد بن قدامة، تحقيق        *

  .الحلو
ح بن محمد   صال: منهج الطالب في فقه اإلمام الشافعي، زكريا بن محمد األنصاري، تحقيق            *

  .بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب، دار الكتب العلمية، بيـروت،              *

  .لبنان
  .محمد يوسف البنوري: نصب الراية، عبداهللا بن يوسف الزيلعي، تقديم *
دالعظيم محمود الـديب، دار  عب: نهاية المطلب في دراية المذهب، عبدالملك الجويني، تحقيق     *

  .المنهاج
: طالل يوسف، الناشر: ناني، تحقيق   الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر المرغي         *

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  -: المقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، 

وله الحمد وهو على كل شيء وأشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له، له الملك 
قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، وخليله ومصطفاه، صلى اهللا عليه 

  -: وعلى آله وصحبه الطّيبين الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد
 فيه نبُأ ما  فإن اهللا عز وجّل قد أنزل على رسوله صلى اهللا عليه وسلّم كتاباً كريماً

قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، وجعله لهذه األمة دستوراً ال يأتيه الباطل من بين 
تكفّل جّل وعال بحفظة من الزيادة وقد يديه وال من خلفه تنزيٌل من حكيٍم حميد، 

 وسر بقائها والنّقصان، وحماه من الزور والبهتان، هو شرفُ هذه األمة ومصدر عزها،
 أجمعت األمة قاطبةً على أن من قال بوقوع التّحريف فيه بزيادة أو نقصان ومجدها،

، ألنّه بهذا القول )١( صرفاً وال عدالًمنهفإنّه كافر كفراً أكبر ناقٌل من الملّة، ال يقبل اهللا 
         يكذّب اهللا تعالى الّذي تكفّل بحفظه على مر العصور وكر الدهور البذيء الفاحش 

 مث زث ّٰ : والقائل جّل وعال" ) ٢(ِّ  نن من زن رن مم ام يل ّٰ 
  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  ىفيف يث ىث نث
لم يخالف في ذلك أحد من أهل  القبلة، حتى الفرق )٣(ِّ ين ىن نن من رنزن

                                         
 .٢٩: ص. التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ألبي الحسين الملطي: انظر) ١(
 .٩: آية. سورة الِحجر) ٢(
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  قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

  أبهابجامعةُ الملك خالد  - كلية الشّريعِة وأصول الدين
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المبتدعة لم تخالف أهل السنة والجماعة في هذا، وإن خالفتهم في تأويل بعض اآلياِت 
ن بطائفٍة مارقٍة، لها دين غير والمسلمهو عليه حتّى ابتلي الكريمة، وبقي األمر على ما 

الرافضةُ وكتاب غير القرآن الكريم، الّذي به نَدين، ومنهج غير صراِط اهللا المستقيم، 
 المكفّرين ألصحاب النبي الكريم، القائلين بالتحريف في القرآن الرافضين للقرآن الكريم،

وذهب  وحرفت معانيه وحِذفت نصوصه، بزعمهم، منه ِزيد فيه ونُِقصالعظيم، حيثُ 
يريدون إثبات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب منه أكثر مما هو موجود اآلن، 

رضي اهللا عنه بعد النبي صلى اهللا عليه وسلّم مباشرةً، وأن اإليمان بإمامِة علي واألئمة 
 العبد معرفتَه، وحينما سِئلُوا عن دليل  أعظم أركان اإليمان، وأوجب ما علىمن ولده

ركنيِتِه أو وجوب إمامة علٍي رضي اهللا عنه واألئمة من بعده لم يجدوا ما يدلّلوا على 
 هذه إالّ أنقولهم هذا إالّ الزعم أن هذا الركن العظيم منصوص عليه في القرآن الكريم، 

القول بتحريف بأت فضيحة القوِم النّصوص قد ُأزيلت من القرآن الكريم، ومن هنا بد
وهذا القول الكافر لم يقل به القرآن الكريم، وتكفير الصحابة رضي اهللا عنهم أجمعين، 

علماء عصر من العصور، مع براءة اآلخرين منه، بل هو قولهم قاطبة، يتداولونه 
وما بينهم، ويتنافسون في التصنيف فيه فيما بينهم، فما يقوله هذا، يزيد عليه ذاك، 

يستعمل التقية فيه هذا، يصرح به ذاك، في تنافٍس فاضٍح، وأٍز من الشيطاِن واضٍح، 
 )١( ِّ ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ّٰ وصدق اهللا إذ يقول 

ولست أعلم هل القوم يعون ما يقولون؟ أم يقولون ما ال يعون، فإن كانوا يعون ما 
" )٢(ِّ مل يك ىك مك اكلك يق ىق ّٰ : يقولون فهم ممن قال اهللا تعالى فيهم

 ام يل  ىل مل يك ىك ّٰ : وإن كانوا يقولون ما ال يعون فهم ممن قال اهللا فيهم
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
ومن هذا ")٣(ِّحت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ

المنطلق سيكون الحديث عن هذا الموضوع البالغ األهمية والخطورة، والّذي يمس 
دي بالقائل به إلى الجحيم، وقد أسميت هذا ويوعقيدة األمة اإلسالمية في الصميم، 

 وقد قسمتُ ،"موقف الرافضة من القرآن الكريم من الكليني إلى الطبرسي"البحثَ 

                                         
 .٨٣: آية. سورة مريم) ١(
 .٨٤: آية. سورة مريم) ٢(
 .١٠٥ -  ١٠٣: آية. سورة الكهف) ٣(
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البحث إلى تمهيد تكلّمت فيه عن القرآن الكريم في الفكر السنّي الرشيد، وخمسة مباحث 
أن يجعل عملي يشتمل كل مبحث على عدة مطالب وخاتمة وفهارس، سائلة اهللا تعالى 

هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في الدنيا و يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إالّ من 
  .أتى اهللا بقلٍب سليم

  :خطّة البحث
وقد قسمت البحث لتمهيد وخمسة مباحث، يحوي المبحث األول على عدة مطالب 

  -:على النّحو التالي
  .سنّي الرشيدالقرآن الكريم في الفكر ال: التمهيد

  .رأي الروافِض في القرآن الكريم إجماالً
  .أقوال علماء الرافضة في القرآن الكريم على وجه التفصيل: المبحث األول

القول بأن القرآن الكريم لم يجمعه إالّ علي واألئمة عليهم : المطلب األول
  .السالم

  . وردهم لهرفض الصحابة للقرآن الّذي جمعه علي: المطلب الثاني
  .لماذا يقرأ الرافضةُ هذا القرآن مع اعتقادهم أنّه محرف: المطلب الثالث
  .النهي عن حفظ القرآن الكريم حتّى يأتي المهدي المنتظر: المطلب الرابع

قولهم بأن األنبياء عليهم السالم يستقون األنوار من : المطلب الخامس
  .األئمة

افضة في القرآن الكريم على وجه أقول شيوخ الر: المطلب السادس
  .التفصيل

  .قولهم أن القرآن الكريم فيه آيات سخيفة: المطلب السابع
  .عدد آيات القرآن الكريم: المطلب الثامن
  .أسماء األئمة في القرآن الكريم: المطلب التاسع
هناك مدينة أهلها يقرؤون قرآناً لو قرأناه لكفرنا به : المطلب العاشر

  .وأنكرناه
  .القرآن الكريم ثالثة أثالث أو أربعة أرباع: المطلب الحادي عشر
  .نماذج من اآليات المحرفة بزعم المجوس: المطلب الثاني عشر

  .المنكرون للتحريف من علماء الرافضة: المبحث الثاني



– 
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  .تناقض الرافضة في القول بتحريف القرآن الكريم: المبحث الثالث
  .سور المحذوفةنماذج من ال: المبحث الرابع

  .مصحف فاطمة رضي اهللا عنها وأرضاها: المبحث الخامس
  .الخاتمة

هذا وأسأل اهللا الّذي ال يسأل غيره، وال يرجى إالّ خيره، وال إله غيره، أن يبارك 
 مب هئ مئ هي مي خي حي ّٰ في هذا الجهد المتواضع، وأن يهدي به أقواماً  

رة ويوم يقوم األشهاد  وأن ينفعني به في الدنيا واآلخ)١( ِّ مث هت مت هب
يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إالّ من أتى اهللا بقلب سليم، كما أسأله تعالى أن يبرم لهذه 
األمة أمراً رشداً يعز فيه أهل السنّة والجماعِة، وينصرون فيه على أهل البدعة 

قادر عليه، والضاللة، وأن يرينا في الرافضة يوماً كيوم عاد وثمود، إنّه ولي ذلك وال
وهو نعم المولى ونعم النّصير، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العاملين، وصلى اهللا 

  وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين،،،،،،،،،
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  تمهيد
  .القرآن الكريم في الفكر السنّي الرشيد

مة المحفوظ، ال يأتيه الباطل من بين يديه القرآن الكريم كتاب اهللا الخالد، ودستور األ
وهيمنته على الكتب السماوية  وال من خلفه، تكفّل من تكلّم به سبحانه وتعالى بحفظه،

من الظلمات به السابقة، أنزله اهللا تعالى على رسوله صلى اهللا عليه وسلم ليخرج الناس 
 مع كر الدهور، ومر العصورإلى النور، ومن الشرك إلى اإليمان، ال يتغير وال يتبدل 

 يق ىق ّٰ :  وقال تعالى)١( ِّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ّٰ 
، فيه )٢( ِّ ين ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

خبر ما قبلنا، ونبأ ما عبدنا، وحكم ما بيننا، معجز في لفظه ومعناه، وفي أحكامه 
ة ومصدر عزمس خس ّٰ ها وأخباره ومبناه، وفي إيجازه وإعجازه، شرفُ هذه األم 

هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من )٣( ِّ مض خض جضحض مص خص حص
جباٍر قصمه اهللا، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله اهللا، وهو حبل اهللا المتين، وهو 
الذِّكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، ال تزيغ به األهواء، وال تشبع منه العلماء، وال 

كثرِة الرد، وال تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته تمّل من تكراره األلسن، وال يخْلَقُ م
، من قال )٤(ِّ جه ين ىن من خن  حن جن يم ّٰ : الجن إذا سمعته حتى قالوا

به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجرن ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
  .)٥(مستقيم

  :رأي الروافِض في القرآن الكريم إجماالً
 أن المجوس زعم الروافضالعظيم، والكتاب الكريمهذا الس الّذي تكفّل اهللا تعالى فر 

لم بحفظه على كر العصور ومر الدهور ليكون دستوراً لألمِةوشرفٌ لها، ومع ذلك ف
يسلم من ألسنِة المنافقين، وإرجاف المرجفين الحاقدين، فزعموا أن هذا الكتاب الحكيم 

رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ألن فيه نقصاً الّذي بين أيدينا ليس هو الّذي أنزله اهللا على 
من الصحابة الكرام رضي اهللا  -  بزعمهم –كثيراً حيث عمد أعداء علي بن أبي طالب 

                                         
 .٩: آية. سورة الِحجر) ١(
 .٤٢ -  ٤١: آية. سورة فصلت) ٢(
 .١٠: آية. سورة األنبياء) ٣(
)٤ (٢ -  ١: آية. سورة الجن. 
  ).٤٧٨: ٨( الدر المنثور للسيوطي : انظر) ٥(
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عنهم وأرضاهم بحذف فضائل آل البيت، ولوال ذلك الحذف والنقص لرأيت القرآن 
 اهللا الكريم يعج بالنصوص التي تذكر إمامة األئمة المعصومين من ولد علي رضي

  .عنه
وهذا االتّهام الخطير كما أنّه تكذيب هللا تعالى المتكفّل بحفظه، هو أيضاً اتّهام لعلي 

 لم يقاتل دون تحريف القرآن حيثرضي اهللا عنه الساكت عن مثل هذا المنكر العظيم، 
جاهالً كان خائناً؟ أم كان فهل كان خائفاً؟ أم !!! لو أن ذلك كذلك الكريم وسكت عليه 

؟ وحاشاه رضي اهللا عنه من هذا وذاك، ثم لو افترضنا أن هذا كان أو !!ذا التّحريف به
ألم تؤول إليه الخالفة بعد ذلك ويحكم ألكثر من أربع سنواٍت ونصف وهو !! ذاك 

للساحة لتهتدي األمة، لماذا لم يِعد القرآن الكريم الخليفة المسموع كلمته، النّافذ أمره؟ ف
أليست هذه خيانة منه أن يترك األمة في دياجير الكفر والضالل !! !وتنقشع الغمة 

 السرداب ثالث الغرائب الدنيوية لظهور المهدي منوالتّيه كل هذه المدة الطويلة انتظاراً 
العنقاء والِغيالن وآخرها مهدي الرافضة المنتظر من السرداب الذّي لم يتّفقوا هم 

  !!!.هعلي
حريف القرآن الكريم تتخذ شكالً عملياً، وُأضيف في لقد بدأت أسطورة القول بت

علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، : أخبارها ورواياتها على يِد دهاقنةُ الرفِض
محمد بن يعقوب الكليني الرازي صاحب الكافي، وآخرون، وسبب هذه الهجمة : وتلميذه

هم على اإليمان باألئمة اإلثني الشرسة على آيات القرآن الكريم، أن القوم قد أقاموا دين
 من الملّة، ويوجب الخلود في النّار،  أكبر ناقالًاًعشر الّذي يعتبر الكفر بواحد منهم  كفر

وحيثُ أن هؤالء األئمة ال وجود لواحد منهم في القرآن الكريم، عمد هؤالء الزنادقة 
وقد بدأت هذه الفريةُ !! البتكار هذه الفرية الخبيثة، وهي القول بتحريف القرآن الكريم 

 فهما من أرسى دعائم هذه العقيدة الباطلة، وعمال – القمي، والكليني –بهذين الرجلين 
كتمل صورة هذه األسطورة لم تعلى ترويجها ونشرها واإلكثار من الحديث عنها، و

 حيث أخذ ماللي القوم يتنافسون بينهم في التأليف في هذا العار، على أيديهما،
حسين الطبرسي في حبٍل : قون في هذا المضمار، من القمي والكليني إلى الميرزاويتساب

القمي، والكليني تأخذ بهذه األسطورة إلى مرحلة عملية، : بدأت الروايات عندمن مسٍد، 
بعد " في علي " فبدؤوا بإقحام بعض الكلمات ضمن سياق اآليات الكريمة، مثل كلمة 

بعد " آل محمد حقهم : " وزيادة لفظ" وأنزلنا إليك " " هللا إليك أنزل ا: " كّل آية فيها لفظ
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 :بعد لفظ" في والية علي : " حيثما وقع في القرآن، وزيادة لفظ" ظلموا : " لفظ
  .بكلمة أئمة حيثما وِجدت" أمة " حيثما جاءت في القرآن، وتغيير كلمة " أشركوا"

كافي من هذه الروايات، وبينما وإذا قارنت بين ما جاء في تفسير القمي وأصول ال
ذكره شيوخهم المتأخرون كالمجلسي، والجزائري، والنوري الطبرسي وغيرهم من 
المتأخرين، الحظت أن روايات التحريف زادت عندهم بشكل ملحوظ، مما يدل على أن 

وكأنّه أمر مبني على العمل يجري في كل فترة على الزيادة في هذه المفتريات 
  !!.التّنافس

 يعني القرآن –أسقطوا ما كان فيه : يقول المجلسي بأن الصحابة رضي اهللا عنهم
 من المثالب التي صدرت منهم بعد وفاة سيد المرسلين صلى اهللا عليه وآله، –الكريم 

فلهذا ترى اآليات غير مرتبطة، والقرآن الّذي جمعه أمير المؤمنين عليه السالم محفوظٌ 
  .)١(الم، فيه كل شيٍء حتّى خدش اإلرِشعند صاحب األمر عليه الس

 يقول بأنه رأى قرآناً بخط علي يتوارثه – وهو ممن يميل للتشيِع –ويذكر ابن النديم 
 إلى – ممن يدعي النسب العلوي –، ويشير ابن عنبة )٢(بيت من البيوت المنتسبة للحسن

ي ثالثة وجود مصحفين بخط أمير المؤمنين علي رضي اهللا عنه، أحدهما يقع ف
 رآه بنفسه، ولكنهما احترقا حين احترق يقول بأنّهمجلدات، واآلخر يقع في مجلد واحد، 

  .)٣(المشهد
ورأيت في شهر ذي الحجة في دار : من علمائهم المعاصرينوهو وقال الزنجاني

كتبه : ه في النجف مصحفاً بالخط الكوفي كتب على آخره١٣٥٣: الكتب العلوية سنة
  .)٤(في سنة أربعين من الهجرةعلي بن أبي طالب 

كيف يمكن أن نجمع بين هذه المشاهدات المزعومة، والقول بأن القرآن الّذي : قلتُ
ألّفه علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه عند اإلمام في السرداب ال يظهره إالّ آخر 

 !! وكيف يمكن لعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنه أن يكتب كتاباً بعد وفاته !!!الزمان 

                                         
بات الحجة الغائب للشيخ علي إلزام الناصب في إث:  وانظر )١٧٠:  ٥٢( األنوار النّعمانية لنعمة اهللا الجزائري :  انظر) ١(

  ).٨٢: ٢( اليزدي الحائري 
 .٢٨:  ص. الفهرست البن النّديم:  انظر) ٢(
 .١٣١ -  ١٣٠:  ص. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ، البن عنبه:  انظر) ٣(
 .٢٤ : ص. فقه الرضا البن بابويه القمي:  وانظر ، ٧٨ – ٦٧:  ص. تاريخ القرآن للزنجاني:  انظر) ٤(



– 

  )٣١١٤(

كتبه علي بن أبي طالب سنة : حيث زعم الزنجاني أنّه رأى مصحفاً في آخره قوله
  .!!أربعين من الهجرة 

 وهو ممن عاش بين الشيعة، وقرأ الكثير من –ولهذا قال ميرزا مخدوم الشيرازي 
 يعتقدون في – أي مع ما يدعونه من التحريف –ومن الطرائف أنهم مع هذا : كتبها قال

كونها مكتوب علٍي واألئمةَ من ولده، وليس  فيها إالّ ما في سائر مصاحف كثيرة 
  .)١(المصاحف المتواترة والتي ال تحصى كثرة

                                         
 .١٠٤:  ص) مخطوط ( النواقض لميرزا مخدوم الشيرازي :  انظر) ١(



 

 )٣١١٥(

  المبحث األول
  الكريم على وجه التفصيلالرافضة في القرآن علماء 

  إالّ علي واألئمة عليهم السالملم يجمعه القرآن الكريم القول بأن : المطلب األول
لرافضة أن القرآن الكريم لم يتمكن أحد من جمعه وحفظه سوى علي زعم علماء ا

بن أبي طالب رضي اهللا عنه واألئمة من بعده، وهذا القول منهم يريدون به إثبات 
التحريف في القرآن الكريم حيث تم جمع القرآن الكريم في عهد الخليفة عثمان رضي 

ة ليسوا ضمن هذا الجمِع الكريم اهللا عنه بجمع من الصحابة الكرام، وحيث أن األئم
الجامع للقرآن العظيم، فإن القرآن الكريم قد تم جمعه ممن لم يكن أهالً لهذا الجمع 
بزعمهم، وقد رووا نصوصاً إلثباِت دعواهم تلك يردها النّقل، ويمجها العقل، فرووا 

 أبي عن أحمد بن علي القرشي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن
ما أحد من هذه األمة جمع القرآن كما أنزله جبرئيل عليه : جعفر عليه السالم قال
سمعت أبا : عن جابر قالو، )١( وصي محمد صلى اهللا عليه وآلهالسالم على محمد إالّ

ما أدعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إال : جعفر عليه السالم يقول
 علي بن أبي طالب، واألئمة من بعده عليهم ا نزله اهللا إالّاب، وما جمعه وحفظه كمكذّ

  .)٢(السالم
 فقال عن جمع القرآن الكريم،سأل رجل أبا جعفر عليه السالم : عن عبد الغفار قالو

وفي ما يستطيع أحد يقول جمع القرآن كله غير األوصياء، : أبو جعفر عليه السالم
حد من هذه األمة جمع القرآن إال ما أ: عن أبي جعفر عليه السالم قالرواية 

  .)٣(األوصياء
رضي اهللا وفي االحتجاج عن سليم في خبر طويل في ذكر مجلس جرى بين معاوية 

سمعت عبد اهللا بن جعفر بن أبي  :وأصحابه قالبن علي رضي اهللا عنهما والحسن عنه 

                                         
وبحار ) ٤٥١: ٢(  ، وتفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي ١٠٣: تفسير أبو حمزة الثمالي ألبي حمزة الثمالي  ص: انظر) ١(

  .١٠:ص. يوفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرس ) ٤٨: ٨٩( األنوار للمجلسي 
        وبحار األنوار للمجلـسي     ) ٢٢٨: ١(  ، والكافي للكليني     ٢١٣: ص. بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار     : انظر) ٢(

وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري   ) ٢٠: ١( والتفسير الصافي للفيض الكاشاني      ) ٨٨: ٨٩( 
  .١١: ص. الطبرسي

 ، وبحار األنوار ٢١٤: ص.  ، وبصائر الدرجات للصفار١٠٣: ص. زة الثمالي ألبي حمزة الثمالي  تفسير أبو حم  : انظر) ٣(
  .١٢: ص.وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي ) ٨٩: ٨٩( للمجلسي 



– 

  )٣١١٦(

لى أبي وتزعم أن عمر أرسل إ: قال الحسن بن على عليه السالم لمعاوية: طالب يقول
: أني أريد أن أكتب القرآن في مصحف، فابعث إلي بما كتبت من القرآن، فاتاه فقال

                                                                                         ألن اهللا تعالى يقول : ؟ قالمِلو: يضرب واهللا عنقي قبل أن يصل إليك، قال
يا :  إياي عنى ولم يعنك وأصحابك، فغضب عمر ثم قال)١(ِّ جخ مح جح ّٰ 

ابن أبي طالب، تحسب إن أحداً ليس عنده علم غيرك، من كان يقرُأ من القرآن شيئا 
قد ضاع منه : فليأتني به، فإذا جاء رجل يقرأ معه فيه آخر كتبه، وإال لم يكتبه، ثم قالوا

 قال الحسن :، وفي رواية أهلهبل كذبوا واهللا هو مجموع محفوظ عند!! قرآن كثير 
يا معاوية، إن عمر بن الخطاب أرسلني في إمارته إلى علي بن أبي : عليه السالم

أني أريد أن أكتب القرآن في مصحف، فابعث إلينا ما كتبت من : طالب عليه السالم
 ىم  ّٰ :ألن اهللا يقول: ولم؟ قال: القرآن، فقال تضرب واهللا عنقي قبل أن يصل إليه، قلت

المطهرون، إيانا عنى، نحن الذين إالّ ال يناله كله : يعني )٢( ِّ حن  جن يم
اذهب اهللا عنا الرجس، وطهرنا تطهيراً، وأورثنا الكتاب، ونحن الذين اصطفانا اهللا من 

: عباده، ونحن صفوة اهللا، ولنا ضربت األمثال، وعلينا نزل الوحي، فغضب عمر وقال
أحد علم غيره، فمن كان يقرُأ من القرآن شيئا إن ابن أبي طالب يحسب أنه ليس عند 

يا معاوية إنه : فليأتنا، فكان إذا جاء رجل يقرُأ معه آخر كتبه، وإال لم يكتبه، فمن قال
  .)٣(ضاع من القرآن شيء، فقد كذب، هو عند أهله مجموع محفوظ

هذه النصوص متهافتة، هي أشبه بقصص العوام عن األساطير التي يزيد فيها : قلت
هذا، وينقص ذاك حسب ما تقتضيه الحاجة، ومما يرد على هذه التّفاهات هو قيامها 
على افتراض وجود عداء بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنهما، 
وهذا كذب واضٍح، وبهتان فاضح، فكيف يكون العداء بينهما وقد زوج علي رضي اهللا 

هراء لعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وأصدقها عنه ابنته أم كلثوم من فاطمة الز
فهل يزوج علي رضي اهللا عنه !!)٤(أربعين ألف درهم كما تقول روايات القوِم أنفسهم

ابنته من رجل يعلم أنّه اغتصب الخالفة؟ وحرف كتاب اهللا تعلى؟وكفر بعد رسول اهللا 
                                         

  .٧: آية. سورة آل عمران) ١(
  .٧٩: آية. سورة الواقعة) ٢(
  .١٢: ص.كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي،وفصل الخطاب في تحريف  ٣٦٩: ص.  بصائر الدرجات للصفار:انظر) ٣(
       وجامع أحاديث الشيعة للبروجـردي      ) ٢٧٢: ٤( والمبسوط للطوسي    ) ٢٦٣: ٢١(  وسائل الشيعة للحر العاملي      :انظر) ٤(

  . )١٢٠: ١٠( ومستدركك سفية البحار للشاهرودي  ) ٢٠٥: ٢١( 



 

 )٣١١٧(

قرآن الّذي جمعه سبحانك هذا بهتان عظيم،ثم أين هذا ال!!! صلى اهللا عليه وسلم 
إما أن يخرجوه لنا ويثبتوا بالدليل القطعي أنّه هو كتاب اهللا تعالى الّذي !! األوصياء؟

أنزله اهللا تعالى على رسوله صلى اهللا عليه وسلّم، وهذا محال، أو أن يدعوا خفاءه حتى 
ندها وع!! يظهر مهدي القوِم من سردابه ويأتي بالقرآن الكريم كما هو كما يدعون 

توجه االتهامات إلى األوصياء بالخيانة ألنّهم أخفوا كتاب اهللا تعالى وحرموا األمة 
 هل قال :وأخيراً!!! اإلسالمية منه طيلة هذه المدد، وهذا كفيل بفكرهم لو كانوا يعقلون 

الراسخون في : علي رضي اهللا عنه بأن القرآن الكريم ال يمسه إالّ المطهرون؟ أو قال
واالستدالل مختلف، والعقلية حانقة قد طوح بها الحنقُ بعيداًعن م؟ ألن القصة واحدة،العل

  .!!التفكير
  :وردهم لهرفض الصحابة القرآن الّذي جمعه علي :المطلب الثاني

لم ينس القوم أن يزعموا أن علياً رضي اهللا عنه جاء بالقرآن الكريم كامالً بعد وفاة 
وسلّم وسلّمه للصحابة رضي اهللا عنهم، غير أن الصحابة رضي النبي صلى اهللا عليه 

اهللا عنهم ما إن فتحوا الصفحة األولى من ذلك القرآن حتى فوجئوا بفضايحهم مسرة 
فيه، فغضبوا من هذا وردوا كتاب اهللا تعالى على علٍي رضي اهللا عنه، ثم أخذوا في 

!! لمحمد عليها الصالة والسالممؤامرة تأليف قرآن جديد غير الّذي جاء به جبريل 
: ن أمير المؤمنين عليه السالم جمع القرآن، فلما جاء به قالإ: قالالصدوق فرووا  عن 

ال : هذا كتاب ربكم كما أنزل على نبيكم، لم يزد فيه حرف ولم ينقص من حرف، فقالوا
 من خن حنّٰ : حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي عندك، فانصرف وهو يقول

  .)٢(")١(ِّحي جي يه مهىه  جه ين ىن
لما توفي رسول اهللا : قالوفي االحتجاج عن أبي ذر الغفار رضي اهللا عنه أنه 

 عليه السالم القرآن، وجاء به إلي المهاجرين واألنصار، يصلى اهللا عليه وآله جمع عل
وعرضه عليهم لما قد أوصاه رسول صلى اهللا عليه وآله، فلما فتحه أبوبكر خرج في 

يا علي أردده فال حاجة لنا فيه، : ضايح القوم، فوثب عمر وقالأول صفحه فتحها ف

                                         
  .١٨٧: آية. سورة آل عمران) ١(
مناقب آل أبي  ) ٣٨٣: ١(  ، واالحتجاج للشيخ الطبرسي ٨٧: ص. االعتقادات في دين اإلمامية للشيخ الصدوق : انظـر ) ٢(

وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب       ) ٥٢: ٨٩( وبحار األنوار للمجلسي     ) ٣٢٠: ١( طالب البن شهر آشوب     
  .١١: ص. األرباب للنوري الطبرسي



– 

  )٣١١٨(

ثم أحضرا زيد بن ثابت، وكان قاريا للقران، فقال  فأخذه علي عليه السالم، وانصرف،
ألنصار، وقد رأينا أن تؤلف ا جاءنا بالقرآن، وفيه فضائح المهاجرين وإن علياً: له عمر

مهاجرين واألنصار، فأجابه زيد إلى ذلك،  للالقرآن، وتسقط منه ما كان فضيحة وهتكاً
فه، أليس قد  القرآن الذي ألّ من القرآن على ما سئلتم، وأظهر عليفإن فرغتُ: ثم قال

 عليه ف عمر سئل علياًخِل فلما استُ-  إلى أن قال -ما الحيلة : بطل ماعملتم؟ فقال عمر
ن جئت إ: يا أبا الحسن: لفقا!!! )١(السالم أن يدفع إليهم بالقرآن فيحرفوه فيما بينهم

: بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه؟ فقال على عليه السالم
هيهات ليس إلى ذلك من سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم، وال 

ي مة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا ما جئتنا به، فإن القرآن الذي عنداتقولوا يوم القي
هل وقت إلظهاره معلوم؟ : اليمسه إال المطهرون، واألوصياء من ولدي، فقال عمر

  .)٢(نعم، إذا قام القائم من ولدي: فقال على عليه السالم
 القرآن ضرفي خبر الزنديق الطويل بعد ذكره عليه السالم عو: وفي رواية قالوا

ار بورود المسائل عليهم ثم دفعهم االضطر: الذي جمعه عليهم وإعراضهم عنه ما لفظه
عما ما ال يعلمون تأويله إلى جمعه وتأليفه وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم 

من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به، ووكلوا تأليفه ونظمه : كفرهم، فصرخ مناديهم
لمتأمل إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياء اهللا، فألفه على اختيارهم، وما يدل على ا

٣(روا أنه لهم وهو عليهمله على اختالل تميزهم وافترائهم، وتركوا منه ما قد(.  
كنت عند عبد اهللا بن عباس في بيته، ومعه جماعة من شيعة : )٤(وفي خبر آخر قال

توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : علي عليه السالم، فحدثنا فكان فيما حدثنا أن قال
في حفرته حتى نكث الناس وارتدوا، وأجمعوا على الخالف، يوم توفي، فلم يوضع 

                                         
  .م يذكرني بقصص ألف ليلة ولية ، وكليلة وِدمنة واهللا هذا الكال:قلت) ١(
والتفـسير الـصافي للفـيض     ) ٣: ١( واالستغاثة ألبي القاسم الكوفي  ) ٢٢٧ – ٢٢٦: ١(  االحتجاج للطبرسي   :انظر) ٢(

وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب        ) ٤٣ -  ٤٢: ٨٩( وبحار األنوار للمجلسي     ) ٤٣: ١( الكاشاني  
  .١١: ص. برسيللنوري الط

 ) ١٢٦: ٩٠( وبحار األنوار للمجلـسي   ) ٤٧: ١( والتفسير الصافي للكاشاني   ) ٣٨٣: ١( االحتجاج للطبرسي   : انظر) ٣(
كتـاب رب األربـاب للنـوري    وفـصل الخطـاب فـي تحريـف          ) ٤٢٢: ١( وتفسير نور الثقلـين للحـويزي     

  .١١:ص.الطبرسي
  .سليم بن قيس:  القائل هو:قلت) ٤(



 

 )٣١١٩(

واشتغل على بن أبي طالب برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حتى فرغ من غسله وتكفينه 
وتحنيطه ووضعه في حفرته، ثم أقبل على تأليف القرآن، وشغل عنهم بوصية رسول 

ت له يا سيدي أرى بعض فقل: علي قال :شمس الدين قالول.)١(اهللا صلى اهللا عليه وآله
اآليات غير مرتبطة بما قبلها وبما بعدها، كأن فهمي القاصر لم يصل إلى غور ذلك، 

نعم األمر كما رأتيه، وذلك لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه : فقال
وآله من دار الفناء وفعل صنما قريش ما فعاله من غصب الخالفة الظاهرية، جمع 

 المؤمنين عليه السالم القرآن كله، ووضعه في إزار، وأتى به إليهم وهم في أمير
هذا كتاب اهللا سبحانه، أمرني رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أن : المسجد، فقال لهم

أعرضه عليكم لقيام الحجة عليكم يوم العرض بين يدي اهللا تعالى، فقال له فرعون هذه 
قد أخبرني حبيبي محمد صلى اهللا : لى قرآنك، فقال لهلسنا محتاجين إ: األمة ونمرودها

عليه وآله بقولك هذا، وإنما أردت بذلك إلقاء الحجة عليكم، فرجع أمير المؤمنين عليه 
ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك، ال راد لما سبق في : السالم إلى منزله وهو يقول

ي عليهم يوم العرض عليك، علمك، وال مانع لما اقتضته حكمتك، فكنت أنت الشاهد ل
كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأت : فنادى ابن أبى قحافة بالمسلمين وقال لهم

بها، فجاءه أبو عبيدة بن الجراح، وعثمان، وسعد بن أبى وقاص، ومعاوية بن أبى 
سفيان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبد اهللا، وأبو سعيد الخدري، وحسان بن 

اعات المسلمين، وجمعوا هذا القرآن، وأسقطوا ماكان فيه من المثالب التي ثابت، وجم
صدرت عنهم بعد وفاة سيد المرسلين صلى اهللا عليه وآله، فلذا ترى اآليات غير 

 جمعه أمير المؤمنين عليه السالم بخطه محفوظ عند صاحب يمرتبطة، والقرآن الذ
ش، وأما هذا القرآن فال شك وال األمر عجل اهللا فرجه، فيه كل شيء حتى أرش الخد

شبهة في صحته، وأنه من كالم اهللا سبحانه، هكذا صدر عن صاحب األمر عليه 
  .)٢(السالم

                                         
وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب       ) ١٩٧: ٤٣(  ، وبحار األنوار للمجلسي      ٣٨٥: ص. كتاب سليم بن قيس   : انظر) ١(

  .١١٤: ص. ، وبيت األحزان لعباس القمي١٣: ص. األرباب للنوري الطبرسي
، ١٦ :ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي ) ١٧٠: ٥٢( بحار األنوار للمجلسي : انظر) ٢(

   ).٨١: ٢( وإلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعي اليزدي الحائري 



– 

  )٣١٢٠(

 القارئ الكريم جرأة القوم على االفتراء وإطالق الكفر على أيهاتالحظ : قلت
الصحابة الكرام، وبالذّات على الشيخين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي اهللا 

!! ونمرودها هما وأرضاهما، وتسمية الفاروق رضي اهللا عنه بفرعون هذه األمة عن
ويزداد عجبك حينما تعلم أن علي ابن أبي طالب رضي اهللا عنه وأرضاه زوج ابنته أم 

 من عمر الفاروق رضي اهللا عنهم – كما سبق بيانه –وفاطمة كلثوم بنت علي 
ره رجل يدعي هؤالء الزنادقة أنّه كان يكفِّ فكيف يفعل علي هذا الفعل مع أجمعين،

وكما تالحظ أيها القارئ الكريم أيضاً !!! ونمرودها ويطلق عليه فرعون هذه األمة 
البيئة الّذي وضعت فيها هذه النصوص، فترى أنّها بيئةٌ حانقةٌ على أصحاب النّبي صلى 

بة الكرام بمظهر اهللا عليه وسلم ورضي عنهم، حيث تنافس القوم في إظهار الصحا
وهذا !! العصابات اإلجرامية الحاقدين على اإلسالم ونبي اإلسالم عليه الصالة والسالم 

التصور بال شٍك نابع من حقد القوم وحنقهم على أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلّم 
يستطع الّذين فتح اهللا بهم دولة الفرس، فأطفأ اهللا نيرانهم، وقوض إيوانهم، وحيث لم 

القوم مواجهة أبطال اإلسالم في الجبهاِت، فقد حولوا أحقادهم عليهم عبر الصفحاِت، 
وصوروهم بمثل هذه المناظر الكفرية، وهم لم ينالوا منهم شيئاً، ولن ينالوا منهم بإذن 
اهللا تعالى شيئاً، حيث أعلى اهللا شأن أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، ورفع قدرهم، 

عدوهم، وكبتَهم، وما ضر البحر أمسى زاخراً أن رمى فيه غالم بحجر، وكما وأخسأ 
  .ال يضر السحاب نبح الكالب: قيل

  .لماذا يقرأ الرافضة هذا القرآن مع اعتقادهم أنّه محرف:المطلب الثالث
 إذا كان هذا اعتقاد القوم في القرآن :وهوسؤال يتبادر للذهن كما يرد عليهم أيضاً ب

، فلم يقرئونه وال يقرئون قرآنهم الذي يملكونه؟ أو يتوقفون عن قراءته حتى الكريم
  .يخرج هذا المحبوس من سردابه بالقرآن كما أنزل؟

الجواب على هذا التساؤل المشروع يتفضل به كبار شيوخهم، فقد رووا عن علي 
 في عدونا، ربع فينا، وربع: نزل القرآن أربعة أرباع: قال عليه السالم: رضي اهللا عنه

غير أن ... وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام، ولنا أهل البيت كرائم القرآن
الخبر قد صح عن أئمتّنا عليهم السالم أنّهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين وأالّ يتعدوه إلى 
زيادة فيه وال نقص منه حتى يقوم القائم عليه السالم فيقرأ للناس القرآن على ما أنزله 

وألنّه متى قرأ اإلنسان بما خالف ما ... اهللا تعالى، وجمعه أمير المؤمنين عليه السالم



 

 )٣١٢١(

بين الدفتين غرر بنفسه، وعرض نفسه للهالك، فنهونا عليهم السالم عن قراءة القرآن 
  .)١(بخالف ما ثبت بين الدفتين لما ذكرناه

اءة ما وردت به األخبار نهونا عليهم السالم عن قر: ويقول المجلسي نقالً عن المفيد
من أحرف يزيد على الثابت في المصحف، ألنّه لم يأت على التواتر وإنما جاء باآلحاد، 
وقد يغلط الواحد فيما ينقله، وألنه متى قرأ اإلنسان بما يخالف ما بين الدفتين غرر 
بنفسه مع أهل الخالف، وأغرى به الجبارين، وعرض نفسه للهالك، فمنعونا عليهم 

  .)٢(الم من قراءة القرآن بخالف ما يثبت بين الدفتين لما ذكرناهالس
عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن : وقال الكليني في الكافي ما نصه

جعلت فداك إنا نسمع اآليات : قلت: بعض أصحابه، عن أبي الحسن رضي اهللا عنه قال
 عنكم، فهل نأثم؟ بلغنا كما في القرآن، ليس هي عندنا كما نسمعها، وال نحسن أن نقرأها

  .)٣(ال، اقرؤوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم:فقال
إذا ظهر صاحب : وهذه معضلةٌ أخرى أوقعوا أنفسهم فيها دون وعٍي منهم، فقولهم

وال يرفع للسماء إالّ الصالح، أما الخبيث فيمكثُ في ... الزمان رفع القرآن إلى السماء
  !!!. الكريم محرفاً ثم يرفع للسماءاألرِض، فكيف يكون القرآن

 – وحاشاهم من ذلك –ومادام األمر كذلك، فلم تُروى عن كل إمام من أئمة القوِم 
كيف ف؟ ثم مادام قد غُير في القرآن الكريم !!طائفة من الزيادات على كتاب اهللا الكريم 

  !.يصح العمل به، والتّحاكم إليه؟
  :ظ هذا القرآن حتى يأتي المهدي المنتظرالنهي عن حف:المطلب الرابع

 ة حسب الفكر الشيعي الرافضي في ضالل وتيٍه من بعد وفاة النبية اإلسالمياألم
 وهذا الضالل ل قيام الساعة،يقبصلى اهللا عليه وسلم إلى قيام حجة القوِم من سردابه 

حسب معتقدهم يعيشون  ألنّهم – لو كانوا –والتيه يشمل الشيعة أيضاً لو كانوا يعقلون 
أيضاً في ضالل مبين، ألن القرآن الكريم عند حجتهم في السرداب فهم محرومون منه 
مثلنا، وما ينطبق علينا ينطبق عليهم، ألن الجميع يعمل اليوم دون هدٍي من اهللا 

                                         
  ).٧٤:  ٨٩(  ، وبحار األنوار للمجلسي ٧٨:  ص. المسائل السروية للشيخ المفيد: انظر) ١(
  ).٧٥ – ٧٤:  ٩٢( بحار األنوار للمجلسي : انظر) ٢(
والحدائق النّاضرة ،  ) ١٦٣:  ٦( وسائل الشيعة للحر العاملي :  روانظ ) ٦١٩:  ٢( األصول من الكافي للكليني : انظر) ٣(

  ).٤٧٥:  ٣( وكتاب الصالة للسيد الخوئي  ) ١٠٠:  ٨( للبحراني 



– 

  )٣١٢٢(

فنحن واليهود والنّصارى سواء، نعمل على غير هدى من اهللا : وباختصار!!! تعالى
  !!!.اب محرٍف يعرف، وبكت

الذّي أنزله اهللا لكن الحجة إذا خرج من سردابه خرج بحمد اهللا ومعهالقرآنالكريم 
ولم ي،صلى اهللا عليه وسلم كما هولم يتغير منه شيء تعالى على النبيزد ،فيه شيء 

وهنيئاً لمن حفظ كتاب اهللا تعالى بعد أن  ينصب المهدي فساطيطه في الكوفة لتحفيظ 
!!!  كتاب ربنا عز وجل بعد أن حرمت منه األمة اإلسالمية هذه القرون الطويلة الشيعة

ولم ينس طواغيت القوِم من تحذير أتباعهم من تعاهد هذا الكتاب الكريم، والتحذير من 
حفظه بحجة التحريف الواقع فيه، وزعموا أن من حفظ هذا القرآن اليوم فّإنه يعاقب 

 خروج الحجة من سردابه ومعه كتاب اهللا كما أنزله تعالى على بحرمانه من حفظه يوم
وصدق اهللا إذْ يقول !!! رسوله صلى اهللا عليه وسلّم، وجمعه أمير المؤمنين عليه السالم 

 حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ّٰ " 
  .)١( ِّ جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك مقجك حق مف خف

 كأني بالعجم :أنّه قالم عن أمير المؤمنين عليه السال: قالفعن النعماني 
يا أمير المؤمنين :  في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل، قلت)٢(فساطيطهم

  أو ليس هو كما أنزل؟ 
  .)٣(ال، محي منه سبعون من قريش: فقال

كما يروي القوم نصوصاً أخرى فيها زيادة على هذه السفسطة تنهى أتباعهم من 
حتى يخرج المهدي من سردابه ألنّه مغير ومبدل، ومن ه ل بالعمحفظ كتاب اهللا تعالى و

لهم يصعب عليه حفظه إذا جاء به منتظر القوم، فروى فإنّه على تحريفه اليوم حفظه 
إذا قام قائم آل محمد صلى اهللا : المفيد  بإسناده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر أنه قال

                                         
  .٤١: آية. سورة المائدة) ١(
  . جمع فسطاط ، وهو البيت الواسع المصنوع من الشعر فإن كان من غير الشعر سمي خيمة:  فساطيط) ٢(

 ) ٤٧٣ –٤٧٢ ك ٢( في غريب الشرح الكبير للرافعي  ، والمصباح المنير٤٤:  ص.  البن الجوزيالمدهش:  انظر
 .ألحمد بن محمد المقري الفيومي

: ٨٩( و  ) ٣٦٥ – ٣٦٤: ٥٢(  ، وبحار األنوار للمجلـسي      ٣٣٣: ص. كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النّعماني     : انظر) ٣(
  .١٢: ص. ألرباب للنوري الطبرسيوفصل الخطاب في تحريف كتاب رب ا ) ٦٠



 

 )٣١٢٣(

 وجل، فأصعب ما  عزلى ما أنزل اُهللاعليه وآله ضرب فساطيط، ويعلم الناس القرآن ع
  .)١(يكون على من حفظه اليوم، ألنه يخالف فيه التأليف

عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد ابن عن : وعند ثقة دينهم الكليني قال
قلت له جعلت فداك إنا : سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السالم قال

س هي عندنا كما نسمعها وال نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم نسمع اآليات في القرآن لي
  .)٢(ال، اقرءوا فسيجيئكم من يعلمكم: فهل نأثم فقال

عن محمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي أيضاً وفيه 
قرأ رجل على أبي عبدا هللا عليه السالم : نجران عن هاشم عن سالم ابن أبي سلمة قال

كفّ عن هذه القراءة، : ها الناس فقالؤمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقروأنا اس
ها الناس حتى يقوم القائم عليه السالم فإذا قام القائم قرأ كتاب اهللا عز ؤاقرأ كما يقر

  .)٣(وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السالم
لرواية األولى وتزيد عليها  في كتاب سليم بن قيس وهي تشبه اوهناك رواية أخرى

لماذا لم يخرج القرآن الذي معه؟ : بسؤال وجه من طلحة لعلي رضي اهللا عنهما
وقول علٍي رضي اهللا وسكوت علي عن اإلجابة ومضيه في حديثه عن أحقيته باإلمامة، 

ولكن طلحة يسأله مرة أخرى ... اتّق اهللا يا طلحة، وأنت يا زبير وأنت  يا سعد: عنه
ما أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه عن القرآن أال تظهره : فيقولعن هذا 

 بتَفأخبرني عما كَ:  يا طلحة عمداً كففت عن جوابك، قال:عليه السالمللناس؟ قال 
إن بل هو قرآن كلّه، : عليه السالمأقرآن كله أم فيه ليس بقرآن؟ قال  عمر وعثمان،

تم الجنة، فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا، أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخل
فأخبرني عما في يدك من :  هو قرآن فحسبي، ثم قال طلحةاحسبي، أما إذ: فقال طلحة

إلى من تدفعه؟ ومن صاحبه بعدك؟ فقال عليه القرآن وتأويله وعلى الحالل والحرام 
من هو؟ : دفعه إليه، قالإلى الّذي أمرني رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أن أ: السالم

                                         
 ، األنوار البهية ، للشيخ عباس ٢٦٥:  ص. روضة الواعظين ، للفتال النيسابوري )٣٦٨:  ٢( رشاد للمفيد :  انظر) ١(

  ).٦١:  ١(  ، ومكيال المكارم ، للميرزا محمد تقي األصفهاني ٣٨٦:  ص. القمي
        والحدائق الناضـرة للمحقـق البحرانـي        ) ١٦٣: ٦( لشيعة للحر العاملي    ووسائل ا  ) ٦١٩: ٢( الكافي للكليني   : انظر) ٢(

  .٢٠٥ ، ١٧٥: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي ) ١٠٠: ٨( 
 ) ١٦٣: ٦( ووسائل الشيعة للحر العـاملي   ) ٦٣٣: ٢(  ، والكافي للكليني ٢١٣: بصائر الدرجات للصفار  ص  : انظر) ٣(

  .١٨٥: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسيو



– 

  )٣١٢٤(

وصيي وأولى الناس بالناس بعدي، ابني هذا الحسن، ثم يدفعه ابني هذا الحسن عند 
موته إلى ابني هذا الحسين، ثم يصير إلى واحٍد بعد واحٍد من ولد الحسين،حتى يرد 
آخرهم على رسول اهللا صلى اهللا عليه آله حوضه، وهم مع القرآن والقرآن معهم، ال 

  .)١(نه، وال يفارقهميفارقو
والتي يثبتون   الروافض، الشيعةالجمع بين هذه األقاويل التي يقولهايمكن كيف :أقول

إن : وبين قول علي لطلحة رضي اهللا عنهما!! من خاللها أن القرآن الكريم محرف 
فهل يعقل أن نأخذ بكتاب محرف فننجوا !! أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنّة 

 –فهذا كتاب اليهود والنّصارى : نعم، قيل له: إن قال قائلف!!ن النار وندخل الجنّة م
 محرف وهم يأخذون بما فيه، فهل سينجون من النار ويدخلون الجنّة - التوراة واإلنجيل 
فهل كان أمير المؤمنين علي رضي اهللا عنه : ال، قيل له:  وإن قال!!!إذا أخذوا بما فيه 
واةَ هم الكذّابون؟ أم المؤلّفون حطاب ليل !! ة؟يكذب على األمالر أن وحاشاه، أم

  .أفتوني في أمري إن كنتم للفتيا قادرون!! كذّابون؟ 
السابقة، فقد روى بإسناده إلى أمير اتوروى النعماني في الغيبة ما يشبه الرواي

الناس القرآن كما كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلِّمون : المؤمنين علي قال
ال، محي منه سبعون من : يا أمير المؤمنين أوليس هو كما أنزل؟ فقال: أنزل، قلت

قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، وما تُِرك أبو لهب إال إزراء على رسول اهللا صلى اهللا 
  .)٢(عليه وآله ألنه عمه

وأهله لدرجة سبحانك هذا بهتان عظيم، لقد وصل حنق القوِم على اإلسالم : قلت
الهذيان، فلم يعودوا يحترفون الكذب، أو يجيدون الخرافة، أيعقل أن تصل أحقاد 
الصحابة رضي اهللا عنهم على النبي صلى اهللا عليه وسلم الّذي كانوا يفدونه بأنفسهم 
وأهليهم وأموالهم، وتركوا من أجله كّل شيٍء لهذه الدرجة، فيغيرون كتاب اهللا تعالى، 

  !!!.سم عمه فقط من باب االزدراء بالنبي صلى اهللا عليه وسلم ويبقون على ا

                                         
:  ٨٩( وبحار األنوار للمجلسي  ) ٢٢٥:  ١( االحتجاج للطبرسي :  وانظر، ٢١٢:  ص. كتاب سليم بن قيس:  انظر) ١(

يرجهاني ، للم) مستدرك نهج البالغة ( ومصباح البالغة  ) ٤٢:  ١( والتفسير الصافي ، للفيض الكاشاني  ) ٤٢
 .١٢٦:  ص. وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه ، للسيد مير محمدي زرندي ) ٣٤٤: ١(

  ).١٠٨:  ٧( ومستدرك سفينة البحار  ) ٣٦٤:  ٥٢( ، وبحار األنوار للمجلسي ٣٣٣:  ص. الغيبة للنعماني:  انظر) ٢(



 

 )٣١٢٥(

كما أن الروايات التي تنهى القوم عن حفظ كتاب اهللا تعالى انتظاراً لخروج المهدي 
كانت سبباً في عدم وجود شيعٍي ال من علمائهم وال من عوامهم يحفظ كتاب اهللا تعالى، 

لمهدي ليخرج من السرداب فيحفّظهم القرآن  هو انتظار ا-  كما يبق –وسبب هذا المنع 
الكريم كما ُأنزل بعد أن ينصب الفساطيط في الكوفة، ولكن شريطة أال يكونوا قد 
حفظوا هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين اليوم، فإن فعلوه عِقبوا بحرمان حفظه يوم 

"  جزاء أفعالهم خروج الدجال من سردابه في أصفهان، وهذا حرمان لهم من اهللا تعالى
  .)١( ِّ نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ّٰ 

  :األنبياء عليهم السالم  يستقون األنوار من األئمةقولهم بأن : المطلب الخامس
وفي خضم التقديس والتنزيه لهم وألئمتهم الّذين هم منهم براء، طوحت بهم األحقاد 

 يقتبسون أنوارهم من أنوار لهذا الدين وأهله للقول بأن األنبياء عليهم الصالة والسالم
 أبي محمد الحسن موالناوجدت بخط : الحسين ابن سليمان الجلي قالأئمتهم، فعن 

ونسوا اهللا رب  أعوذ باهللا من قوم حذفوا محكمات الكتاب، :العسكري عليه السالم
وفينا النبوة  فنحن السنام األعظم، والنبي وساقي الكوثر في مواقف الحساب، األرباب،

  .)٢(األنبياء كانوا يقتبسون من أنوارنا ويقتفون آثارناوالية والكرم، والو
والراوي !! نعم وجد الراوي نسخة من خطِّ مواله اإلمام الحسن العسكري : قلت

يعرف بالطبع خطّ اإلمام العسكري كما يعرفون توقيعات المهدي المنتظر التي كان 
والنص يؤكّد مجوسية !!! ب من بعده يأتي بها عثمان بن سعيد العمري واألربعة النوا

األنبياء عليهم : القوِم وأنّهم من قبلة غير قبلة المسلمين، فهل يعقل أن  يقول قائل
الصالة والسالم أفضل الخلق وأطهرهم، وأشرفهم وأرفعهم، الّذين اصطفاهم اهللا تعالى 

  خف  ّٰ  اصطفاء، واختارهم وصنّعهم على عينه صناعةً خاصة، وقال عز وجل فيهم
    !!. أنّهم يستقون أنوارهم من األئمة )٣(  ِّجك مق حق مف

                                         
 .٤٠: آية. سورة العنكبوت) ١(
وفصل الخطاب  ) ١٧: ٣( غاية المرام للسيد هاشم البحراني : وهامش كتاب ) ٢٦٤: ٢٦( بحار األنوار للمجلسي : انظر) ٢(

  .٢٢:ص. في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي
 .١٢٤: سورة األنعام آية) ٣(



– 

  )٣١٢٦(

  :على وجه التّفصيلأقوال شيوخ الرافضة في القرآن الكريم : المطلب السادس
فصل " واآلن سأعرض بعض أقوال القوِم كما ذكرها إمامهم الطبرسي في كتابه 

 التافه ال يحتاج للرد غالباً، وعرض القوِل" الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب 
عليه، ألن عرضه كما هو كفيل بالرد عليه، وسأكتفي في أكثر المواضيع بالعرِض دون 
الرِد ألن الرد سيطيل البحث جداً، ولن يقدم جديداً وال مفيداً، حيث ال شبهة في أقوال 

 قوٍم القوم تحتاج من الباحث تجليتَها، وال نصوص عقلية تحتاج تعريتَها، بل هي أقوال
يتعاطون أنواعاً من المخدرات المغشوشة أتلفت عقولهم فلم يعودوا يحترفون فَن الكذب 

بأن النهار مظلم والليل مبصر، فيكفي عرض قوله دون الرد : والتدليس، فإذا قال قائل
عليه، فال يرد إال على من له شبهةٌ، أو شبه شبهة، وهؤالء بفضل ما يتعاطون ليس من 

  .ء وال من أولئكهؤال
في ذكر أقوال علمائنا في تغيير القرآن وعدمه، : قال الطبرسي في المقدمة الثالثة

  -: فاعلم أن لهم في ذلك أقواال مشهورها اثنان
وقوع التغيير والنقصان فيه وهو مذهب الشيخ الجليل علي بن إبراهيم القمي، : األول

 كتابه من أخباره مع التزامه في شيخ الكليني في تفسيره صرح بذلك في أوله، ومأل
أوله بأن ال يذكر فيه إال عن مشايخه وثقاته، وذهب تلميذه ثقة اإلسالم الكليني على ما 
نسبه إليه جماعة لنقله األخبار الكثيرة الصريحة في هذا المعنى في كتاب الحجة، 

أو خصوصا في باب النكت والنتف من التنزيل، وفي الروضة من غير تعرض لردها 
تأويلها، واستظهر المحقق السيد محسن الكاظمي في شرح الوافية مذهبه من الباب الذي 

، فإن الظاهر )١(باب أنه لم يجمع القرآن كله إال األئمة عليهم السالم: عقده فيه وسماه
وهو كما ذكره، فإن مذاهب القدماء : من طريقته أنه إنما يعقد الباب لما يرتضيه، قلت

عناوين أبوابهم، وبه صرح أيضا العالمة المجلسي في مرآت العقول، تعلم غالبا من 
وبهذا يعلم مذهب الثقة الجليل محمد بن الحسن الصفار في كتاب البصائر من الباب 

باب في األئمة عليهم السالم أن عندهم جميع القرآن الذي : الذي له فيه وعنوانه هكذا
 وهو أصرح في الداللة مما في الكافي، ،)٢(أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

ومن باب أن األئمة عليهم السالم محدثون، وهذا مذهب صريح الثقة محمد بن إبراهيم 
                                         

  .) وما بعدها ٢٢٨: ١( الكافي للكليني : انظر) ١(
  . ما بعدها٢٣١: ص. بصائر الدرجات للصفار: انظر) ٢(



 

 )٣١٢٧(

النعماني تلميذ الكليني صاحب كتاب الغيبة المشهور في تفسيره الصغير الذي اقتصر 
ن إبراهيم، فيه على ذكر أنواع اآليات وأقسامها هو بمنزلة الشرح لمقدمة تفسير علي ب

سعد بن عبد اهللا القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه، كما في : وصريح الثقة الجليل
باب التحريف في اآليات : المجلد التاسع عشر من البحار، فإنه عقد فيه بابا ترجمته

، مما رواه مشايخنا من العلماء من آل محمد )١(التي هي خالف ما أنزل اهللا عز وجل
ثم ساق مرسال أخباراً كثيرة، وصريح السيد علي بن أحمد الكوفي في عليهم السالم، 

كتاب البدع المحدثة، وقد نقلنا سابقا عنه ما ذكره فيه في هذا المعنى، وذكر أيضا في 
وقد أجمع أهل النقل واآلثار من الخاص والعام أن هذا الذي : جملة بدع عثمان ما لفظه

رآن كله، وأنه ذهب من القرآن ما ليس هو في في أيدي الناس من القرآن ليس هذا الق
محمد بن : ، وهو أيضا ظاهر أجلة المفسرين وأئمتهم، كالشيخ الجليل)٢(أيدي الناس

مسعود العياشي، والشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي، والثقة محمد بن العباس الماهيار، 
ذكرها، بل روى فقد ملئوا تفاسيرهم عن األخبار الصريحة في هذا المعنى، كما يأتي 

األول في أول كتابه أخباراً عامة صريحة فيه، فنسبته هذا القول إليهم كنسبته إلى علي 
بن إبراهيم، بل صرح بنسبته إلى العياشي جماعة كثيرة، وممن صرح بهذا القول 

محمد بن محمد بن النعمان المفيد، فقال في المسائل السروية : ونصره الشيخ األعظم
عالمة المجلسي في مرآة العقول، والمحدث البحراني في الدرر النجفية ما على ما نقله ال

أن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كالم اهللا تعالى وتنزيله، ليس فيه شيء من : لفظه
كالم البشر، وهو جمهور المنزل مما أنزله اهللا تعالى عند المستحفظ للشريعة، 

 وإن كان الذي جمع مابين الدفتين اآلن لم يجعله المستودع لألحكام، لم يضيع منه شيء،
ما : قصوره عن معرفة بعضه، ومنها: في جملة ما جمع ألسباب دعته إلى ذلك منها

ما تعمد إخراجه، وقد جمع أمير المؤمنين عليه السالم القرآن المنزل : شك فيه، ومنها
لى المدني، من أوله إلى آخره، وألفه بحسب ما وجب من تأليفه، فقدم المكي ع

والمنسوخ على الناسخ، ووضع كل شيء منه في موضعه، ولذا قال جعفر بن محمد 
أما واهللا لو قرأ القرآن كما أنزل أللفيتمونا فيه مسمين كما سمي : الصادق عليهما السالم

نزل قرآن أربعة أرباع، ربع فينا، وربع في أعدائنا، : من كان قبلنا، وقال عليه السالم
                                         

  .) وما بعدها ٦٠: ٨٩( نوار للمجلسي بحار األ: انظر) ١(
  . )٥٣: ١( االستغاثة ألبي القاسم الكوفي : انظر) ٢(



– 

  )٣١٢٨(

 وأمثال، وربع قضايا وأحكام، ولنا أهل البيت فضائل القرآن، ثم قال غير وربع قصص
بأن الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم السالم أنهم قد أمروا بقراءة مابين الدفتين، : واحد

وأن ال نتعداه إلى زيادة فيه وال إلى نقصان منه إلى أن يقوم القائم عليه السالم، فيقِرُأ 
 تعالى، وجمعه أمير المؤمنين عليه السالم، وإنما نهونا عن الناس على ما أنزل اهللا

قراءة ما وردت به األخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف ألنها لم تأت 
على التواتر، وإنما جاءت بها اآلحاد، والواحد قد يغلط فيما ينقله، وألنه متى قرأ 

ل الخالف، وأغرى به الجبارين، اإلنسان بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه من أه
وعرض نفسه للهالك، فمنعونا من قراءة القرآن بخالف ما أثبت مابين الدفتين لما 

 على أن أئمة - أي اإلمامية -واتفقوا : ، وقال في موضع من كتاب المقاالت)١(ذكرناه
بي الضالل خالفوا في كثير من تأليف القرآن، وعدلوا فيه عن موجب التنزيل، وسنة الن

حاجب : ، وممن يظهر منه القول بالتحريف العالم الفاضل المتكلم)٢(صلى اهللا عليه وآله
ابن الليث بن السراج كذا وصفه في رياض العلماء، وهو الذي سأل المفيد المسائل 

ورأينا الناس بعد الرسول صلى اهللا عليه وآله اختلفوا : المعروفة، قال في بعض كلماته
وع الدين وبعض أصوله، حتى لم يتفقوا على شيء منه، وحرفوا اختالفا عظيما في فر

، وممن ذهب إلى هذا القول )٣(الكتاب، وجمع كل واحد منهم مصحفا زعموا أنه الحق
فضل ابن شاذان في مواضع من كتاب اإليضاح، ويظهر من : الشيخ الثقة الجليل األقدم

ه اهللا في أوائل الكتاب بعد كتابه أن ضياع طائفة من المسلمات عند العامة، قال رحم
نقل مذهب العامة الذين سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة في مأخذ الحالل والحرام، 

ن أكذب الروايات وأبطلها ما نسب اهللا تعالى إقيل لهم : وكيفية استنباط الفروع ما لفظه
هللا لم يبعث فيه إلى الجور، ونسب نبيه صلى اهللا عليه وآله إلى الجهل، وفي قولكم إن ا

 زب  ّٰ :إلى خلقه بجميع ما يحتاجون إليه تجوير له في حكمه، وتكذيب بكتابه لقوله
وال تخلوا " )٤(ِّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

، فإن كانت من الدين فقد أكملها ٠األحكام من أن تكون من الدين، أو ليست من الدين

                                         
  . )٧٤: ٨٩( بخار األنوار للمجلسي :  ، وانظر٧٩ – ٧٨: ص. المسائل السرورية للشيخ المفيد: انظر) ١(
  .٤٦: ص. أوائل المقاالت للشيخ المفيد: انظر) ٢(
  .١١٨: ص. لشيخ المفيدالمسائل العكبرية ل: انظر) ٣(
  .٣: آية. سورة المائدة) ٤(



 

 )٣١٢٩(

 فال حاجة بالناس إليها، وبينها لنبيه صلى اهللا عليه وآله، وإن كانت ليست من الدين،
وال يجب في قولكم عليهم بما ليس في الدين، وهذه شنيعة لو دخلت على اليهود 
والنصارى في دينهم لتركوا ما يدخل عليهم به هذه الشنيعة، وهي متصلة بمثلها من 
تجهيلكم النبي صلى اهللا عليه وآله، وادعائكم استنباط ما لم يكن من فروع الدين، وحق 

 الهرب مما أقررتم به من هاتين الشنعتين اللتين فيهما الكفر باهللا وبرسوله، ولقد الشيعة
أقررتم أنكم لم تجدوا ما هو أظهر من الضياع في الحالل والحرام، وهو ما زعمتم أنه 
ذهب من القرآن ثم لم يوحشكم، فلوال كلفتموهم أن يأتوكم بالقرآن الذي ذهب، أو بمثله 

أتوكم بالحالل والحرام من تلقاء أنفسهم، فما هذا الفقه إال في من تلقاء أنفسكم كما 
مجرى واحد، وإنما هو أمر ونهي، ولم تدعوا أنه لم يأت بالقرآن إال في أيديكم، ولكنكم 
لم تجدوا بدا من ظهور األمر بأن يقروا بما عجز عنه أولوكم من جمع القرآن 

الرسول صلى اهللا عليه وآله في كل وضيعوه، وكذلك السنة التي جهلتموها قد أتى بها 
حالل وحرام، ولكن كثر أتباعكم، فطلبتم فوق أقداركم، فكيف جاز أن تضيعوا القرآن 
وال يجوز أن تضيعوا السنة، ولما عجزتم عن جميع السنة كما عجزتم عن جميع القرآن 

ما أحلتم باألحاديث الكاذبة على النبي صلى اهللا عليه وآله وعلى عجزه وتجهيله ع
من ذهب إليه من القدماء الشيخ الجليل محمد بن الحسن م، و)١(يحتاج الناس إليه

، ويظهر من )٢(الشيباني صاحب تفسير نهج البيان عن كشف معاني القرآن في مقدماته
: تراجم الرواة أيضا شيوع هذا المذهب حتى أفرد له بالتصنيف جماعة منهم الشيخ الثقة

ي صاحب كتاب المحاسن المشتمل على كتب كثيرة، وعد أحمد بن محمد بن خالد البرق
: التحريف، ومنه والده الثقة: الشيخ الطوسي في الفهرست والنجاشي من كتبه كتاب

التنزيل والتغيير، ومنهم الشيخ الثقة الذي : محمد بن خالد، عد النجاشي من كتبه كتاب
 فضال، عد من كتبه علي بن الحسن بن: لم يعثر له على زلة في الحديث كما ذكروا

محمد ابن الحسن الصيرفي في الفهرست : التنزيل من القرآن والتحريف، ومنهم: كتاب
أحمد بن محمد بن سيار، عد من كتب الشيخ : التحريف والتبديل، ومنهم: له كتاب

والنجاشي كتاب القراءات ونقل عنه ابن ماهيار الثقة في تفسيره كثيراً، وكذا الشيخ 
ن الحلي تلميذ الشهيد في مختصر البصائر، وسماه التنزيل والتحريف، حسن ابن سليما

                                         
  .١٠٦ - ١٠٥اإليضاح للفضل بن شاذان األزدي : انظر) ١(
  .ال عالقة لهذا بصاحب اإلمام أبي حنيفة رحمهم اهللا تعالى ، فهذا شيعي رافضي وذاك علَم سني: قلت) ٢(



– 

  )٣١٣٠(

ونقل عنه األستاذ األكبر في حاشية المدارك في بحث القراءة، وعندنا منه نسخة، ومنهم 
الثقة الجليل محمد ابن العباس علي بن مروان الماهيار المعروف بابن الحجام صاحب 

عليهم السالم ذكروا أنه لم يصنف في التفسير المعروف بما نزل في أهل البيت 
قراءة أمير المؤمنين عليه : أصحابنا مثله، وأنه ألف ورقة، وفي الفهرست له كتاب

قراءة أهل البيت عليهم السالم، وقد أكثر من نقل أخبار التحريف كتابه : السالم، وكتاب
 في معالم كما يأتي، ومنهم أبو طاهر عبد الواحد ابن عمر القمي ذكر ابن شهر آشوب

العلماء أن له كتابا في قراءة أمير المؤمنين وحروفه، ومنهم صاحب تفسير القرآن 
وتأويله وتنزيله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وزيادات حروفه وفضايله وثوابه 
روايات الثقات عن الصادقين من آل رسول اهللا صلوات اهللا عليهم أجمعين، كذا في 

ذكر السيد في الكتاب : يل علي بن طاووس، ومنهم صاحب كتابسعد السعود للسيد الجل
مقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، وعلي بن أبي طالب، : المذكور أنه مكتوب فيه

والحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد، وزيد بني علي بن الحسين، وجعفر بن 
أتي في سورة آل عمران، محمد، وموسى بن جعفر صلوات اهللا عليهم ونقل عنه حديثا ي

ومنهم صاحب كتاب الرد على أهل التبديل، ذكره ابن شهر آشوب في مناقبه، كما في 
البحار ونقل عنه بعض األخبار الدالة على أن مراده من أهل التبديل هم العامة 
وغرضه من الرد هو الطعن عليهم به، ألن السبب فيه إعراض أسالفهم عن حفظة 

 ذكرنا ونقلنا بتتبعي القاصر يمكن دعوى الشهرة العظيمة بين ووعية، ومن جميع ما
المتقدمين، وانحصار المخالف فيهم بأشخاص معينين يأتي ذكرهم، قال السيد المحدث 

ن األصحاب قد أطبقوا على صحة األخبار إ: الجزائري في األنوار ما معناه
ي القرآن كالماً ومادة المستفيضة، بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف ف

، وقال الفاضل الشيخ يحيى تلميذ الكركي في كتاب اإلمامة في )١(وإعراباً والتصديق بها
مع إجماع أهل القبلة من الخاص والعام : الطعن التاسع على الثالث بعد كالم له ما لفظه

ن ما أن هذا القرآن الذي في أيدي الناس ليس هو القرآن كله، وأنه قد ذهب من القرآ
، ويؤيد ذلك اشتهار نسبة هذا القول إلى اإلمامية بين المخالفين )٢(ليس في أيدي الناس

حتى غير المتعصبين منهم كالنيسابوري الذي استظهر تشيعه، والمجلسي الذي نسب 
                                         

  . )٣٢٨: ٣( سبه لفصل الخطاب لم أجده إال في كتاب االنتصار للعاملي المعاصرة ون: انظر) ١(
  . )٥٣: ١(االستغاثة ألبي القاسم الكوفي : انظر) ٢(



 

 )٣١٣١(

ذلك إليهم في أول سورة براءة، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في عقائده أيضاً، وممن 
: المناقب، وكتاب: محمد بن علي بن شهر آشوب في كتابذهب إليه العالم الجليل 

أحمد ابن أبي طالب الطبرسي في كتاب االحتجاج، وقد ضمن أال : المثالب، والشيخ
ينقل فيه إال ما وافق اإلجماع، أو اشتهر بين المخالف والمؤالف، أودلت عليه العقول، 

  .)١(وقد روى فيه أزيد من عشرة أحاديث صريحة في ذلك
مد يدك أبايعك، : لطبقات الرفيعة في ترجمة العباس، وقوله لعلي عليه السالموفي ا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وصى إلي، وأوصاني أن ال أجرد سيفاً بعده : قال
  .)٢(حتى تأتيني الناس طوعاً، وأمرني بجمع القرآن، والصمت

صحيحاً ويجرد  القولهذا كان الوصية إن رضي اهللا عنه ولماذا يخالف : قلت
!! ألن معاوية كان كافراً وال بد من قتاله : إن قالوافالسيف على معاوية ومن معه؟ 

كانوا  كان يعتقد أنّهم ألنّهرضي اهللا عنهم فهذا يعني أنّه لم يجرد السيف على الصحابة 
بل حتى الصحابة كانوا : وإن قالوا!! لماذا يكفرون الصحابة رضي اهللا عنه؟أهل إيمان،

ليحفظ كتاب علي رضي اهللا عنه يقاتلوهم اذالم  فلم– أخزاهم اهللا  قولهم وهذا–اراً كف
  !!!.تعالى اهللا 

االحتجاج في حديث الزنديق عن أمير المؤمنين عليه السالم وفي : قال الطبرسي
إن الكناية عن أسماء ذوي الجرايم العظيمة من المنافقين في القرآن ليست : وفيه قال

، وأنها من فعل المغيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن عضين من فعله تعالى
  .)٣(واعتاضوا الدنيا من الدين

يا معشر : قال الصادق عليه السالم ويسند القائم عليه السالم ظهره إلى الكعبة فيقول
 ثم -  إلى أن قال -الخاليق أال ومن أراد أن ينظر إلى آدم وشيث فها أنا ذا آدم وشيث 

الصحف التي أنزلها اهللا تعالى على آدم وشيثفيقرؤها فيقول أمة آدم وشيث هذه يبتدي ب
وما كان خفي علينا وما كان أسقط  ولقد قرأها مالم نكن نعلمه منها، واهللا الصحف حقا،

وبدل وحرف ويقرأ صحف نوح وصحف إبراهيم والتوراة واإلنجيل والزبور فيقول 
                                         

  .٣٩ - ٣٤: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي: انظر) ١(
 . ، والدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة للسيد علي خان المدني          ٢٥٠: ص. الفصول المختارة للشريف المرتضى   : انظر) ٢(

  .١٢: ص.  ، وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي٨٤: ص
           . وفصل الخطاب في تحريف كتـاب رب األربـاب للنـوري الطبرسـي          ) ٣٧٠: ١(االحتجاج للشيخ الطبرسي    : انظر) ٣(

  .٩٩: ص



– 

  )٣١٣٢(

 واهللا صحف نوح وإبراهيم حقا وما أسقط وبدل و أهل التوراة واإلنجيل والزبور هذه
حرف وهذه واهللا التوراة الجامعة واإلنجيل الكامل وإنها ألضعاف ما قرأنا منها ثم يتلو 
القرآن فيقول المسلمون هذه واهللا القرآن حقا الذي أنزله اهللا على محمد وما أسقط وبدل 

  .)١(وحرف لعن اهللا من أسقطه وبدله وحرفه
يا علي  :بد اهللا بن عمرو بن عامر من عند عثمان فلقي أمير المؤمنين فقالوخرج ع

لن  :فقال أمير المؤمنين عليه السالم بتنا الليلة في أمر نرجو أن يثبت اهللا هذه األمة،
 ثالثمائة غيرتم،  يخفى علي ما بينتم فيه حرفتم وغيرتم وبدلتم تسعمائة حرف،

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ّٰ  ة بدلتمـــوثالثمائ
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 وصدر الخبر وإن كان نصاً في إثبات أصل المطلوب ولكن الغرض )٣)(٢( ِّ  يب

من ذكره هنا االستشهاد بذيله وأن ذكره اآلية في المقام للتنبيه على أنهم كاليهود فعلوا 
وبهم طريقتهم بقرآنهم على ما فعلوها بتوراتهم، فهم أيضاً مصداقاً لآلية بعد رك

وتشاكلهم بهم في الجهة التي سيقت اآلية لذمهم من أجلها، قال الطبرسي رحمه اهللا في 
قيل أنهم عمدوا إلى التوراة وحرفوا صفة النبي صلى اهللا عليه وآله ليوقعوا : ذيل اآلية

، ومنها ما رواه الصدوق في العقايد وابن شهر )٤(الشّك بذلك للمستضعيفين من اليهود
وب في المناقب من أن أمير المؤمنين عليه السالم جمع القرآن فلما جاء به فقال هذا آش

ال : كتاب ربكم كما أنزل على نبيكم لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، فقالوا
حاجة لنا فيه عندنا مثل الذي عندك فانصرف وهو يقول فنبذوه وراء ظُهروهم واشتروا 

  .)٥(ونبه ثمنا قليالً فبئس ما يشتر

                                         
وفـصل   ) ٩: ٥٣( وار للمجلـسي     ، وبحار األن   ١٨٤: ص. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلّي      : انظر) ١(

  .١٠٠: ص. الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي
  .٧٩: آية. سورة البقرة) ٢(
ومستدرك سفينة البحار    ) ١٧٨: ٣٠( وبحار األنوار للمجلسي     ) ٢١٧: ٣( مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني      : انظر) ٣(

   ).٢٥٩: ٢( لعلي النمازيالشاهرودي 
وتفسير نرو الثقلين للـشيخ      ) ٦٥: ٩( وبحار األنوار للمجلسي     ) ٢٧٩: ١( تفسير مجمع البيان للشيخ الطوسي      : انظر )٤(

   ).٩٣: ١( الحويزي 
  .١٥٢: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي: انظر) ٥(



 

 )٣١٣٣(

أنه ال إشكال وال خالف بين أهل : الدليل العاشر: قال الطبرسي في فصل الخطاب
اإلسالم في تطرق اختالفات كثيرة وتغييرات غير محصورة في كلمات القرآن 
وحروفه وهيئاته من زيادة كلمة ونقصانها وزيادة حرف ونقصانه وتبديل كلمة واثبات 

ة وجمعه أخرى وأمثال ذلك من وجوه التغيير أخرى وتأنيث لفظ وتذكيره وإفراده مر
وقراءة القرآن به .... إلى أن بلغ من الكثرة بمكان خرج عن اندراجه تحت الضبط

قراءة بغير ما أنزل اهللا وظاهر أن المصحف الموجود الدائر غير خالص من بعضه أو 
في ثواب ، فعن الشيخ الصدوق )١(أكثره فهو محرف غير مطابق لما أنزل إليه إعجازا

األعمال عن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن 
حسان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي عن عبد اهللا بن سنان عن أبي عبد 

من كان كثير القراءة لسورة األحزاب كان يوم القيامة في جوار : اهللا عليه السالم قال
سورة األحزاب فيها فضايح الرجال : زواجه، ثم قالمحمد صلى اهللا عليه وآله وأ

والنساء من قريش وغيرهم يابن سنان، إن سورة األحزاب فضحت فساد قريش من 
، وعن القاسم بن )٢(العرب، وكانت أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرفوها

ضل بن األيادي عنهم صلوات اهللا عليهم قال كانت سورة األحزاب سبعمائة آية، وعن ف
شاذان في اإليضاًح في جملة كالم له ثم رويتم أن سورة األحزاب كانت مائتي آية 
وخمساً وسبعين آية، فذهب منها مائة آية، فقيل ألبي موسى قد ذهب من سورة واحدة 

  . )٣(مئتا آية فقال نعم وقران كبير
وعند ثقة اإلسالم في الكافي عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن أحمد بن 

ال تنظر فيه، : محمد بن أبي نصر قال دفع إلى أبو الحسن عليه السالم مصحفاً وقال
ففتحه وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فوجد فيها اسم سبعين من قريش 

، )٤(بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال فبعث إلى أبو الحسن عليه السالم ابعث لي بالمصحف
 السالم أخذ به علي القادسية، ولم يدخل الكوفة، ُأِخذَ به على ولما أتى بأبي الحسن عليه

فبعث إلى مصحفاً وأنا بالقادسية ففتحته فوقعت في يدي سورة لم : براني البصرة، قال
                                         

  .١٠٧:  ص.فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي: انظر) ١(
وجامع أحاديث الشيعة للـسيد      ) ٥٠: ٨٩(  ، وبحار األنوار للمجلسي      ١١٠: ثواب األعمال للشيخ الصدوق  ص     : انظر) ٢(

   ).١٠٥: ١٥( البروجردي 
  .١٧٨: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي: انظر) ٣(
   ).٤١: ١( في للفيض الكاشاني والتفسير الصا ) ٦٣١: ٢( الكافي للكليني : انظر) ٤(



– 

  )٣١٣٤(

يكن فإذا هي أطول وأكثر مما يقرأها الناس قال فحفظت منها أشياء قال فإني مسافر 
فعته إليه فجعله في المنديل ووضع ومعه منديل وطين وخاتم فقال هات المصحف فد

عليه الطين وختمه فذهب عني ما كنت حفظت منه فجهدت أن أذكر منه حرفاً واحداً 
، وعند الكشي مثله من أحمد بن محمد السياري في كتاب الفرات عن ابن )١(فلم أذكره 

 سورة: أسباط عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال
  .)٢(لم يكن كانت مثل البقرة وفيها فضيحة قريش فحرفوها

مناقب ابن شهر آشوب عن جبلة بن سحيم عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السالم 
لو ثني لي الوسادة وعرف لي حقي ألخرجت لهم مصحفاً كتبته وأماله علي : قال

  .)٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
يا أبا الحسن جئ بالقرآن الذي كنت : عد خالفته قالوفي االحتجاج أيضاً أن عمر ب

هيهات ليس إلى ذلك سبيل، : جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه، فقال عليه السالم
إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم، وال تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 

  .)٤( ال يمسه إال المطهرونغافلين، أو تقولوا ما جئنا به، فإن القرآن الذي عندي
كأنّي بالعجم فساطيطهم في مسجد : ومنه ما رواه النعماني عن علي عليه السالم قال

الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل قلت يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما أنزل فقال 
راء ال محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم وما ترك أبو لهب إال لالزد

  .)٥(على رسول اهللا صلى اهللا ألنه عمه

                                         
وفصل الخطاب فـي     ) ٥٥ – ٥٤: ٨٩( وبحار األنوار للمجلسي     ) ٨٥٤: ٢( اختيار معرفة الرجال للطبرسي     : انظر) ١(

  .١٥١: ص. تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي
  .١٤٤: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي: انظر) ٢(
  .١٤٩: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي ) ٥٢: ٨٩( بحار األنوار للمجلسي  :انظر) ٣(

: ١( والتفسير الصافي للفيض الكاشـاني       ) ٤٣: ٨٩( وبحرا األنوار للمجلسي     ) ٢٢٨: ١( االحتجاج للطبرسي   : انظر) ٤(
  .١٥٠: ص. يوفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرس ) ٤٣

ومكيال  ) ٣٦٥ – ٣٦٤: ٥٢(  ، وبحار األنوار للمجلسي      ٣٣٤ – ٣٣٣: ص. الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني    : انظر) ٥(
  .١٥١: ص . وفصل الخطاب للطبرسي ) ٦٠: ١( المكارم للميرزا محمد تقي األصفهاني 



 

 )٣١٣٥(

  :قولهم أن في القرآن الكريم آياتٌ سخيفةٌ: المطلب السابع
لم يأل الفرس المجوس جهداً في النيل من القرآن الكريم بكل ما أوتوا من إمكاناٍت، 

ه فتارةً يؤلِّفون نصوصاً يزعمون أنّها آيات قرآنية حذفها أصحاب النبي صلى اهللا علي
وسلم ألنّها تفضح مؤامراِتهم على اإلسالِم ونبيه وآل بيته، وتارة يزعمون أنّهم حذفوها 
ألن فيها أسماء األئمة المعصومين الّذي اختارهم اهللا تعالى بعد رسوله صلى اهللا عليه 
وسلم لإلمامة، وأخيراً وليس آخراً نالوا بكالٍم بذيٍء من القرآن الكريم حتّى زعم 

وِم المدعو بالميرزا حسين الطّبرسي أن من دالالت تحريف القرآن الكريم طاغوت الق
"  فقال عليه من اهللا ما يستحق – والعياذ باهللا –التي تدّل عليه أن فيه آياتٌ سخيفة 

ن أو فالمهم إثبات نزوله على نسق واحد وإبطال نزوله على وجوه عديدة في التالوة،
 وبعضها النسيان العادي، لحفظ وقلة المباالة،منشأ بعض تلك االختالفات سوء ا

 وبعضها اختالف مصاحف عثمان لبعض تلك الوجوه كما مر، وبعضها الترف العمدي،
  -:  والذي يدل على ذلك أمور...فهاموبعضها اختالف األ

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ّٰ : ه تعالىــقول: األول
 كنفيه مرة، اقضه،نالمعنى وت على اختالف قُدص فإن االختالف فيه كما ي)١(ِّ مث

 كفصاحة بعض فقراتها البالغة حد اإلعجاز، كذلك على اختالف النظم،،وإثباته أخرى
  ببلوغ بعضها أعلى درجاتها،وعلى اختالف مراتب الفصاحِة، ها األخرى بعِضوسخافِة

 .)٢(ووصول بعضها إلى أدنى مراتبها
وهل ألحٍد من المسلمين !! لمبين هل سمع أحد من المسلمين بمثل هذا الكفر ا: قلت

وإذا تبجح أحد وزعم أن هذا رأي شخصي !! بعد هذا رأي أن هؤالء زنادقةٌ ملحدون 
لواحٍد منهم وال عالقة لهم بهذا الرأي وال هم يتبنّونه، فهل لهم رأي في هذا الزنديق 

ي فعليهم أن يظهروه لنا، فإن كان لهم رأ!! المجرم الّذي يتّهم كتاب اهللا تعالى بالسخافة 
ويطلقوا الحكم عليه، وإالّ فهم منه وهو منهم والجميع على هذا القول، بيد أن منهم من 

  .صرح، ومنهم من تبنّى واعتقد ولم يصرح
ثم ليت هذا الزنديق المجوسي أتحفنا ببعض اآليات التي يزعم أنّها سخيفة، فقد بذَّ 

 أهل اللغة األوائل من كفّار قريٍش بفصاحته وبالغته وهو الفارسي األعجمي المجوسي
                                         

  .٨٢: آية. سورة النّساء) ١(
  .١٠٨: ص . فصل الخطاب للطبرسي: انظر) ٢(



– 

  )٣١٣٦(

الحريصين كل الحرص على إيجاد مثلبٍة واحدة في القرآن الكريم يطيروا بها في 
اآلفاق، أو اليهود والمنافقين في المدينة المنورة الحريصين كل الحرص على إيجاد مثل 

  .هذا وهم أهل الفصاحة والبالغة والبيان
د باآليات السخيفة هي تلك اآليات التي تتكلّم عن التوحيد وتنهى عن أو لعلّه يقص

الشرك، والقوم يعبون في الشرك حتّى الثمالة، أو عنى بها تلك اآليات الّتي تتكلّم عن 
  !!.دينه ودين آبائه وأجداده من المجوس عبدة النّار 

  :عدد آيات القرآن الكريم:المطلب الثامن
قضة فيما بينها، ويعتقدون أن الناس كأتباعهم ال يفقهون يضع القوم نصوصاً متنا

: قولهالكليني وغيره لهم ثقتهمأخرج شيئاً وال يعقلون، ومن تلك النصوص قولهم كما 
مع أن الموجود : ، قال الطبرسي)١(ن القرآن الذي جاء به جبريل سبعة عشر ألف آيةإ

  .)٢(ثون آيةمنه على القول المعروف ستة آالف ومائتا آية وست وثال
وعن أحمد ابن محمد السياري في كتاب القراءات عن علي بن الحكم عن هشام بن 

القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى اهللا : قال أبو عبد اهللا عليه السالم: سالم قال
  .)٣(عليه وآله عشرة اآلف آية كذا في نسختي

فهناك بين القول األول الفارق كبير، الخَرقُ عريض يصعب على الراقع، :قلت
 يا ترى هل عدد آيات القرآن و!! والثاني سبعة آالف آية، يا ترى أين ذهبت بهذا الكم

أم ستّة آالف آية ومئتان ونيف !! أم عشرة آالف آية؟!! الكريم سبعة عشر ألف آية؟
  .؟؟!!قرآن الكريم لكما هو مثبت في ا

  :ريمأسماء األئمة في القرآن الك:المطلب التّاسع
يشعر القارُئ الكريم حينما يقرأ في كتب القوم مدى الذّلّة والمسكنة التي يعيشها 
القوِم من كثرة التشكّي واالستدالل بالقدر، فلوال كذا لكان ذا، ولوال ما كان كذا لكان 
كذا، وهكذا، هذه حيلة العاجز، وإحالة الفاشل، ومن سوء أدبهم فهم ينسبون مثل هذه 

                                         
              ، وتفـسير نـور الثقلـين للحـويزي     ٨٥: ص. واالعتقاد في دين اإلمامية للصدوق   ) ٦٣٤: ٢( الكافي للكليني   : انظر) ١(

 )٣١٣: ١( .  
زبدة البيان للمحقق : وانظر، ١٥٣ - ١٥٢: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي      : انظر) ٢(

      الشاهرودي   ، ومستدرك سفينة البحار لعلي النمازي٢٧٩: ص. عد السعود البن طاووس ، وس٤٢٣: ص. األردبيلي
 )٤٩٢: ٨.(   

  .١٨٥: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي: انظر) ٣(



 

 )٣١٣٧(

عن سيف وهو ة لعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنه ولألئمة من بعده، فاألقوال السخيف
لو ترك القرآن كما : ابن عميره عن غير واحد عن أبي عبدا هللا عليه السالم أنه قال

، وعن علي بن النعمان عن أبيه عن )١(أنزل أللفيتنا فيه مسمين كما سمي من كان قبلنا
لوال أنه زيد في القرآن ونقص : الم أنه قالعبداهللا بن مسكان عن أبي جعفر عليه الس

  . )٢(منه ما خفي حقنا على ذي حجة ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن
حدثنا : وروى الشيخ الكشي في أول رجاله عن حمدون وإبراهيم ابني نصير قاال

محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثني علي بن حبيب المذايني عن علي بن سويد التائي 
وأما ما ذكرت يا علي : ال كتب إلي أبو الحسن األول عليه السالم وهو في السجنق

ممن تأخذ معالم دينك ال تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت 
دينك عن الخائنين الذين خانوا اهللا ورسوله وخانوا أماناتهم أنهم اؤتمنوا على كتاب اهللا 

وا فعليهم لعنة اهللا ولعنة رسوله ولعنة مالئكته ولعنة آبائي عز وجل وعال فحرفوه وبدل
  .)٣(الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة

  : لكفرنا به وأنكرناهقرأناهيقرؤون قرآناً لو أهلها مدينة هناك : المطلب العاشر
 بعد يعيش الرافضة على الخرافات، ويستمتعون بها، ويجدون فيها تنفيساً لهمومهم

سقوط دولة المجوس وانطفاء نيران عبادتهم، ومن تلك األساطير زعمهم أن القرآن عند 
إمامهم الحجة في السرداب، وأنّه سيخرج ويقتل جميع المخالفين، وينصر الشيعة على 
أعدائهم، وأن القرآن فيه أسماء أئمتّهم وأعالمهم، ومن تلك األساطير قولهم بوجود 

!!  من البشر، وأن األئمة يذهبون إليهم يعلمونهم القرآن كما ُأنزل مدينة فيها كذا وكذا
إن هللا مدينة خلف البحر سعتها مسيرة أربعين يوماً، : عن أبي عبدا هللا عليه السالم قالف

 إذا رأيتهم رأيت الخشوع واالستكانة، -  إلى أن قال -فيها قوم لم يعصوا اهللا قط 

                                         
لتفـسير الـصافي   وا ) ١٣: ١(  ، وتفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي        ٧٩: ص. المسال السرورية للمفيد  : انظر) ١(

وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب        ) ٥٥: ٨٩( وبحار األنوار للمجلسي     ) ٤١: ١( للفيض الكاشاني   
  .١٨٩ - ١٨٨: ص. للنوري الطبرسي

: ٨٩( وبحار األنوار للمجلسي    ) ٤١: ١( والتفسير الصافي للفيض الكاشاني      ) ١٣: ١( تفسير العياشي للعياشي    : انظر) ٢(
  .١٨٩: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسيو ) ٥٥

           وبحار األنـوار للمجلـسي    ) ١٥٠: ٢٧( ووسائل الشيعة للحر العاملي  ) ٧: ١( اختيار معرفة الرجال للطوسي   : انظر) ٣(
ب األرباب للنوري وفصل الخطاب في تحريف كتاب ر ) ٣١١: ١( وجامع أحاديث الشيعة للبروجردي  ) ٨٢: ٢( 

  .٢١٢: ص. الطبرسي



– 

  )٣١٣٨(

ظنوا أن ذلك من سخط، يتعاهدون الساعة التي نأتيهم وطلب ما يقربهم إليه، إذا حِبسنا 
فيها ال يسئمون، وال يفترون، يتلون كتاب اهللا كما علمناهم، وإن فيما نعلمهم ما لو تلي 

  . )١(على الناس لكفروا به وألنكروه
فاألئمة إذاً ال يزالون على قيد الحياة يتعاهدون القوم في تلك المدينة :حسناً:قلت

لكن يا ترى  أي بحر هذا الذي تقع خلفه هذه المدينة حتى نقوم !!! لبحر الواقعة خلف ا
بزيارتهم والتّشرف بالسالم على األئمة إذا حضروا لتفقّد أحوال الرعية في تلك المدينة 

وكم تبلغ سعة هذه المدينة؟ أهي أربعين يوماً بالطائرة؟ أم بالباخرة؟ أم بسرعة !! 
ليت أن المعصوم أخبرنا بذلك لنكون له من !! اً على األقدام؟الشمس؟ أم بالنّاقة؟ أم سير

  !!!.الشاكرين 
 عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر وعن أبي عبدا هللا جعفر بن محمد يروو

إن القرآن المجيد يشتمل على أمر ونهي وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه  :الصادق فقال
ة ومجاز وعام وخاص ومقدم وبيان ومبين ومجمل ومفسر ومطلق ومقيد وحقيق

فمحو " بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي عليه السالم " كقوله تعالى ... ومؤخر
  . )٢(اسمه

  :القرآن الكريم ثالثة أثالث أو أربعة أرباع:المطلب الحادي عشر
كما اتّفق القوم في عدد آيات القرآن اتفاقاً مذهالً بحيث لم يكن هناك فرقٌ بين 

كما اتّفقوا أيضاً في تجزأته، ما بين قائٍل ثالثة !!بعة آالف آية فقط أقوالهم سوى س
سمعت : ه قالنعن األصبغ ابن بناأثالث، وقائل أربعة أرباع، وهللا في خلقه شئون، ف

نزل القرآن أثالثاً، ثلثٌ فينا وفي عدونا، وثلث سنن : أمير المؤمنين عليه السالم يقول
  . )٣(وأمثال، وثلث فرائض وأحكام

                                         
( وبحار األنوار للمجلسي  ) ٢٦: ٦(  ، ومدينة المعاجز للسيد هام البحراني    ٥١١: بصائر الدرجات للصفار  ص    : انظر) ١(

  .١٩٠: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي ) ٤٣ – ٤٢: ٢٧
وتفسير نور الثقلين للحويي  ) ٥٠: ١( والتفسير الصافي للكاشاني  ) ١١: ١(  القمي تفسير القمي لعلي بن إبراهيم  : انظر) ٢(

  .٢١٣: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي ) ٦٥٤: ١( 
  يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ّٰ واآلية الكريمة هكذا    
  .٦٧: آية. سورة المائدة ِّ يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف

  . )١١٥ – ١١٤: ٨٩( وبحار األنوار للمجلسي  ) ٦٢٧: ٢( الكافي للكليني : انظر) ٣(



 

 )٣١٣٩(

إن القرآن نزل على أربعة أرباع، ربع حالل، : وعن أبي عبد اهللا عليه السالم قال
وربع حرام، وربع سنن وأحكام، وربع خبر ما كان من قبلكم ونبأ ما لم يكن بعدكم 

، وعنه عن أبي علي األشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان )١(وفصل ما بينكم
نزل القرآن أربعة : بي جعفر عليه السالم قالعن اسحق بن عمار عن أبي بصير عن أ

، وعن )٢(أرباع، ربع فينا، وربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام
احمد بن موسى عن الحسن بن ثابت عن أبيه عن شعبة بن الحجاج عن الحكم عن ابن 

أرباع، ربع فينا إن القرآن أربعة : أخذ النبي يد علي صلوات اهللا عليها فقال: عباس قال
  .)٣(أهل البيت خاصة، وربع في أعدائنا، وربع حالل وحرام، وربع فرائض وأحكام 

أال راجعوا !!! ألم أقل بأن القوم يتعاطون أنواعاً من المخدرات مضروبة : قلت
  .أقولهم قبل نشرها، لكن هي الفضيحة التي أرادها اهللا لهم

  :محرفة بزعم المجوسنماذج من اآليات ال:عشر: المطلب الثاني
وهذه بعض اآليات التي قيض اهللا لها القوم فحفظوها وقد كادت أن تضيع، وتالحظ 
أخي القارئ الكريم ذلك النّشاز في السياق والّذي يدل على عجمة واضع النّص، وجهله 
المركّب حيث يأتي بنصوص سياقها في أهل الكتاب فيضع اسم علٍي رضي اهللا عنه 

مئة عدٍو : وصدق من قال!! ياق، أو آل محمد صلى اهللا عليه وسلّم ضمن ذلك الس
عاقل أحب إلي من صديٍق جاهٍل، فإن الصديق األحمق يضر أضعاف َأضعاف ما يجره 

  .األعداء المجتمعون
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن أبي بصير 

أفمن كان على بينة من ربه " إنما نزلت : قالوالفضيل عن أبي جعفر عليه السالم 
يعني رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ويتلوه شاهد منه إماماً ورحمة من قبله كتاب 

  .)٤(موسى أولئك يؤمنون به فقدموا وأخروا في التأليف

                                         
  . )٧٤: ٨٩( وبحار األنوار للمجلسي  ) ٦٢٧ - ٦٢٦: ٢( الكافي للكليني : انظر) ١(
  . )٧٤: ٨٩( وبحار األنوار للمجلسي  ) ٦٢٨: ٢( الكافي للكليني : انظر) ٢(
 ، وتفسير فرات الكوفي لفرات بن إبراهيم ١٠١: ص. منين لشاذان بن جبرئيل القميالروضة في فضائل أمير المؤ: انظر) ٣(

  )٥٠: ٤( نة البحار لعلي النمازيالشاهروديومستدر سفي ) ٢٩٠: ٣٩(  ، وبحار األنوار للمجلسي ٤٨: ص. الكوفي
  .١٩٦: ص. وفصل الخطاب للبرسي

          وبحار األنوار للمجلسي    ) ٣٢٤: ١( مي لعلي بن إبراهيم القمي      وتفسير الق  ) ٤٣٧: ٢( تفسير الصافي للكاشاني    : انظر) ٤(
  .٢٣٩: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي ) ٣٨٧: ٣٩( 



– 

  )٣١٤٠(

" ومنه ما رواه السياري عن هشام عن الصادق عليه السالم في قوله عز وجل 
يسبحون بحمد ربهم وال يفترون ويستغفرون لمن في األرض والمالئكة حول العرش 

هذا القرآن كما أنزل على محمد بخط : ما هذا جعلت فداك؟ قال: قلت" )١(من المؤمنين
ففي األرض : إنا نقرأ ويستغفرون لمن في األرض، قال: علي صلوات اهللا عليهما، قلت

  .)٢( العرش يستغفرون لهماليهود والنصارى والمجوس وعبدة األوثان، أفترى أن حملة
المفسرين من أهل ويستغفرون لمن في األرِض من المؤمنين كما قال جميع : قلت

  .)٣(السنّة والجماعة
إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم : قال قرأت في مصحف عبد اهللا بن مسعود

  .)٤(وآل محمد على العالمين
بن زيد عن قرة وغيره عن المفيد في اإلرشاد روى يوسف بن كليب عن سفيان 

وكفى اهللا المؤمنين القتال بعلّي وكان اهللا قويا عزيزاً، : عبد اهللا بن مسعود أنه كان يقرأ
عن مرة عن عبد اهللا بن مسعود أنه كان يقرأ وكفى اهللا المؤمنين القتال بعلي بن أبي 

  .)٥(طالب وكان اهللا قوياً عزيزاً
كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وهو : لوعن المقداد بن األسود الكندي قا

اللهم أعضد بي وشد أزري واشرح صدري وارفع : متعلّق بأستار الكعبة وهو يقول

                                         
  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ّٰ اآلية الكريمة هكـذا     : قلت) ١(

  .٥: آية.  الشّورى ِّ رت يب ىب نب مب زب يئرب
  .٢٦٦: ص.  في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسيفصل الخطاب: انظر) ٢(
والجامع ألحكام القرآن للقرطبي  ) ١٣٤: ٤( وتفسير القرآن العظيم البن كثير  ) ١٢٨: ١١( جامع البيان للطبري : انظر) ٣(

) يـضاوي  وتفسير البيضاوي للب ) ١٨٤: ١( ومالم التنزيل للبغوي  ) ٧٤٨: ٤( وفتح القدير للشوكاني     ) ٧: ١٦( 
 وزاد المسير البن الجوزي     ) ٤٧: ٢٤( وروح المعاني لأللوسي     ) ٣٣٧: ٧( والدر المنثور للسيوطي     ) ١٢١: ١
 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ّٰ : وذلك على نحو قوله تعـالى      ) ٢٧٢: ٧( 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس جسحس مخ  جخ
  .٧: آية.  سورة غافرِّ  جغ

 ) ١٦٨: ١( ، وتفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي ٧٨: ص. رات بن إبراهيم الكوفيتفسير فرات الكوفي لف: انظر) ٤(
، ٣٦٣: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي ) ٥٦: ٨٩( وبحار األنوار للمجلسي 
   ) ٣٢٨: ١( وتفسير الحويزيللحويزي 

              وشجرة طوبى لمحمـد مهـدي الحـائري         ) ٢٠٥: ٢٠(  للمجلسي   وبحار األنوار  ) ٣٣١: ٨( التبيان للطوسي   : انظر) ٥(
  .١٦٣: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي ) ٢٨٩: ٢( 



 

 )٣١٤١(

الذي انقض . ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك" ذكري، فنزل جبريل وقال 
فاقرأها النبي صلى اهللا عليه وآله ابن " بعلي صهرك . ورفعنا لك ذكرك. ظهرك

  .)١(مسعود فألحقها بمصحفه وأسقطها عثمان بن عفّان
سورة الشرح سورةٌ مكية باإلجماع، وصهر النبي صلى اهللا عليه وسلّم في : قلت

مكّة المكرمة ليس علياً رضي اهللا عنه بل هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب رضي 
فاطمة رضي اهللا عنها لم ، و)٢(اهللا عنها وأرضاها أكبر بنات النبي صلى اهللا عليه وسلم

تولد بعد، فسبحان من أعمى بصائرهم فال يجيدون الكذب الّذي تخصصوا فيه وفيه 
  .أبدعوا باسم التقية

ن الثقات  إ:الشيخ الفقيه شاذان بن جبريل القمي في كتاب الروضة والفضائل قال
منها ما رواه نقلوا أنّهم وجدوا من أسماء أمير المؤمنين ثالثمائة اسم في القرآن، 

إن عليا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه : باإلسناد الصحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى
  .)٣(إن عليا للهدى: فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقوله

: وعن المنقري عن جابر بن راشد عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال في آية الكرسي
 وعن محمد بن خالد عن عمر بن يحيى التستري عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم،

رأيت في بيت له عند السقف : وحماد بن عثمان عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال
له ما في السماوات وما في األرض عالم الغيب : مكتوباً حول البيت آية الكرسي وفيها

عرفه وليس والشهادة الرحمن الرحيم، فقلت له جعلت فداك في هذا الكتاب شيء ال أ
  .)٤(هكذا فاقرأها فإنها كما أنزلت: هكذا نقرأها، قال

                                         
ونفس الرحمن ) ١١٦: ٣٦( ، وبحار األنوار للمجلسي ١٦٨: ص. الروضة في فضائل أمير المؤمنين لشاذان القمي: انظر) ١(

وفـصل   ) ١٧٦: ٤(  ، ومستدرك سفينة البحار لعلي النمازيالـشاهرودي   ٤٦٣: ان للطبرسي  ص   في فضائل سلم  
  .٣٣٦: ص. الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي

   ).٢٤٨: ٧( اإلصابة في تمييز الصحابة : انظر) ٢(
ريف كتاب رب األربـاب للنـوري   فصل الخطاب في تح ) ١١٥: ٣٦( و  ) ١٥٦: ٤٠( بحار األنوار للمجلسي   : انظر) ٣(

   ). ٣٧٧: ٢( ، وتفسير القرآن الكريم للخميني ١٦٥: ص. الطبرسي
. ١٩ – ١٧: آية. سورة القيامةِّ حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم ّٰ : واآلية الكريمة هي

  .١٢: آية.  سورة الليلِّ خن حن جن ّٰ : واآلية الثانية هذا في القرآن الكريم
  =    .٢٠٨: ص. في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسيفصل الخطاب : انظر) ٤(



– 

  )٣١٤٢(

قرأت على أبي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان قالعن 
 فقال أبو عبد اهللا عليه )١( ِّ مه جه ين ىن من ّٰ  : عبد اهللا عليه السالم

 عليهم السالم فقال خير امة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين بن علي: السالم
القارئ جعلت فداك كيف نزلت قال كنتم خير أئمة أخرجت للناس، أال ترى مدح اهللا 

  . )٢(لهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا
 )٤)(٣( ِّيه  ىه مه جه ين ىن  ّٰ :وعن علي بن إبراهيم في قوله تعالى

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وإنما قال أبو عبد اهللا عليه السالم ما كانوا أذلة وفيهم 
، وعن أبي بصير قال قرأت عند أبي عبد )٥(ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم ضعفاء: نزل

اهللا عليه السالم لقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلّة فقال مه واهللا ليس هكذا انزلها اهللا إنما 
  )٦(أنزلت وأنتم قليل

                                                                                                     
 مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي  ّٰ :وآية الكرسي هكذا=

 حق مف حفخف  جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ
  .٢٥٥: آية. سورة البقرةِّ مل خل حل  مكجل لك خك جكحك مق

  .١١٠: آية. سورة آل عمران) ١(
والمسائل السرورية   ) ٥٠: ١( وتفسير الصافي للكاشاني     ) ١٩٥: ١(  العياشي لمحمد بن مسعود العياشي       تفسير: انظر) ٢(

وفصل الخطاب في تحريف كتاب  ) ٦٠: ٨٩( و  ) ١٥٤ – ١٥٣: ٢٤(  ، وبحار األنوار للمجلسي ٩٣: ص. للمفيد
  .٢١٣: ص. رب األرباب للنوري الطبرسي

  .١٢٣: آية. سورة آل عمران) ٣(
 ) ٤٢٠: ٣( جامع البيان للطبـري  : انظر. أذلّة بمعنى قليلو العدد فقد كانوا يوم بدر ثالث مائة وبضعة عشر فقط           : قلت )٤(

والذّل له معاني كثيرة ال يعرفها إالّ العرب ، أما األعاجم المجوس فال  ) ٥٣٠: ١( وتفسير القرآن العظيم البن كثير 
: آية.  سورة المائدةِّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي  ّٰ :يكادون يفقهون حديثاً ، قال تعالى 

 ، وكل لفظٍة له تعرف من    ٢٤: آية.  سورة اإلسراء  ِّ حج مث هت مت خت  حت   ّٰ : ، وقال تعالى   ٥٤
خالل السياق ، فيأتي الذّل بمعنى الرحمة والعطف والشفقة ، ويأتي بمعنى القلّة في العدد ، ويأتي بمعنى المهانة وهو  

  .رف من خالل السياقضد العزة ، وكل لفظة تع
وبحار  ) ١٢٢: ١( وتفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي        ) ١٩٦: ١( تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي       : انظر) ٥(

 - ٢١٤: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسـي          ) ٢٤٣: ١٩( األنوار للمجلسي   
   ).٣٨٧: ١( ، وتفسير الثقلين للحويزي ٢١٥

 ٢٨٣: ١٩(وبحار األنوار للمجلسي  ) ٣٧٨: ١( والتفسير الصافي للكاشاني  ) ١٩٦: ١( تفسير العياشي للعياشي : انظر) ٦(
  .٢٣٠ - ٢٢٩: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي ) ٢٨٤ –



 

 )٣١٤٣(

ار بن مروان عن جابر عن أبي عبد السيارى عن محمد بن على بن سنان عن عم
: له هكذاآنزل جبرئيل بهذه االية على رسول اهللا صلى اهللا عليه و: اهللا عليه السالم قال

  . )١(يا أيها الذين أوتوا الكتاب امنوا بما أنزلتُ في علٍي مصدقاً لما معكم
  . )٢(اً مبينانزل قوله وأنزلنا إليكم في علٍي نور: عن أبى عبد اهللا عليه السالم قال

أم يحسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله فقد آتينا : قال أبو عبد اهللا عليه السالم
آل إبراهيم وآل عمران وآل محمد الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً، ثم قال نحن 

  . )٣(واهللا الناس الذين ذكرهم اهللا عز وجل في كتابه و نحن واهللا المحسودون
قال : يارى عن يونس عن حمزة بن الربيع عن عبد السلم ابن المثنى قالوروى الس

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وظلموا آل محمد " أبو عبد اهللا عليه السالم 
  .)٤(حقهم أن تسوى بهم األرض وال يكتمون اهللا حديثاً

ر عليه ولعلى بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي جعف
 فاستغفروا اهللا واستغفر لهم يولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤك يا عل: السالم قال

  .)٥(الرسول لوجد اهللا تواباً رحيماً هكذا نزلت

                                         
وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب       ) ١٩٣: ٩( وبحار األنوار للمجلسي     ) ٢٤٥: ١( تفسير العياش للعياشي    : انظر) ١(

   ).٤٨٦: ١( ، وتفسير نور الثقلين للحويزي ٢١٨: ص. األرباب للنوري الطبرسي
  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ّٰ : واآلية الكريمة هكذا

  .٤٧: آية.  سورة النّسا ِّ ٰى ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك
وفصل الخطاب  ) ٣٠١: ٢( ومناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب  ) ٦٦: ٧ (شرح أصول الكافي للمازندراني : انظر) ٢(

  .٢١٩: ص. في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي
  .١٧٤: آية. سورة النّساء ِّ مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ّٰ : واآلية الكريمة هكذا

   .٢١٢: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي: انظر) ٣(
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ّٰ : واآليــة الكريمــة هكــذا

  .٥٤: آية. سورة النساءِّ زب رب يئ
وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب  ) ٦٤: ٨٩( وبحار األنوار للمجلسي  ) ٢٨٥: ١( تفسير العياشي للعياشي   : انظر) ٤(

  . ٢١٢: ص. األرباب للنوري الطبرسي
 سورة ِّ ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ّٰ : واآلية الكريمة هكذا

  .٤٢: آية.النساء
 ) ١٤٢: ١(وتفسير القمي لعلي القمي  ) ٢٣٤: ٦٥( وبحار األنوار للمجلسي  ) ٤٦٨: ١( تفسير العياشي للعياشي : انظر) ٥(

  =    . ٢١٢: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي



– 

  )٣١٤٤(

ونسب الطبرسي في فصل الخطاب إلى ثقة اإلسالم بزعمه عن العدة عن البرقي 
 عليه السالم في عن أبيه عن ابن ساباط عن البطائي عن أبي بصير عن أبي عبد اهللا

هذه اآلية ثم ال يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضيت في أمر الوالية ويسلموا هللا 
  .)١(الطاعة

: سمعتة  يقول: وعن  عبد اهللا بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال
حجوا واهللا لو أن قوماً عبدوا اهللا وحده ال شريك له، وأقاموا الصالة، واتوا الزكاة، و

: البيت، وصاموا شهر رمضان، ثم لم يسلموا لنا لكانوا بذلك مشركين، فعليهم بالتسلم
فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجاً مما 

  .)٢(قضى محمد وأل محمد ويسلموا تسليماً
بيه عن على بن ثقة اإلسالم في الكافي عن العدة عن احمد بن محمد البرقي عن أ

ولو أنا : أسباط عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اهللا عليه السالم
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وسلموا لإلمام تسليماً واخرجوا من دياركم رضا له ما 

 شدأفعلوه إالّ قليل منهم ولو أن أهل الخالف فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم و
  . )٣(تثبيتاً

                                                                                                     
 جت  هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ّٰ : واآلية الكريمة هكذا  =

  .٦٤: آية. سورة النساءِّ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت
من سورة الذاريات فقال " ِإنَّكُم لَِفي قَوٍل مخْتَِلٍف" لكنّه ذكر آية أخرى وهي قوله تعالى   ) ٤٢٢: ١( الكافي للكليني   : انظر) ١(

والتفسير األصفى للفـيض     ) ٢٩٢: ٢( ر آشوب   في أمر الوالية ، ومثله في مناقب آل أبي طالب البن شه           " بعدها  
  .٢١٢وفصل الخطاب   ) ٦٩: ٥( والتفسير الصافي للكاشاني أيضاً  ) ١٢٠٧: ٢( الكاشاني 

( ومستدرك سفينة البحار للشاهرودي      ) ٢٥٦: ١( وتفسير العياشي للعياشي     ) ٢٠٦: ٢( بحار األنوار للمجلسي    : انظر) ٢(
  .٢١٢: ص. ا قضى محمد وآل محمد ، وفصل الخطابمم" وليس في اآلية  ) ١٠٧: ٥

 ) ٥١٣: ١( وتفسير نور الثقلين للحـويزي       ) ٣٠٣: ٢٣( وبحار األنوار للمجلسي     ) ١٨٤: ٨( الكافي للكليني   : انظر) ٣(
  .٢٢٢: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي

 ىه مه ينجه ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ّٰ :واآلية الكريمة هكذا  
  .٦٦: آية. سورة النساءِّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه



 

 )٣١٤٥(

ثقة االسالم عن أحمد بن مهران عن عبد العظيم بن عبد اهللا عن محمد بن فضيل 
إن الذين : نزل جبرئيل بهذه اآلية هكذا: عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السالم قال

  . )١(ظلموا آل محمد حقهم لم يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم طريقاً إالّ طريق جهنم
و عمرو األصبهاني عن أبي جعفر الثاني عليه السالم في حدثني أب :السياري قال

يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود التي عقدت لعلي بن أبي طالب : قول اهللا عز وجل
  . )٢(عليه السالم

وإذا أخذ ربك من بني آدم من : عن أبي جعفر عليه السالم في قوله عز وجل
بكم ومحمد رسولي وعلي أمير ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بر

  . )٣(المؤمنين
يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين، ألن النبي : نزلت: علي بن إبراهيم قالوعن 

  .)٤(صلى اهللا عليه وآله لم يجاهد المنافقين بالسيف
فأبى أكثر الناس بوالية على إال : وأخرج ابن آشوب أن هذه اآلية هكذا نزلت

  . )٥(كفورا
                                         

فصل الخطاب في تحريف كتاب  ) ٣٠١: ٢( ومناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب  ) ٤٢٤: ١( الكافي للكليني : انظر) ١(
  .٢٢٣: ص. رب األرباب للنوري الطبرسي

 جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  ّٰ :واآليــة الكريمــة هكــذا
  .١٦٩ – ١٦٨: آية. سورة النساءِّ جض مص خص حص مس  حسخس جس مخ

  .٢٢٥: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي: انظر) ٢(
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث  ّٰ :واآلية الكريمة هكذا

  .١: آية. سورة المائدةِّ زي ري ٰى  ين ىن مننن
وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األربـاب   ) ٨: ٢( والكافي للكليني  ،   ٩٠: ص. بصائر الدرجات للصفار  : انظر) ٣(

  .٢٣١: ص. للنوري الطبرسي
 يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ّٰ : واآلية هكـذا    
  .١٧٢: آية. سورة األعراف ِّ زت رت يب ىب نب  مب زب رب

 ) ٤٢٧: ٢٩( وبحار األنوار للمجلـسي  )  ٨٩: ٥( وتفسير مجمع البيان للطبرسي      ) ٢٦٠: ٥( التبيان للطوسي   : انظر) ٤(
  .٢٣٧: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي

:  سورة التوبة  آيةِّ خن حن يمجن ىم  خممم حم جم يل ىل مل خل ّٰ : واآلية هكذا
٧٣.  

طـاب فـي   وفصل الخ ) ٦٥: ٨٩( وبحار األنوار للمجلسي  ) ٣٠١: ٢( مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب      : انظر) ٥(
  =        .٢٦٤: ص. تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي



– 

  )٣١٤٦(

وقل الحق من ربكم في والية على فمن : جعفر عليه السالم قال قوله تعالىعن أبي 
  .)١(شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا ظالمي آل محمد ناراً أحاط بهم سرادقها

نزل جبرئيل بهذه اآلية : عن عمار بن مروان، عن منحل، عنه عليه السالم قال
 بما نزلنا على عبدنا في علٍي نوراً مبيناً، وعن يا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا" هكذا 

إن كنتم في ريٍب مما نزلنا "  نزل جبرئيل بهذه اآلية على محمٍد هكذا :قالجابر عنه 
 نزل :قالعلى عبدنا في علي بن أبي طالب فأتوا بسورٍة من مثله، أبو حمزة عن جعفر 

هكذا : لٍي إالّ كفوراً، جابر عنه قالفأبى أكثر الناس بواليِة ع" جبرئيل بهذه اآلية هكذا 
ونزل : ولو أنّهم فعلوا ما يوعظون به في علٍي لكان خيراً لهم، وعنه" نزلت هذه اآلية 

وقل جاء الحقُّ من ربكم في واليِة علٍي فمن شاء فليؤمن ومن شاء " جبرئيل بهذه اآلية 
إن " زل جبرئيل بهذه اآلية هكذا ن: ، وعنه قالاًفليكفر إنّا أعتدنا للظالمين آلل محمٍد نار

غفر لهم وال ليهديهم طريقاً إالّ جهنّم خالدين يالّذي ظلموا آل محمٍد حقّهم لم يكن اهللا ل
يا أيها النّاس قد جاءكم الرسول بالحقّ من : فيها أبداً كان ذلك على اهللا يسيراً، ثم قال

والية علٍي فإن هللا ما في السماوات ربكم في والية علٍي فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا ب
   !!!!!!.)٢(واألرِض
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي : عبد اهللا بن سنان في قولهوعن 

وفاطمة والحسن والحسين واألئمة من ذريتهم فنسي، هكذا واهللا أنزلت على محمد صلى 
  . )٣(اهللا عليه وآله

                                                                                                     
: آيـة .  سورة اإلسراء   ِّ نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ   ّٰ  :واآلية هكذا =

  .٥٠: آية. الفرقانِّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ّٰ : وفي سورة الفرقان. ٨٩
وفصل الخطاب في    ) ٢٤١: ٣( افي للكاشاني   والتفسير الص  ) ٣٠١: ٢( مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب        : انظر) ١(

  .٢٥٠: ص. تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي
  ىتيت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ّٰ واآلية الكريمة هكذا    
  .٢٩: آية. سورة الكهف ِّ لك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث

والنصوص في هذا المرجع كثيرة من  ) ٣٠١: ٢ (هـ٥٨٨: مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب الهالك سنة: انظر) ٢(
 .اآليات المحرفة والمفتراه فلتراجع هناك لمن أراد المزيد

وفـصل  ) ١٩٦: ١١(وبحار األنوار للمجلسي     ) ٤١٦: ١( ، والكافي للكليني     ٩١: ص. بصائر الدرجات للصفار  : انظر) ٣(
  .٢٥٣: ص. الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي

  .١١٥: آية. سورة طه ِّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ّٰ آلية الكريمة هكذا وا



 

 )٣١٤٧(

رسلنا من قبلك من رسول وال نبي وال محدث إال وما أ: وفي كتاب علي عليه السالم
  . )١(إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته

لما وجه النبي صلى اهللا عليه وآله علي بن أبي : قال الطبرسي في فصل الخطاب
بعث هذا الصبي ولو بعث غيره : طالب وعمار بن ياسر رحمه اهللا إلى أهل مكة قالوا

صناديدها وكانوا يسمون علياً الصبي ألنه كان اسمه يا حذيفة إلى أهل مكة وفي مكة 
ومن أحسن قوالً ممن دعا إلى اهللا وهو صبي : في كتاب اهللا الصبي لقول اهللا تعالى
  .)٢(وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين

إني ألدناهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في : وروى جابر بن عبد اهللا قال
ال ألفينكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب : قالحجة الوداع بمنى حتى 

بعض، وأيم اهللا لئن فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة التي تضاربكم ثم التفت إلى خلفه ثم 
فإما نذهبن بك : قال أو علي ثالث مرات فرأينا جبرائيل غمزه فأنزل اهللا على إثر ذلك

  .)٣(فإنا منهم منتقمون بعلي بن أبي طالب
لمان الفارسي قال نبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله جالس في أصحابه إذ وعن س

نه يدخلكم الساعة شبيه عيسى بن مريم فخرج بعض من كان جالساً مع رسول  إ:قال
اهللا صلى اهللا عليه وآله ليكون هو الداخل فدخل علي بن أبي طالب عليه السالم فقال 

ل علياً علينا حتى يشبهه بعيسى بن الرجل لبعض أصحابه أما رضي محمد إن فض
مريم واهللا آللهتنا التي كنا نعبدها في الجاهلية ألفضل منه فأنزل اهللا في ذلك المجلس 
ولما ضرب بن مريم مثالً إذا قومك منه يضجون فحرفوها يصدون وقالوا آلهتنا خير أم 

                                         
وفـصل  ) ١٧٦: ١( ، والكافي للكينـي    ٣٤٠: ص.  ، وبصائر الدرجات للصفار    ٣٥١: ص. كتاب سليم بن قيس   : انظر) ١(

  .٢٥٦: ص. الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي
 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ّٰ واآلية الكريمة هكـذا     

  .٥٢: آية. سورة الحج ِّ مي زي ري ينٰى ىن نن من  زن رن
: ٣٠(وبحار األنـوار للمجلـسي    ) ٥٦٢: ١(وتفسير نور الثقلين للحويزي      ) ٢٧٩: ١( تفسير العياشي للعياشي    : انظر) ٢(

  .٢٦٦: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي) ٢١٧
       . سورة فـصلت   ِّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ّٰ    اواآلية الكريمة هكذ  

  .٣٣: آية
 ٦٠٤: ٤(تفسير نور الثقلين للحويزي  ) ٢٣: ٣٦( وبحار األنوار للمجلسي  ) ٣٩٢: ٤( تفسير الصافي للكاشاني : انظر) ٣(

  .٢٦٧: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي) 
  .٤١: آية.سورة الزخرف " فَِإما نَذْهبن ِبك فَِإنَّا ِمنْهم منتَِقمون "واآلية الكريمة هكذا 



– 

  )٣١٤٨(

عليه وجعلناه مثالُ هو ما ضربوه لك جدالً بل هم قوم خصمون إن علي إال عبد أنعمنا 
  . )١(لبني إسرائيل فمحي اسمه وكشط من هذا الموضع

ومن يطع اهللا " وعن أبي بصير، عن أبي عبد اهللا عليه السالم في قوله عز وجل 
   !!!.)٢( فقد فاز فوزاً عظيماً– في والية علٍي ووالية األئمِة من بعده –ورسوله 

سأل سائل بعذاب : في قول اهللا تعالىعن أبي بصير عن أبي عبد اهللا عليه السالم 
واقع للكافرين بوالية علي ليس له دافع، ثم قال هكذا واهللا نزل بها جبريل على محمد 

  .)٣(صلى اهللا عليه وآله
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى اهللا خلق الزوجين : وقال أبو عبد اهللا عليه السالم

  . )٤(الذكر واألنثى ولعلي اآلخرة واألولى
السياري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد اهللا قال اقرأ رجل بين يدي أبي 
عبد اهللا عليه السالم فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً فقال إن مع العسر يسرا 

  .)٥(فقال إن مع العسر يسرين هكذا نزلت
حيفة اإلمام الهمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم السالم في صدر الص

: المباركة لجده ثم بعد ذكر رؤيا رسول اهللا ونزول جبرئيل لتسليته وتعبير منامه قال
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر : وأنزل اهللا عز وجل في ذلك

                                         
) ٦٠٩: ٤(وتفسير نـور الثقلـين للحـويزي     ) ٢٣٦: ٩( بحار األنوار للمجلسي ) ٢٨٦: ٢(تفسير القمي للقمي    : انظر) ١(

  .٢٦٨: ص. وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي
 خض حض مصجض خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت  ّٰ :كريمة هكذاواآلية ال
  .٥٨ – ٥٧: آية. سورة الزخرفِّ جف مغ جغ مع مظجع حط مض

  ).٤١٤: ١(الكافي للكليني : انظر) ٢(
ومناقب آل  ) ٢٤١: ١( وشرح األخبار للقاضي النعمان المغربي  ) ٣٩١: ١١( شرح أصول الكافي للمازندراني    : انظر) ٣(

وفصل الخطاب في تحريف كتاب  ) ٣٢١: ٣٥( وبحار األنوار للمجلسي  ) ١٦٧: ٢( ر آشوب   أبي طالب البن شه   
  .٢٧٨ - ٢٧٧: ص. رب األرباب للنوري الطبرسي

  .٢ – ١: آية.  سورة المعارجِّ مث هت مت خت حت جت هب مب خب ّٰ   :واآلية الكريمة هكذا
وفصل الخطـاب فـي      ) ٨٠٨: ٢( ن الحسيني   وتأويل اآليات لشرف الدي    ) ٣٩٨: ٢٤( بحار األنوار للمجلسي    : انظر) ٤(

  .٢٨٤: ص. تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي
        : آيـة . سورة الليل  ِّ هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ّٰ : واآلية الكريمة هكذا  

٤ – ١.  
  .٢٨٥: ص. قريباً منه ، وفصل الخطاب له أيضاً ) ٣٩٠: ١٠(  تفسير مجمع البيان للطبرسي :انظر) ٥(



 

 )٣١٤٩(

فأطلع اهللا نبيه على أن : خير من ألف شهر يملكها بنو أمية ليس فيها ليلة القدر، قال
  .)١(مية تملك سلطان هذه األمة وملكها طول هذه األمةبني أ

قل للذين كفروا ال : كان يقرأ: وعن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السالم قال
 لكم دينكم ولي ،أعبد ما تعبدون، أعبد اهللا وال أشرك به شيئاً وال أنتم عابدون ما أعبد

  .)٢(ديني اإلسالم ثالثاً، هكذا نزلت: دين، ويقول
قل هو اهللا أحد ال إله إال اهللا : ن محمد بن فارس عن الحكم بن سيمار قال قرأوع

الواحد األحد الصمد إلخ، وفي آخره كذلك اهللا ربنا كذلك ربنا كذلك ربنا رب آبائنا 
  .)٣(األولين

 وزعموا وقوعها في القرآن الكريم زعمهم أن ومن أمثلة التّحريف الّتي تبناها القوم
اهللا عنه ضمن آيات القرآن الكريم، ففضحهم اهللا تعالى فلم يدركوا اسم علٍي رضي 

فداحة ما أقدموا عليه، حيث وضعوا اسم علٍي رضي اهللا عنه ضمن سياق آيات تتحدث 
عن بني إسرائيل، مما يدل على أن القوم يعملون بحنٍق أطاح بهم بعيداً عن منطق العقل 

في سورة لم يفطن له أتباعهم المغرر بهم، فوالتفكير، ويعملون كذلك ألمر في أنفسهم 
بئسما : " البقرِة مثالً رووا عن جابر الجعفي عن أبي عبد اهللا في قول اهللا عز وجل

  .)٤(" بغياً- في علٍي -اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اهللا 
طن على اآلية الكريمة، ولم يف" في علي " أنهم أقحموا جملة ترى أخي الكريم كيف ف

هؤالء الزنادقة  أن اآلية في بني إسرائيل، وأن ما زادوه يكاد يلفظه السياق، وأن لفظ 
نص صريح في أنها ليست في هذه األمة، ولكن " بما أنزل علينا: " اآلية يكذبهم، فقولهم

هؤالء إما أنهم زنادقة أعاجم ال يفقهون معنى اآليات، وإما أن هذا أمر مقصود إلضالل 
  .وج بهم إلى طريق الكفر واإللحاد، أو االثنان معاًالشيعة والخر

                                         
وفصل الخطاب في تحريـف      ) ٢٤٨: ١(  ، والكافي للكليني     ٦٢٢: ص. الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين    : انظر) ١(

  .٢٨٦: ص. كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي
وفصل الخطـاب فـي    ) ٦٨٧: ٥( وتفسير نور الثقلين للحويزي  ) ١٧٩: ٤( مستدرك الوسائل للميرزا النوري   : انظر) ٢(

  .٢٨٨: ص. تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي
  .٢٨٩: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي: انظر) ٣(
 ) ٦٤١: ٣١( وبحار األنوار للمجلسي  ) ٦٥: ٧( وشرح أصول الكافي للمازندراني  ) ٤١٧: ١( الكافي للكليني :  انظر) ٤(

 .٢٠٤: ص. وفصل الخطاب ) ٥٠: ١( العياشي وتفسير العياشي لمحمد بن مسعود 



– 

  )٣١٥٠(

 في قوله – إي إلى أئمتهم –وفي سورة األحزاب عن محمد بن مروان رفعه إليهم 
 كالّذين آذوا موسى – في علٍي واألئمة –وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا " عز وجّل 

   !!!!.)١(فبرأه اهللا مما قالوا
ت في النهي عن زواج نسائه صلى اهللا عليه وسلّم من بعده، وهذه اآلية الكريمة نزل

فأنزل اهللا هذه اآلية الكريمة ألن أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلّم أمهاتٌ للمؤمنين، كما 
أن هذا يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم، غير أن الفرس المجوس دمجوا بين 

 ىل مل ّٰ : ية األولى هي قوله تعالىآيتين كريمتين فجعلوهما آيةً واحدة، واآل
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل
 حت جت  هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي
 مس خس حس مخجس جخ مح  جح مج مثحج هت مت خت
 جف مغ  جغ مع مظجع حط مض خض جضحض مص  خص حص
 جم هل مل خل حل مكجل لك خك  حك جك مق حق مف خف حف
  )٢(ِّ حم

 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك ّٰ : والثانية هي قوله تعالى
 لتحريف القوم لكتاب اهللا تعالى على  فانظر)٣(ِّ مي زي ري ٰى ىنين نن من

أيدي هؤالء الزنادقة بشكٍل لم يفعله إالّ شيوخهم من اليهود بكتابهم، والغريب في األمر 
أنّهم كشيوخهم اليهود يرتكبون اإلثم ثم يرمون به بريئاً، فهم يعمدون إلى كتاب اهللا 

  !!.م بالتّحريف تعالى يحرفونه، ثم يتّهمون صحابة النبي صلى اهللا عليه وسلّ
وهناك نقوالتٌ كثيرةٌ قد يستحيل جمعها لكثرتها كلّها تزعم أن القرآن الكريم الذّي 
بين أيدنا محرفٌ، وأن اآليات التي فيها ِذكر علٍي رضي اهللا عنه وآل محمٍد صلى اهللا 

  .عليه وسلّم حذفت منه كي يخلوا الجو لمن اغتصب الخالفة من علٍي وآل بيته

                                         
: ٣٩( وبحار األنوار للمجلسي  ) ١٣: ٣( ومناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب  ) ٤١٤: ١( الكافي للكليني :  انظر) ١(

٣٣١. (  
 .٥٣: آية. سورة األحزاب) ٢(
 .٦٩: آية. سورة األحزاب) ٣(



 

 )٣١٥١(

  :المنكرون للتحريف من علماء الرافضة:مبحث الثانيال
وكما حمل خزي القول بتحريف القرآن الكريم أكثر علماء الرافضة، وصرحوا به 

ظهرت جماعة من الشيعة يتبرؤون من اعتقاد جهاراً نهاراً، بال تقيٍة وال تلبيس، 
 ومنكرة ال تقوم بها وينكرونه، ويقولون بأن الروايات شاذّةالتحريف في القرآن الكريم 

الحجة على التّحريف، وال أعلم أهم صادقون في هذه البراءة من هذا الخزي والعار 
 ة إذا علمنا أنة، خاصهو قول من باب التقي اها شيوخهم من قبل؟ أملهم إيالتي حم

 –التقية عند القوِم من ضرورات مذهبهم، وهي تسعة أعشار الدين لديهم، ويؤجرون 
  .)١( عليها–هم بزعم

 بعض مراجع الشيعة بأن أخبارهم في ذلك شاذة، وضعيفة في إسنادها، وقد اعترف
وأماَّ ما ورد في األخبار التي ظاهرها وقوع : بل متناقضة في متونها، فقال بعضهم

التحريف في بعض اآلي فال يثبت بها ذلك، حيث إنها شاذة ضعيفة األسانيد، فإن كثيراً 
أحمد بن محمد بن سياَّر، أبو عبد اهللا : اري، وقد جاء في ترجمته عندهممنها عن السي

الكاتب البصري، يعرف بالسياري،ضعيف الحديث، مجفو الرواية، فاسد المذهب، كثير 
   -: عارضة بعضها مع البعض من وجهينتمكما أنّها ، )٢(المراسيل

  . تعارض الروايات في تعيين الساقط:أحدهما
 ورد في روايات من سقوط اسم علي في مواضع كثيرة، مع أن بعض ما: وثانيهما

  .)٣(الروايات تدل على أن اهللا تعالى لم يسم علياً في القرآن
هذا قولهم في رجالهم وأسانيدهم، ولسنا بحاجة إلى حكم الروافض، ولكن نذكرها 

ى مذهبهم، لبيان تناقض أقوالهم، وشعورهم بتفاهة قولهم وسقوطه، ومحاولتهم التستر عل
أو نفي هذا الكفر والعار الذي ألحقه بالطائفة شيوخهم األوائل، بوضعهم هذا اإللحاد 

  .)٤(والكفر في أصولهم أمثال علي بن إبراهيم القمي، والكليني، والمجلسي، وأضرابهم
وهذا من غرائب القوِم وعجائبهم، فمنهم من يقول األسماء موجودة في القرآن 

ة حذفوها حتى يغتصبوا الخالفة من علٍي رضي اهللا، وآخرون الكريم، ولكن الصحاب
                                         

 .مؤلّفكتاب عقيدة التقية في الفكر الشيعي لل: انظر) ١(
:  ص. والفهرست للطوسي ) ٦٥: ١٠٢( وبحار األنوار للمجلسي  ) ١١١: ١( خاتمة المستدرك للميرزا النوري :  انظر) ٢(

  ،٢٠٣:  ص.  ، ورجال الحلّي٦٢:  ص.  ، ورجال النّجاشي٥١
 .١٨:  ص. المعارف الجليلة  لمهدي الشيرازي:  انظر) ٣(
  ).٩:  ٣( ناصر بن عبد اهللا القفاري :  لدكتورأصول مذهب الشيعة كامالً ل:  انظر) ٤(



– 

  )٣١٥٢(

لم يسم اهللا في القرآن الكريم اسم أحٍد من األئمة وإنما وكلها لرسوله صلى اهللا : يقولون
 عليه وسلّم كما أوكل إليه تفسير الصالة والحج.!!!  

عن : آن قالقال الكليني مبرراً عدم ذكر اسم علٍي أو أحد آل بيته الكرام في القر
 حك جك ّٰ : سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن قول اهللا عز وجل: أبي بصير قال

نزلت في علي بن أبي :  فقال)١(ِّهل مل  خل حل جل مك لك خك
فما له لم يسم علياً : إن الناس يقولون: طالب والحسن والحسين عليهم السالم، فقلت له
إن رسول اهللا : قولوا لهم: فقال: ّل؟ قالوأهل بيته عليهم السالم في كتاب اهللا عز وج

صلى اهللا عليه وآله نزلت عليه الصالة ولم يسم اهللا لهم ثالثاً وال أربعاً، حتى كان 
  .)٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله هو الّذي فسر ذلك لهم

 أن أمير – بجانب كونه تناقضاً –وهذا اعتراف من هؤالء الطواغيت : قلت
 بن أبي طالب رضي اهللا عنه لم يذكر في القرآن الكريم، ال ألحٍد من آله المؤمنين علي

  !!.الكرام ِذكر في القرآن الكريم أيضاً، فمال هؤالء القوِم ال يكادون يفقهون حديثاً 
فتكون هذه الصحيحة على جميع تلك الروايات، : قال الخوئي بعد ذكره لهذه الرواية

 اسم أمير المؤمنين عليه السالم في تلك الروايات قد وموضحة للمراد منها، وأن ذكر
 ضاف إلى ذلك أنكان بعنوان التفسير، أو بعنوان  التنزيل مع عدم األمر بالتّبليغ، وي
المتخلّفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا بذكر اسم علٍي في القرآن، ولو كان له ذكر في 

  .)٣(الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجة
رئيس الحوزة العلمية بالنجف  الخوئي نحن نتبع اإلمامعض المتأخرين منهم  بيقولو

األشرف والذي أفتى بتحريم اعتقاد التحريف في القرآن، غير أن للخوئي رأياً آخر 
إن وجود مصحف ألمير المؤمنين عليه : يقترب فيه من القائلين بالتحريف، حيث يقول

 لسور مما ال ينبغي الشك فيه، وتَساَلُم العلماِءالسالم يغاير القرآن الموجود في ترتيب ا
عن وجوده أغنانا عن التكلف إلثباته، كما أن اشتمال قرآن علي عليه السالم على 

 إال أنه ال داللة في ذلك على – وإن كان صحيحاً –زيادات ليست في القرآن الموجود 

                                         
 .٥٩: آية. سورة النّساء) ١(
 وتفسير نرو الثقلين للحويزي  ) ٤٦٣: ١( التفسير الصافي للكاشاني : وانظر ) ٢٨٧ – ٢٨٦: ١( الكافي للكليني : انظر) ٢(

  ).١٨٦: ١( وجامع أحاديث الشيعة للبروجردي  ) ٥٠٢: ١( 
 .١٩: ص. تفسير شبر لعبد اهللا شبرر: وانظر ، ٢٢٣: ص. ي تفسير القرآن للخوئيالبيان ف:  انظر) ٣(



 

 )٣١٥٣(

ل الصحيح أن ِتلكُم أن هذه الزيادات كانت من القرآن وقد أسقطت منه بالتحريف، ب
الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل وما يؤول إليه الكالم، أو بعنوان التنزيل من اهللا 

  .)١(شرحاً للمراد
والخوئي هنا يثبت أن هناك مصحفاً آخر يختلف عن المصحف الذي بين أيدينا في 

هللا تعالى مع ترتيب سوره وزياداته، كما يثبت الخوئي أن هذه السور نزلت من عند ا
  !!!.شرٍح لها، فهل نزل القرآن من عند اهللا تعالى يتضمن السورة وشرحها 

ويزعم الروافض أن الصحابة رضي اهللا عنهم أرادوا قتل علٍي رضي اهللا عنه 
غير أن !! ليخفوا القرآن الّذي معه خوفاً من ظهوره فيما بعد فيفتضح أمرهم 

 أخرج طواغيتهم قصة طويلة حول قصة منع حيث!!محاوالتهم تلك باءت بالفشل
: فقال أبو بكر: الصديق رضي اهللا عنه فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها فَدك، وفيها

أما رأيت علياً وما فعل بنا؟ واهللا لئن قعد مقعداً آخر ليفِسدن هذا ! ويحك يا بن الخطاب 
اله إالّ خالد بن الوليد، فبعثوا إليه، م: األمر علينا، وال نتهنأ بشيٍء ما دام حياً، قال عمر

احملني على ما شئت ولو على : نريد أن نحملك على أمر عظيم، قال: فقال له أبو بكر
فوقف ... فصٍل بجنبه، فإذا أنا سلّمت فاضرب عنقه: فهو قتل علٍي، قال: قتل علي، قال

الد ال تفعل ما أمرتك، يا خ: خالد بن الوليد بجنبه، فلماّ أراد أن يسلّم لم يسلّم، وقال
ما هذا الّذي أمرك به ثم نهاك عنه قبل : السالم عليكم، فقال أمير المؤمنين عليه السالم

أي واهللا لو لم ينهاني : وكنتَ فاعالً؟ فقال: أمرني ِبضرِب عنُِقك، قال: أن يسلّم؟ قال
، ثم ضرب به فقام أمير المؤمنين عليه السالم فأخذ بمجامع ثوِب خالد: لفعلتُ، قال

واهللا لوال عهد من رسول اهللا، وكتاب من اهللا ! يا بن الصهاك : الحائطَ، وقال لعمر
  !!.)٢(سبقَ لعلمتَ أينا أضعفُ جنداً وأقلُّ عدداً

: ، وال كتب الشيعة األخرى هوصدوق القوِموالسؤال الذي ال تجيب عنه رواية 
ل علي رضي اهللا عنه؟ ما الّذي حال لماذا لم يقدر الصحابة رضي اهللا عنهم على قت

ما دامت محاولتهم لقتل :وأيضاً!!! دون ذلك وقد أبرموا األمر ووصال آلخر لحظة؟
علي رضي اهللا عنه قد أخفقت، وتدبيرهم لتحريف مصحفه قد فشلت، فلماذا لم يخرج 

                                         
 .٢٢٤: ص. البيان في تفسير القرآن ، للسيد الخوئي:  انظر) ١(
: ٢٥(وجامع أحاديث الشيعة للبروجردي ) ١٢٦: ٢٩( وبحار األنوار للمجلسي ) ١٩٢: ١(علل الشرائع للصدوق : انظر) ٢(

 .١١٩: بي الحسن المرندي  صومجمع النورين أل) ١٢٠



– 

  )٣١٥٤(

خاصةً مع وجود هذا العداء بينهم، وهذه القرآن الذي معه رضي اهللا عنه علي 
لماذا يزوج علي رضي اهللا عنه ابنته من الزهراء رضي اهللا عنهم : وأيضاً! اد؟األحق

فلماذا لم !! وإذا كان يخشى منهم ألن السلطة بأيديهم ؟ !!للفاروق رضي اهللا عنه 
لماذا يتسبب في بقاء األمة  ؟!يخرجه أثناء خالفته والتي دامت ألكثر من أربع سنواٍت

؟ ومن أقر خائناً ! على خيانة الخائن وتحريف المحرف؟ ولماذا يتستر!تائهة حائرة 
  !!!.فقد خانعلى خيانته 

ما دام أن علياً رضي اهللا عنه سكت عما جرى من الصحابة من : ويقال أيضاً
 وهو –فلماذا لم يقتد الشيعة بإمامهم علي رضي اهللا عنه !! تحريف القرآن الكريم  

الكالم عن الكريم، و الحديث في القرآن عن ن ويسكتو–بريء منهم ومن دعاويهم 
 الصحابة رضي اهللا عنهم وتكفيرهم ويتركوا السب واللعن الذي والطّعن الكثير في سب

 فإما أن يكونوا كاذبين في سواد قلوبهم،سودوا به صفحات المجلدات من كتبهم 
من اآلخر اعتقادهم، أو مجانبين لخطى إمامهم، وما ندري أي األمرين يطوح بهم أكثر 

  .في نار جهنّم



 

 )٣١٥٥(

  .تناقض الرافضة في القول بتحريف القرآن الكريم :المبحث الثالث
كعادة القوِم في النقوالت المخرفة والتي ال تستند لنقل وال لعقل وال لمنطق ترى 

فما يقوله هذا في مرجٍع، يكذبه بنفسه التناقض مطالً بعنِقِه بين صفحات مراجع القوِم، 
آخر، أو يكذّبه غيره، وما يقرره هذا في مكاٍن، ينقضه في مكاٍن آخر، أو في مرجٍع 

فهاهو البحراني في حدائقه ينقضه غيره، والجميع يفترون على اهللا الكذب وهم يعلمون، 
وكلّما خالف القرآن يضرب به عرض الحاِئِط كما استفاضت به أخبارهم عليهم : يقول

قرآن، فيؤخذ بما وافقه، وما خالفه يضرب به السالم، من عرِض األخبار  على ال
  .)١(عرض الحائِط

 إذا :وغيرهم يقولونالصدوق بثقة اإلسالم واآلخر المسمى بويقول شيخهم المسمى 
ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اهللا، فما وافق كتاب اهللا فخذوه، 

  .)٢(وما خالف كتاب اهللا فذروه
وأخرى على بعض وجوه  مفيد عن بعض أهل اإلمامة كما مر،تبعا لما نقله الو

وأن تلك القراءة  القراءات وإحدى السبعة األحرف التي زعموا أن القرآن نزل عليها،
نه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن إمختصة بهم عليهم السالم فقال األول في عقائده 

وذلك مثل قول جبرائيل  ف آية،ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة أل
ومثل  داري،أيا محمد دار خلقي مثل ما  :للنبي صلى اهللا عليه وآله إن اهللا يقول لك

وأحبب ما  عش ما شئت فإنك ميت، :ومثل قوله  اتق شحناء الناس وعداوتهم،:قوله
ه وعز  وشرف المؤمن صالته بالليل،،واعمل ما شئت فإنك مالقيه شئت فإنك مفارقه،

مازال جبريل يوصيني  :ومثل قول النبي صلى اهللا عليه وآله األذى عن الناس،كف 
 ومازال يوصيني بالجار حتى ظننت انه ،دردَأأحفى، أو بالسواك حتى خفت أن 

وما زال يوصيني  وما زال يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه ال ينبغي طالقها، سيورثه،
ومثل قول جبريل للنبي صلى اهللا  عتق فيه، يبالمملوك حتى ظننت أنه سيضرب له أجالً

يا محمد إن اهللا تبارك وتعالى يأمرك أن ال  :عليه وآله حين فرغ من غزو الخندق

                                         
  ).١٨٤:  ٦( الحدائق النّاضرة، للمحقّق البحراني : انظر) ١(
ووسائل الشيعة للحر ) ٢٧٥: ٧( ، وتهذيب األحكام للطوي ٤٤٩: ص. واألمالي للصدوق) ٦٩: ١(الكافي للكليني : انظر) ٢(

) ٣٥٤: ٧( الشيعة للعالمة الحلّي ، ومختلف٤٧: ص. جوابات أهل الموصل للشيخ المفيد) ٤٦٤: ٢٠(العاملي 
  ).٩٥: ١(والحدائق الناضرة للبحراني 



– 

  )٣١٥٦(

أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني  :ومثل قوله تصلي العصر إال في بني قريظة،
إال بمقدار مرنا أن ال نكلم الناس إنا معاشر األنبياء ُأ :بأداء الفرائض، ومثل قوله

وفرج به  إن جبريل أتاني من قبل ربي بأمر قرت به عيني، :ومثل قوله عقولهم،
وقائد الغر المحجلين، ومثل   أمير المؤمنين،إن علياً :إن اهللا يقول :قال صدري وقلبي،

 من فوق ج فاطمة علياًيا محمد إن اهللا تبارك وتعالى زو : جبريل فقالينزل عل :قوله
د على ذلك وأشِه جها منه في األرض،فزو على ذلك خيار مالئكته،وأشهد  عرشه،

  به، لكان مقروناًولو كان قرآناً قرآن،بومثل هذا كثير كله وحي وليس  خيار أمتك،
  .)١( عنهغير مفصوٍل  إليه،وموصوالً

ال  ووال آية، لم ينقص منه كلمة،: بأن القرآن الكريموقد قال جماعة من اإلمامية
 ن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السالم من تأويله،ولك سورة،

وذلك كان ثابتاً منزالً وإن لم يكن من جملة كالم اهللا  وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله،
 حم ّٰ : وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا قال اهللا تعالى تعالى الذي هو القرآن المعجز،

فسمى  )٢( ِّ ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم مم خم
  .)٣( وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختالف،تأويل القرآن قرآناً

عدم وقوع التغيير و النقصان فيه، وأن كما ذهب بعض علماءاإلمامية إلى القول ب
جميع ما نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله هو الموجود بأيدي الناس فيما بين 

 -  الطوسي –ده، والسيد المرتضى، وشيخ الطائفةالدفتين، وإليه ذهب الصدوق في عقائ
في التبيان، ولم يعرف من القدماء موافق لهم إال ما حكاه المفيد عن جماعة من أهل 
اإلمامة، والظاهر أنه أراد منها الصدوق وأتباعه، وال بأس بنقل عباراتهم، ففي العقايد 

ه محمد صلى اهللا عليه وآله هو اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله اهللا تعالى على نبي: قوله
ومن : مابين الدفتين ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سورة مئة وأربع عشرة سورة، قال

نسب إلينا أن نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب، ثم استدل على ذلك بإطالق لفظ القرآن 
على هذا الموجود في األخبار، ثم حمل ما ورد من الحذف والنقصان على أنه من 

                                         
  .١٧٥ - ١٧٤: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي: انظر) ١(
  .١١٤: آية. سورة طه) ٢(
. ل المقاالت للمفيد، وقريباً منه في أوائ١٨٢: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي: انظر) ٣(

  .٨١: ص



 

 )٣١٥٧(

ومثل هذا كثير كله : ي الذي ليس بقرآن، ثم ذكر بعض األحاديث القدسية وقالالوح
وحي ليس بقرآن، ولو كان قرآناً لكان مقروناً به وموصوالً إليه غير مفصول عنه، كما 
كان أمير المؤمنين عليه السالم جمعه، فلما جاء به فقال هذا كتاب ربكم كما أنزل على 

نقص منه حرف، فقالوا ال حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي نبيكم، لم يزد فيه حرف ولم ي
 يه مهىه  جه ين ىن من خن حن  ّٰ :عندك، فانصرف وهو يقول

  .)٢(انتهى)١( ِّحي جي
وكيف يكون القرآن الكريم محرفاً، أو محفوظاً عند اإلمام علي رضي اهللا عنه 

ب وبعض مراجع الشيعة تعترف أن القراء كلهم أخذوا القراءة عن علي بن أبي طال
رضي اهللا عنه، أو عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، بل وتعترف أن عثمان رضي اهللا 
عنه لم يجمع القرآن الكريم إالّ بمشورة الصحابة وموافقتهم بما فيهم علي رضي اهللا 

 يعني –والقراء السبعة إلى قراءته : عنهم أجمعين، وهؤالء شيوخ الرافضة يقولون
 والكسائي فيعوالن على قراءة علي، وأما نافع وابن  يرجعون، فأما حمزة–قراءة علي 

كثير وأبو عمرو فمعظم قراءاتهم يرجع إلى ابن عباس، وابن عباس قرأ على أبي بن 
كعب وعلي، والذي قرَأ هؤالء القراء يخالف قراءة أبي فهو إذاً مأخوذ عن علي عليه 

قرأت : بو عبد الرحمنالسالم، وأما عاصم فقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وقال أ
أفصح القراءات قراءة عاصم : القرآن كله على علي بن أبي طالب عليه السالم، فقالوا

ألنه أتى باألصل، وذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره، ويحقق من الهمز ما لينه غيره، 
والعدد الكوفي في القرآن منسوب إلى علي عليه  السالم، وليس في الصحابة من ينسب 

  .)٣(دد غيره، وإنما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التابعينإليه الع
 كما ذكره شيخهم علي بن محمد طاووس العلوي الفاطمي في كتابه –بل يقولون 

 وأخذ ثم عاد عثمان جمع المصحف برأي موالنا علي بن أبي طالب،: سعد السعود
ا غسالً، وكتب عثمان مصحف ُأبي وعبد اهللا بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة فغسلهم

                                         
  .١٨٧: آية. سورة آل عمران) ١(
.  ، وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي          ٨٤: ص. االعتقاد في دين اإلمامية للصوق    : انظر) ٢(

  .٤٠ - ٣٤٠: ص
الكنى  ) ٥٣:  ٨٩( و  )١٥٧:  ٤٠( وبحار األنوار  ) ٣٢١:  ١( مناقب آل أبي طالب ، البن شهر آشوبي :  انظر) ٣(

  ).١١٦:  ١( واأللقاب ، للشيخ عباس القمي 



– 

  )٣١٥٨(

عثمان مصحفاً لنفسه، ومصحفاً ألهل المدينة، ومصحفا ألهل مكّة، ومصحفاً ألهل 
  .)١(الكوفة، ومصحفاً ألهل البصرة، ومصفاً ألهل الشام

عثمان  رضي اهللا عنه جمع المصحف برأي علٍي رضي اهللا عنه، وهذا ما : إذاً
  .تقوله مراجعهم، وتشهد به ألسنتهم

أيها الناس اَهللا اهللا إياكم والغلو في أمر عثمان، وقولكم : لي أيضاوقال ع: ويقولون
حراق المصاحف، فواهللا ما حرقها إالّ عن مأل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إنه ورد عن أهل البيت عليهم السالم أن عثمان : بل قالوا أكثر من ذلك، قالوا. )٢(وسلم
الف الصحابة رضي اهللا عنهم في قراءة القرآن بن عفان رضي اهللا عنه لما رأى اخت

 دونته – سالم اهللا عليها –طلب من علي عليه السالم مصحف فاطمة الذي كانت هي 
بإشارة أبيها، وطابقه مع المصاحف األخرى التي كانت بيد الصحابة، فما طابق منها 

أيدينا مصحف فاطمة نشره، وما لم يطابقه أحرقه، فعلى هذا يكون المصحف الذي ب
  .)٣(مصحف فاطمة ال مصحف عثمان، وعثمان كان ناشره ال مدونه ومرتبه

إن العقل والنّقل متطابقان على أن كمال اإلنسان هو بامتثال : وهذا الحلّي يقول
األوامر اإللهية، واالنقياد إلى التكاليف الشرعية، وقد حثّ اهللا تعالى في كتابه العزيز 

باطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد على مودة الحميد الّذي ال يأتيه ال
  .)٤(ذوي القربى وتعظيمهم واإلحسان إليهم

الحمد هللا الّذي أنزل على عبده كتاباً إلهياً، يتفجر من بحاره : ويقول البهائي العاملي
ا بمثله ال وأيقنوا أنّه لو اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتو... أنهار العلوم الحقيقية

يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، وجعله برهاناً باقياً ببقاء األيام والشهور، 
وتبياناً راقياً بارتقاء األعوام والدهور، ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، وال 

                                         
 .٦٧:  ص.  ، وتاريخ القرآن للزنجاني٢٧٨:  ص. سعد السعود ، للسيد ابن طاووس:  انظر) ١(
 .٦٧:  ص. تاريخ القرآن للزنجاني:  انظر) ٢(
 .٢٧:  ص. المعارف الجلية للمرعشي:  انظر) ٣(
والشهيد . ( ١٠٠:  ص. ورسائل الشهيد الثاني ، للشهيد الثاني ) ١٧٧:  ١( ، للعالمة الحلّي إرشاد األذهان :  انظر) ٤(

 ).زين الدين علي بن أحمد العاملي الجبعي :  الثاني عند القوم هو



 

 )٣١٥٩(

يراً، ثم تطرقَ إليه التّغيير في ذاته وال وصفه، فارجع البصر هل ترى فيه تفاوتاً أو نك
  .)١ (...ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسيراً

فكيف نوفّق بين هذه األقوال واألقوال التّي ترفع عقيرتها زاعمةً أن القرآن الكريم 
قد حرفه صحابة النبي صلى اهللا عليه وسلّم، فحذفوا منه الكثير، سبحانك هذا بهتان 

  .عظيم

                                         
 للشيخ دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية ،:  وانظر ، ٣٨٦:  ص. مشرق الشمسين ، للبهائي العاملي:  انظر) ١(

  ).١:  ١( المنتظري 



– 

  )٣١٦٠(

  : المحذوفةالسور من نماذج: المبحث الرابع
قد خسر الذين كانوا عن آياتي * يا أيها الرسول بلغ انذراي فسوف يعلمون " 

إن اهللا لَذُو * مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم * وحكمي معرضون 
 ِظيمٍر عَأج ٍة وغِْفرم * تَِّقينالم اً ِمنِليع ِإنفِّيِه * وِإنّا لَنُويِن والد موي قَّهح * نع نما نَح

 ظُلِْمه ِبغَاِفِلين * ِعينمأج ِلكلَى َأهع نَاهمكَرو * وناِبرلَص تَهيذُرو فَِإنَّه * مهودع وِإن
 الدنْيا واستَعجلْتُم بها قُْل ِللَّذين كَفَروا بعدما امنُوا اَطَلَبتُم ِزينَة الحيوِة* ِامام المجِرِمين 

ونسيتم ما وعدكم اهللا ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم األمثال 
يأيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمناً ومن * لعلكم تهتدون 

في * إنا لهم محضرون * فأعرض عنهم إنهم معرضون * يتوليه من بعد يظهرون 
فسبح * إن لهم جهنم مقاماً عنه ال يعدلون * يوم ال يغني عنهم شيء وال هم يرحمون 

ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا على * باسم ربك وكن من الساجدين 
* ولعناهم إلى يوم يبعثون * فصبر جميل فجعلنا منهم القردة والخنازير * هارون 

وجعلنا * ك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين ولقد آتينا* فاصبر فسوف يبصرون 
ومن يتولى عن أمري فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم * لك منهم وصياً لعلهم يرجعون 

يأيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا * قليالً فال تسأل عن الناكثين 
ر اآلخرة ويرجوا ثواب ربه إن علياً قانتاً بالليل ساجداً يحذ* فخذه وكن من الشاكرين 

سنجعل األغالل في أعناقهم وهم * قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون 
* وإنهم ألمرنا ال يخلفون * إنا بشرناك بذريته الصالحين * على أعمالهم يندمون 

وعلى الذين يبغون عليهم من * فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأمواتا ويوم يبعثون 
وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في * ضبي إنهم قوم سوء خاسرين بعدك غ

  .)١(والحمد هللا رب العالمين* الغرفات آمنون 
هل سمع أحد بقرآن مسيلمة الكذاب الّذي عارض به كتاب اهللا تعالى وألّفه في : قلت

معين ونفرت منه طبايع القوِم أج!! الوبر والضفدع، فأضحك به مواليه قبل معاديه؟
هذا القرآن الّذي وضعه مجوس فارٍس أكثر غثاثةً من قرآن مسيلمة، وأكثر سخافةً !!!

منه، وهل يملك أحد أن يعلّق على مثل هذه السخافات التي كتبها أعاجم ال علم لهم بلغة 

                                         
  .١٣٥: ص. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب للنوري الطبرسي: انظر) ١(



 

 )٣١٦١(

العرِب أالّ يسيراً، ثم تحسب على أنّها كالم اهللا تعالى الّذي هو أصدق القائلين، سبحانك 
  .ان عظيمهذا بهت



– 

  )٣١٦٢(

  .صفة مصحف فاطمة رضي اهللا عنها وأرضاها: المبحث الخامس
عن : جاء في مراجع القوم صفة مصحف فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها بما يلي

ُأنزل عليها : سألت أبا جعفر محمد بن علي عن مصحف فاطمة فقال: أبي بصير قال
: قلت، ه شيء من القرآنما في: فقال، ففيه شيء من القرآن : بعد  موت أبيها قلت

: قلت، دفتان من زبرجدتين على طول الورق وعرضه، حمراوين: قال، فصفه لي
جعلت : قلت، كن فكان: قيل له، ورقه من در أبيض: قال، جعلت فداك فصف لي ورقه

 سماٍء وفيه خبر، فيه خبر ما كان وخبر ما يكون إلى يوم القيامة: فداك فما فيه؟ قال
وعدد كل من خلق اُهللا مرسالً ،  في السموات من المالئكة وغير ذلك وعدد ما، سماء

وأسماء ، وأسماء من كذَّب وأجاب، وأسماؤهم وأسماء من ُأرسل إليهم، وغير مرسل
، وأسماء البلدان، جميع من خلق اُهللا من المؤمنين والكافرين من األولين واآلخرين

وعدد ما فيها من ، ها من المؤمنينوعدد ما في، وصفة كل بلد في شرق األرض وغربها
ومن ولي، ومن ، وصفة القرون األولى وقصصهم ، وصفة كل من كذَّب ، الكافرين

، وما يملك كل واحٍد منهم ، وأسماء األئمة وصفتهم ، الطواغيت، ومدة ملكهم وعددهم
: قال، وكم األدوار، جعلت فداك : قلت، وجميع من تردد في األدوار، وصفة كبرائهم

وصفة ، وفيه أسماء جميع ما خلق اُهللا وآجالهم، وهي سبعة أدوار، سون ألف عامخم
وفيه علم ، وأسماء هؤالء وهؤالء، وعدد من يدخل النار، أهل الجنة وعدد من يدخلها

كما وعلم الزبور ، وعلم اإلنجيل كما ُأنزل ، القرآن كما ُأنزل، وعلم التوراة كما ُأنزلت
وما وصفت لك بعد ما : ثم قال إمامهم... ة في جميع البالد وعدد كل شجرة ومدرأنزل،

  . )١(!!!!!!في الورقة الثانية وال تكلمت بحرف منه 
وكم عدد أوراقه؟ وكل هذه األخبار في ! يا ترى كم كان حجم هذا المصحف؟:قلت

  !!!!.ورقة واحدة فقطٌ ، إنّه لكتاب عظيم 
وهو دليل على اختالف ... مابنوهأليس هذا الكالم ينقض كلما ادعوه، ويهدم كل 
  .أخبارهم وتناقضها، والتناقض أمارة بطالن المذهب

 محاولةً منهم للرجوع عن تلك المقالة التي تلكويبدو من خالل النص األخير أن 
قالوها وهي زعمهم تحريف القرآن الكريم بعدما جلبت عليهم العار، وأورثتهم الذّل 

                                         
 ، ومستدرك سفينة البحار ، للشيخ علي ١٠٥:  ص. دالئل اإلمامة ألبي جعفر محمد بن رستم الطبري الشيعي:  انظر) ١(

   .٤٢١:  ص. يخ محمد فاضل المسعوديواألسرار الفاطمية ، للش ) ٢٠٧:  ٦( النمازيالشاهرودي 



 

 )٣١٦٣(

 ولم تنل من كتاب اهللا شيئاً، فتبنّوا هذه المقولة وهي والشماتة والشّنار، وضرت مذهبهم
أن فاطمة رضي اهللا عنهما وأرضاها لديها قرءان أنزل عليها بعد وفاة أبيها صلى اهللا 
عليه وسلم فيه ما سبق ذكره وأكثر، لكن الرجوع عن هذه المقالة يوقعهم في تناقض 

أبي بكر وعمر وعثمان أن هذا القرآن العظيم وصل إلينا عن طريق : آخر وهو
وإخوانهم كما سبق بيانه قبل قليل، وهؤالء من الصحابة رضي اهللا عنهم لهم في مذهب 
الرافضة النصيب األوفى من اللعن والتكفير، فكيف يجتمع حينئذ في قلٍب واحٍد وعقٍل 

فعمدوا إلى وضع هذه المقالة األخيرة !!! واحٍد االعتقاد بسالمة القرآن وخيانة جامعيه
التي تقول بأن عثمان قابل القرآن على مصحف فاطمة المزعوم، ووضعوها للخروج 
من هذا المأزق، لكنّهم لم يوفّقوا أيضاً فإن هذا أوقعهم في تناقض ثالث وهو مخالفة 
أخبارهم التي تقول بأن مصحف فاطمة رضي اهللا عنهما غير القرآن، ألم يقولوا بأنّه 

فكيف يكون مصحف فاطمة ... ار أهل األرض والسماءمن زبرجد وياقوت، وفيه أخب
  !!.المفترى قوبل بالقرآن الكريم

التي يزعم الشيعة نقصها من كتاب اهللا تعالى أال يالحظ " اإلضافات"وهذه : وأيضاً
القارئ العربي أن  السياق ال يتقبلها، وأنها مقحمة فيه إقحاماً بال أدنى مناسبة، وأنّها 

في السياق يمج ها النص ويلفظها، وأنها من وضع أعجمي ال صلة له بلغة نشاز
العرب، وال معرفة له بأساليب العربية، وال ذوق له في اختيار األلفاظ، وإدراك 

  .المعاني
إن الكلمات المفتراة التي قدمها أولئك المفترون أمثلة لآليات الساقطة بزعمهم قد 

كشفت افتراءهم، فهي محاوالت كشفت القناع عن كفرهم، كما أنها فضحت كذبهم، و
أشبه بمحاوالت مسيلمة الكذاب في تقليد القرآن العظيم، كما ترى ذلك في األمثلة التي 

  .قدمناها، وكما تراه في األلِْف مثال أو أكثر، والذي قدمها صاحب فصل الخطاب
كما عد الرافضة هذه المفتريات جزءاً مما سقط من كتاب اهللا تعالى، فقد روى 

أن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى اهللا عليه وآله : يني في الكافي قولهالكل
 ال تتجاوز ستة آالف – كما هو معروف –، وآيات القرآن )١(وسلم سبعة عشر ألف آية

!! آية إال قليالً، فهذا يقتضي سقوط ما يقارب ثلثي القرآن الكريم، فما أعظم هذا االفتراء
                                         

 ، وتفسير نور الثقلين ، ٨٥:  ص. واالعتقاد في دين اإلمامية ، للشيخ الصدوق ) ٦٣٤:  ٢( األصول من الكافي :  انظر) ١(
  ).٣١٣:  ١( للشيخ الحويزي 



– 

  )٣١٦٤(

نتَ كذوباً فلتكن على األقّل عاقالً، وهذه الرواية وردت في الكافي إذا ك: وصدق من قال
  .)١(ليس كل ما في الكافي صحيحاً: أصح كتب القوم، وإن كان البعض من الشيعة يقول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
:   ، وكتاب٣٨٣:  ص.ين لمحسن األم–دعوة التقريب :   ضمن كتاب–العمل بالحديث وشروطه عند اإلمامية:  انظر) ١(

 .٤٢٠ – ٤١٩: ص. الشيعة بين الحقائق واألوهام للسيد محسن األمين أيضاً



 

 )٣١٦٥(

  :الخاتمة
وفي الختام فإن المسلم الغيور على دينه، الخائف من لقاء ربه، الصادق في يقينه، ال 

ل مثل هذه األقوال الباطلة، وال يمكنه أن يتعايش مع قوٍم هذا قولهم في يمكنه أن يقب
 العدو قَهم وهم يرفعون عقيرتهم بالصياح ضدوجل، وال يمكنه أن يصد كتاب اهللا عز

 اليهود والنصارى، بل يدرك أن هذه الجعجعة إنّما هي استهالك – بزعمهم –المشترك 
ال يعرفون القوِم إالّ من خالل ما يصدر عنهم في وسائل محلي، واستدراج للعواِم الّذي 

اإلعالم المختَطَفِة أنّهم حماة الدين، وحراس العقيدة، وشوكةً في خاصرة الكافر 
األجنبي، ثم يفاجُأ بقولهم هذا الفاجر، ومعتقدهم الكافر في كتاب اهللا تعالى الّذي تكفّل 

 رضي اهللا عنهم بأنّهم الصحابةا ما اتُِّهم بحفظه ولم يكل حفظه ألحد، وإذتعالى اهللا 
 فعلي رضي اهللا عنه أول المتّهمين حيث – وحاشاهم من ذلك –حرفُوا القرآن الكريم 

 حسب زعم –ووقف أمام هذه الجريمة النّكراء  رضي بهذا التّحريف والتبديل والتغيير،
اً، وهو البطل في صنيعه، وال يسكّن متحرك ال يحرك ساكناً،  مكتوف اليدين،–القوم 

واألسد في عرينه، ثم ما هذا المصحف الّذي ينسبوه لفاطمة الزهراء رضي اهللا عنها 
ها في هذا المصحف؟ وأين هذا المصحف؟ نوأرضاها، وما هذه التّخاريف الّتي يعتقدو

 !!مثالً المجوِسأهو بلغة !! ولماذا ال يوجد فيه حرفٌ واحد من كتاب ربنا جل وعال؟
؟ وأين هو عقل القوِم إن !!وما هذه المعلومات التي حوتها صفحةٌ واحدةٌ من صفحاته 

وما فائدة هذه المصاحف إن لم يكن لها وجود ليستفيد منها الجميع، !! لم يكن لهم دين؟
 إن كنا ال نتّبع القرآن الكريم ألنّه عند – حسب معتقدهم –وما الفرق بيننا وبينهم 

  !!!.، وهم كذلك ال يتّبعون القرآن الكريم لذات السبب المهدي في سردابه
ثم كيف نستطيع الجمع بين هذه الخرافات وما يناقضها في مراجع القوِم، فبينما 
تزعم نصوصهم أن القرآن الكريم قد وقع فيه التحريف، نقرأ في المقابل نصوصاً 

 أخرى لهم تنفي هذا جملةً وتفصيالً، فهل األمر مقصود!!س والبهتان ؟ أمأنّها أيدي الد 
قد امتدت في غفلة من القوِم لمراجعهم فأفسدتها حتى لم يعد القوم يعلمون ما يقولون، 

القول القائل بأن : ويقولون ما ال يعلمون، ومن الّذي يجب علينا أن نصدقه من أقوالهم
 القرآن الكريم هو أو القول القائل بأن!! القرآن الكريم قد حرف، فزيد فيه ونُقص منه 

 ال يأتيه الباطل من يديه وال من خلفه، محفوظٌ من الزيادة والنقصان،  الّذيكتاب اهللا
مبرٌأ من التّحريِف والبهتان، ومن قال منهم بهذا القول أو بنقيضه ما حكمه عند القوم، 



– 

  )٣١٦٦(

 من باب سبة؟ أم هياأهي من باب التقية التي ال يفتئون يلهجون بها بمناسبة وغير من
نقوالت كثيرة في كتبهم تشهد على لهم ن يفضحهم فأبقى أالتناقضات التي أبى اهللا إالّ 

!! كذبهم وافترائهم، ثم لماذا يقرأ القوم هذا القرآن الكريم ماداموا يعتقدون أنّه محرف؟
تى وهل هذه القراءة تفيدهم بهذا التصور؟ فإن قالوا نعم تفيدنا ألنّه ليس لنا إالّ هذا ح

إذا كانت هذه : قيل لهم!! يظهر المهدي من سردابه ومعه القرآن الكريم كما ُأنزل 
وتفيد حتى اليهود والنصارى ألن !! ن الكريم تفيدكم فهي تفيد غيركم آالقراءةُ للقر
 أنه ال !! ال هي ال تفيد : وإن قالوا!! العذر واحد فما فائدة هذا الدين والتمسك به ما دام
 مئ خئ حئ جئ يي ّٰ وصدق اهللا القائل !!! حتى يظهر من في السرداب شيء يفيد 

  ".)١( ِّ مب خب حب جب هئ

                                         
 .٤٠: آية. سورة النّور) ١(



 

 )٣١٦٧(

 فهرس المصادر والمراجع
السيد محمد باقر الخراسان، : االحتجاج، للشيخ الطبرسي، تحقيق وتعليق ومالحظات .١

  .دار النعمان للطباعة والنشر، النجف األشرف: ه، الناشر١٣٨٦: طبع سنة
: مير داماد األسترابادي، تحقيق: ل للطوسي، تصحيح وتعليقاختيار معرفة الرجا .٢

  .مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث: السيد مهدي الرجائي،  الناشر
ه، ١٤١٠فارس حسون، الطبعة األولى، : رشاد األذهان، للعالمة الحلّي، تحقيق الشيخإ .٣

مي التابعة لجماعة مؤسسة النشر اإلسال: مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمي، الناشر
  .المدرسين بقم

   .مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث بقم. االستغاثة ألبي القاسم الكوفي  .٤
السيد : تحقيق وتقديم) معاصر ( األسرار الفاطمية، للشيخ محمد فاضل المسعودي  .٥

سسة مؤ: أمير، قم، الناشر: ه، المطبعة١٤٢٠: عادل العلوي، الطبعة الثانية، سنة
الزائر في الروضة المقدسة لفاطمة المعصومة عليها السالم للطباعة والنّشر، رابطة 

  .الصداقة اإلسالمية
  .البن عبد البر، دار صادر، بيروت، لبنان. اإلصابة في تمييز الصحابة .٦
  .أصول مذهب الشيعة كامالً للدكتور  ناصر بن عبد اهللا القفاري .٧
علي أكبر الغفاري، : ي، تحقيق وتصحيح وتعليقالكلين: األصول من الكافي  للشيخ .٨

دار الكتب اإلسالمية، : الحيدري، الناشر: ه، المطبعة١٣٦٣: الطبعة الخامسة، سنة
  .طهران

عصام عبد السيد، الطبعة : االعتقادات في دين اإلمامية، للشيخ الصدوق، تحقيق .٩
  .وزيع، بيروت، لبناندار المفيد للطباعة والنشر والت: ه، الناشر١٤١٤: الثانية، عام

السيد علي : إلزام الناصب في إثبات الِحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري، تحقيق .١٠
  .عاشور، وال توجد معلومات أكثر على الطبعة

قسم الدراسات اإلسالمية، مؤسسة البعثة، قم، الطبعة : األمالي للشيخ الطوسي، تحقيق .١١
  .والنشر في مؤسسة البعثةمركز الطباعة : ه، الناشر١٤١٧: األولى، عام

مؤسسة النشر اإلسالمي، الطبعة األولى، : األنوار البهية، للشيخ عباس القمي، تحقيق .١٢
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم : ه، الناشر١٤١٧: سنة

  .المشرفة
  .مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان. األنوار النّعمانية لنعمة اهللا الجزائري .١٣
ه، ١٤١٤: الشيخ إبراهيم األنصاري، طيع سنة:  المقاالت للشيخ المفيد، تحقيقأوائل .١٤

  .دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان: الناشر



– 

  )٣١٦٨(

اإليضاح للفضل بن شاذان األزدي، تحقيق السيد جالل الدين الحسيني األرموي  .١٥
اه تهران، الطبعة مؤسسة انتشارات وجاب دانشك: ، الناشر١٣٦٣: المحدث، طبع سنة
  .ه١٣٥١: األولى كانت سنة

عبد الرحيم : ، مصادر البحث الشيعية، القسم العام، تحقيقبحار األنوار للمجلسي .١٦
  .هـ، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان١٤٠٣: الرياني الشيرازي، الطبعة الثانية لعام

  .بحوث في تاريخ القرآن وعلومه ، للسيد مير محمدي زرندي .١٧
الحاج ميرزا : لمحمد بن الحسن الصفار، تحقيق وتصحيح وتقديم. ت بصائر الدرجا .١٨

ه، مطبعة األحمدي، طهران، منشورات ١٤٠٤: حسن كوجه باغي، طبع سنة
  .األعلمي، طهران

دار : ه، الناشر١٣٩٥: البيان في تفسير القرآن، للسيد الخوئي، الطبعة الرابعة، سنة .١٩
  .بنانالزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ل

دار الفكر، : ه، مطبعة القدس، قم، الناشر١٤١٠: تاريخ القرآن للزنجاني، طبع سنة .٢٠
  .قم، إيران

  .دفتر نشر الهادي: مطبعة الهادي، الناشر .تأويل اآليات لشرف الدين الحسيني .٢١
أحمد حبيب قصير العاملي، الطبعة األولى، : التبيان للشيخ الطوسي، تحقيق وتصحيح .٢٢

مكتب اإلعالم : مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي، الناشر: عةه، المطب١٤٠٩: سنة
  .اإلسالمي

ه، ١٤٢٠: تفسير أبي حمزة الثمالي ألبي حمزة الثمالي، الطبعة األولى، سنة الطباعة .٢٣
  .دفتر نشر الهادي: مطبعة الهادي، الناشر: المطبعة

  .تفسير البيضاوي للبيضاوي، در إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان .٢٤
مؤسسة : ه، مطبعة١٤١٦: ر الصافي للفيض الكاشاني، الطبعة الثانية، سنةتفسي .٢٥

  .مكتبة الصدر، طهران: الهادي، قم المقدسة، الناشر
السيد هاشم الرسولي المحالتي، : تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي، تحقيق .٢٦

  .المكتبة العلمية اإلسالمية، طهران: الناشر
  .كثير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنانتفسير القرآن العظيم البن  .٢٧
دار الكتب : مطبعة درا اآلداب، النجف األشرف، الناشر .تفسير القرآن الكريم للخميني .٢٨

   .العلمية
تفسير القرطبي المعروف بالجامع ألحكام القرآن، ألبي محمد أحمد بن أبي بكر  .٢٩
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  مقدمة
    الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وخاتم النبيين 

  .ورحمة اهللا للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  أما بعد

     فمن األهداف التي شرعت لها صالة الجماعة، تحقيق األلفة والمودة والمحبة بـين             
ض المصلين بناء على جهل أو فهم خاطئ للنصوص على          المصلين، ومع ذلك يصر بع    

إلحاق الضرر واألذى والتشويش بمن يصلي عن يمينهم أو عن شـمالهم، وذلـك عـن             
طريق لزق ولصق أصابعهم بأصابع من يصلي بجوارهم؛ ظناً منهم أن هذا من الـسنة،           

  .مع أن السنة بخالف ذلك، كما سيتضح من خالل البحث
ند هذا الحد وهو مجرد اإللصاق، بل يبالغ الكثيرون فيـضيفون               وليت األمر يقف ع   

إلى إلصاق أصابعهم بأصابع اآلخرين الضغط عليها حتى ينتهي األمر إلـى أن يكـون               
األصبع فوق األصبع، أو جزء من القدم فوق قدم اآلخر؛ مما يؤدي إلى ذهاب خـشوع                

  .المصلين ونفور بعضهم من صالة الجماعة لهذا السبب
 إن الناس بدافع االلتزام يقلدون من يرونه يفعل ذلك؛ ألنه في ظـاهره يعـد                :قول    وأ

ملتزماً من خالل زيه ولحيته، فترى هذا األمر منتشراً في المـساجد، ويترتـب عليـه                
مضايقة المصلين وإيذائهم، وخاصة من لديهم حساسية جلدية أو آالم في أقدامهم، أو من              

  . لمرض أو غيره-إذا طال الوقوف -لهيئة ال يستطيعون الوقوف على هذه ا
     وهناك من فرط فصار يبتعد عمن بجواره في الصف ويترك فرجـة؛ حتـى يقـي     

  .نفسه من أذى المصلين الذين يضايقونه في الصالة

 
 

 
  مدرس الحديث الشريف وعلومه

  لبنين بالقاهرةكلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل
   جامعة األزهر
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    وهذه المسألة شغلت ذهني وتفكيري منذ زمن بعيد، وبخاصة أنني شخصياً أعـاني             
على دراسة هذه المـسألة فـي ضـوء         -اً باهللا تعالى  مستعين-ممن يفعلون ذلك، فعكفت     

  .األحاديث النبوية؛ لبيان السنة الصحيحة والحكم الشرعي في هذه المسألة
      وســـأعرض لكـــل آراء العلمـــاء وأقـــوالهم فـــي فهـــم وتطبيـــق                                       

 أن -عز وجـل -اجياً المولى األحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع بكل حيادية، ر       
يوفقني للسداد والرشاد والصواب، وأن يجعل هذا الجهد العلمي فـي ميـزان حـسناتي           

 يوم ال ينفـع مـال وال بنـون، وأن ينفـع بـه اإلسـالم                 -رحمها اهللا –وحسنات أمي   
  .والمسلمين، وأن ينير الطريق أمام المصلين في التطبيق الصحيح لكالم سيد المرسلين

  .وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصل اللهم 
  خادم السنة

  محمد عبد القوي عطية عبد اهللا. د
  مدرس الحديث الشريف وعلومه

  بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بالقاهرة
  جامعة األزهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٣١٧٧(

ماله عن يمينه أو ش من يصليالهيئة الصحيحة لوقوف المصلي دون التضييق على 
  في ضوء األحاديث النبوية

  الحديث األول
َأنَا َأعلَمكُم ِبصلَاِة رسـوِل  : قَاَل   عن َأِبي حميٍد الساِعِديروى الترمذي بسنده       

 . فَـاعِرض : قَـالُوا . َأكْثَرنَا لَه ِإتْيانًا قَاَل بلَىالقَالُوا ما كُنْتَ َأقْدمنَا لَه صحبةً و   اللَِّه
ِإذَا قَام ِإلَى الصلَاِة اعتَدَل قَاِئما ورفَع يديِه حتَّى يحاِذي ِبِهمـا     كَان رسوُل اللَِّه :فَقَاَل

  ). ١(الحديث ... منِْكبيِه
  :الشرح

 كل من يأخذ    يحثّ يجد أنه    "اعتدل قائماً ":  في قوله  المتأمل في الحديث السابق   
 فيوسع المسافة بين قدميه بحجة أنه يتالحم مع جاره          ،اً حال وقوفه في الصالة    زاً كبير يح

سداً للفرجة، وفي الحقيقة فعله هذا يكون سبباً في مضايقة من على يمينه، ومـن علـى                
وع في الصالة، وبالتالي يأثم مـن يكـون         شا لفضيلة الخ  هميساره، حتى يؤدي إلى فقدان    

 ،نه، وبخاصة أن بعض أولئـك المتـشددين       ايقة جير  لعدم إحساسه بمضا    ؛ سبباً في ذلك  
خذاً مسافة من جانبيه، مما     آ ه،يضع يده اليمنى على يده اليسرى مجنحاً بمرفقيه وعضدي        

    يؤدي إلى التضييق على جاره، وقد يحدث بسبب ذلك الفعل مـن الفـتن فـي بعـض       ي
   . عقباهدالمساجد ما ال يحم

يحرص كل الحرص علـى راحـة المـسلمين         واهيه  نإن اإلسالم في كل أوامره و         
ا يحدثان حرجاً ومشقة، وشأن اإلسالم التيـسير        م ألنه ؛ومصالحهم، ونبذ التعنت والتشدد   

وكل حركة في الصالة نجد فيهـا فائـدة روحيـة،     .على المسلمين دفعاً للحرج والمشقة    
 بحركـات الـصالة وأركانهـا يفقـد       وأخرى جسدية تعودان على المصلي، فإذا أخـلّ       

ولتقـويم  ى إلى مضايقة غيـره،   بسبب إخالله الذي أد  ماًثلفائدتين، فضالً عن ارتكابه إ    ا
  : أقول،هذا الخلل

يجب على كل مسلم عند قيامه إلى الصالة أن ينتصب واقفـاً معتـدالً بحيـث                
ثـم  ،  الشجرة المستقيمة في اعتـدالها قه، فيصبح معتدالً كساضعيستقر كل عظم في مو 
ا استقامة جسده وقوفاً فينتصب جسده على       م هيئة يعتدل على حذائه    يفرق بين قدميه على   

، ةرموضعهما على الصدر، أو فوق الـس      ويضع يده اليمنى على اليسرى،      ،  الهيئة التالية 

                                         
هـذَا  : قَاَل َأبو ِعيسى ٣٠٤ح ) تحفة/٢/٦٩(،)باب منه(باب ما جاء في وصف الصالة / كتاب الصالة  / أخرجه الترمذي    ١

ِحيحص نسِديثٌ حح.  



– 

  )٣١٧٨(

فتقع المحاذاة مع طـرف     " كتفيه "أو تحتها، بحيث يحاذي موضع المرفقين بحذاء منكبيه       
لجسد وقوفاً بحيث لو سـقط خـيط مـن          اإلصبع الصغير في طرف القدمين، فيستقيم ا      

 لنزل مستقيماً من غير اعوجاج، يلمس الكتفـين فـالمرفقين           ،الكتفين إلى طرف القدمين   
فاإلصبعين الصغيرين من القدمين، فيصبح الجسد كأنه وحدة عضوية واحـدة مـستوية             

 ،فلو وقف كل مسلم في صـالته علـى هـذه الهيئـة    ،  كالقالب المصبوب أو المنصوب   
 وخرجوا مـن   ،ت الفرج، واستراح المصلون جميعاً    ت الصفوف وتالحمت، وسد   الستقام

  ).١ (صالتهم خاشعين هادئين مطمئنين، فيأمنون الفتن، وكثرة الخالفات
وألجل االعتدال في الوقوف في الصف فقد حدد الفقهاء مقداراً ومسافة تكـون             

  .بين القدمين للمصلي تحقق له االعتدال عند القيام في الصالة
بعض الناس في أثنـاء القيـام فـي الـصالة           : " د محمد إبراهيم الحفناوي   .     يقول أ 

يفتحون أرجلهم ويوسعون ويفرجون بين أقدامهم بطريقة تؤذي من بجوارهم، فهل حـدد        
 الفقهاء قدراً للمسافة التي تكون بين القدمين؟

  :الجواب عن ذلك يكون كاآلتي
  :كون بين القدمين قدراً كالتالي    نعم قدر الفقهاء للمسافة التي ت

الحنفية قدروا التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع، فإن زاد المـصلي عـن               - ١
  .ذلك أو نقص، كره

يكره أن يوسع أكثـر مـن       : الشافعية قدروا التفريج بين القدمين بشبر، وقالوا       - ٢
 .ذلك

 ال  يسن أن يكون المصلي بحالة متوسـطة، بحيـث        : الحنابلة والمالكية، قالوا   - ٣
 .يضم قدميه، وال يوسعهما كثيراً، حتى يتفاحش عرفاً

    ولعل ما قاله المالكية والحنابلة هو ما يفتى به؛ ألن التوسعة بين القدمين أو الـضم                
بينهما في حال الوقوف، راجع إلى كون الواقف سميناً أو نحيفاً، والمطلـوب منـه أال                

  ).٢(يتسبب في إيذاء من بجواره 
تضح رجحان رأي المالكية والحنابلة، وأن المسافة بين القدمين ترجع     مما سبق ي

  .إلى حال المصلي واتزانه في الوقوف
                                         

منهج السنة النبوية في رعاية (رسالتي الدكتوراه، وهي بعنوان : ، وينظر)٨٥، ٤/٨٤(قبسات من المنهج التربوي في السنة  ١
  .٧٥١ - ٧٤٩المبحث السابع، ص / الفصل الثاني/ الجزء الثاني، الباب الثاني) الصحة النفسية في أحاديث اإليمان والعبادات

 أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ ورئيس قسم/ د .فتاوى شرعية معاصرة، بقلم ا٢ 
  .فتاوى في الصالة/ ، بتصرف يسير١٨١، ١٨٠ص  م،٢٠٠٩هـ ١٤٣٠ط دار الحديث بالقاهرة، سنة الطبع 



 

 )٣١٧٩(

التفريج بين القدمين في وهناك سؤال وجه إلى دار اإلفتاء المصرية بخصوص      
  : ، وهوالصالة

وا نرى بعض المصلين يفرجون بين أقدامهم بدرجة كبيرة، وإذا كانوا في جماعة ألصق
 المصلى بصورة الفتة يأرجل بعضهم بأرجل البعض اآلخر فتتسع المسافة بين قدم

  للنظر، فما رأى الدين في ذلك؟
  ):الشيخ عطية صقر(فأجاب المفتي 

 كان من السنة أال يضم قدميه عند القيام  أو منفرداًإذا كان اإلنسان يصلى إماماً    "  
ق األئمة، أما المسافة بين القدمين فقدرها في الصالة، بل يفرج بينهما، وذلك باتفا

الحنفية بأربع أصابع، فإن زاد أو نقص كان مكروها، وقدرها الشافعية بشبر، وقال 
المالكية والحنابلة يكون التفريج متوسطا، بحيث ال يضم القدمين وال يوسعهما كثيرا 

  .)١("حتى يتفاحش عرفا
  .في الصالة    بكل ما سبق يتحقق االعتدال عند القيام 

  شبهة وردها
    بعض المصلين يفرجون بين أقدامهم ويزعمون أن هذا من السنة وأنهم يسدون 

  . الفرج التي في الصف، وهذا غير صحيح
إن هذا قد أمر به النبي :  وأما قول من يفرج:"الشيخ محمد بن صالح العثيمينيقول     
  فالنبي  و" : إنما أمر بالمحاذاة فقالوا َأِقيمدسنَاِكِب والْم نياذُوا بحفُوفَ وا الص

 ها قَطَعفص قَطَع نمو اللَّه لَهصفًا وَل صصو نمطَاِن واٍت ِللشَّيجوا فُرلَا تَذَرالْخَلََل و
ألزقوا المنكب بالمنكب والقدم : "، ولم يقل"فرجوا بين أرجلكم: "ولم يقل). ٢" (اللَّه
 ولكن إذا ، كانوا يفعلونه تحقيقاً للمحاذاة- رضي اهللا عنهم  - ، ولكن الصحابة "مبالقد

 صار وقوعاً فيما نهى عنه النبي ،لزم من إلزاق الكعب بالكعب انفراج ما بين المنكبين
 ٣ (من فرج الشيطان( .  

                                         
 ).٩/٨٦ ( فتاوى دار اإلفتاء المصرية١
 وِلينُوا ِبَأيِدي : "، بزيادة لفظ٦٦٦حديث رقم ) ١/١٧٨(باب تسوية الصفوف / كتاب الصالة/ أخرجه أبو داود في السنن ٢

اِنكُموإسناده صحيح" ِإخْو. 
 ).١٣/٢٨(، )هـ١٤٢١: المتوفي(،  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين٣



– 

  )٣١٨٠(

  الحديث الثاني
 عن ،زهير حدثَنَا :قَاَل خَاِلٍد بن عمرو حدثَنَا: أخرج البخاري في صحيحه قال    
 وراِء ِمن َأراكُم فَِإنِّي ،صفُوفَكُم َأِقيموا :قَاَل النَِّبي عن ماِلٍك بِن َأنَِس عن ،حميٍد

  ).٢ (ِبقَدِمِه وقَدمه ،صاِحِبِه ِبمنِْكِب منِْكبه يلِْزقُ َأحدنَا وكَان، )١(ظَهِري
  ثالثالحديث ال

 زكَِريـا  عن وِكيع حدثَنَا شَيبةَ َأِبي بن عثْمان حدثَنَا :    وأخرج أبوداود في السنن قال    
 رسـولُ  َأقْبـلَ : يقُوُل بِشيٍر بن النُّعمان سِمعتُ قَاَل الْجدِلي الْقَاِسِم َأِبي عن زاِئدةَ َأِبي بِن
 لَيخَاِلفَن َأو صفُوفَكُم لَتُِقيمن واللَِّه ،ثَلَاثًا صفُوفَكُم َأِقيموا :فَقَاَل ِبوجِهِه اِسالنَّ علَى   اللَِّه
اللَّه نيب تُ :قَاَل ،قُلُوِبكُمَأيَل فَرجقُ الرلْزي هنِْكبنِْكِب ماِحِبِه ِبمص، تَهكْبرِة وكْباِحِبِه ِبرص، 

هبكَعِبِه و٣ (ِبكَع.(  
  :معاني المفردات والكلمات الغريبة في الحديثين السابقين

 ثالثـا  الكلمـة  تلك قال أي) ثالثا (فيه وتراصوا وعدلوه سووه أي) صفوفكم أقيموا(    
، وسيأتي معناه بالتفصيل عند الحـديث عـن         تقيموا لم إن ) قلوبكم بين اهللا ليخالفن أو(

   ).٤(الوعيد المذكور في الحديث 
 العـضد  مجتمـع  المنكـب ) منكبـه  (يلصق أي) يلزق (بشير بن النعمان أي) قال(   

  .والكتف
 في بالكعب المراد أن على هذا النعمان بحديث واستدل :الحافظ قال) بكعبه وكعبه(     

 الذي وهو ،والقدم الساق ملتقى عند وهو ،الرجل جانبي في الناتىء العظم :الوضوء يةآ
 قـول  وهو ،القدم مؤخر بالكعب المراد أن ذهب لمن خالفا ،بجنبه الذيب يلزق أن يمكن
وأنكر األصمعي قول من زعم أن      ... ، ولم يثبته محققوهم   الحنفية بعض إلى  ينسب ،شاذ

  .وذلك ألن ذلك ال يمكن، كما قال ابن الملقن. الكعب في ظهر القدم

                                         
 سواء أردنا من الرؤية، الرؤية البصرية بقدرة يخلقها اهللا فيه صلى اهللا عليه وسلم أم الرؤية العلمية بوحي أو إلهام، فإن ١
 )].٢/٦٠١(فتح المنعم [مقصود بهذه الجملة التحذير وزيادة المراقبةال
  .٧٢٥حديث رقم ) فتح/٢/٢٤٧(باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف / كتاب األذان/ أخرجه البخاري ٢
يح، وأخرجـه   صحوإسناده. ٦٦٢حديث رقم  ) ١٧٥/ ١(باب تسوية الصفوف    / كتاب الصالة /  أخرجه أبو داود في السنن     ٣

وقَاَل النُّعمـان بـن   : " باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، بلفظ / كتاب األذان   / البخاري معلقاً في صحيحه   
الباري شرح فتح [ وصححه ابن خزيمة، كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر". رَأيتُ الرجَل ِمنَّا يلِْزقُ كَعبه ِبكَعِب صاِحِبِه: بِشيٍر

  ).].٢/٢٤٧(صحيح البخاري
  ينظر ما سيأتي ص ٤



 

 )٣١٨١(

 فصرح ،هشيم عن ،منصور بن سعيد رواه "أنس عن" :قوله ):الفتح( في الحافظ وقال    
 إلى..."أحدنا وكان : "قوله وهي خرهآ في التي الزيادة وفيه ،)١ (لحميد أنس بتحديث فيه
 بلفظ حميد عن ،معمر رواية من اإلسماعيلي وأخرجه ،أنس قول من بأنها وصرح خرهآ

 زمـن  في كان المذكور الفعل أن التصريح هذا وأفاد ،خرهآ إلى أحدنا فرأيت :أنس قال
 في معمر وزاد ،وتسويته الصف بإقامة المراد بيان على به االحتجاج يتم وبهذا   لنبيا

  ).  ٣( ) "٢ (شموس بغل كأنه ،لنفر اليوم بأحدهم ذلك فعلت ولو"  :روايته
  أقوال العلماء في فهم وتطبيق األحاديث السابقة

  :ن    وقد انقسم العلماء في فهم وتطبيق األحاديث السابقة إلى فريقي
قال المراد بما جاء في األحاديث السابقة هو المحاذاة والمبالغـة فـي             : الفريق األول 

تعديل الصف وسد خلله ال حقيقة إلصاق وإلزاق الكعب بالكعـب والمنكـب بالمنكـب              
  .والركبة بالركبة

قَولُه : "     قال الحافظ ابن حجر موضحاً المراد من ترجمة البخاري للحديث األول
  :الْمراد ِبذَِلك )لْزاِق الْمنِْكِب ِبالْمنِْكِب والْقَدِم ِبالْقَدِم ِفي الصفِّباب ِإ(

                                         
ن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت إ حتى قيل .مشهور كثير التدليس عنه  حميد الطويل صاحب أنس :  فحميد المذكور هو١

البخاري  وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في ، ووصفه بالتدليس النسائي وغيره،وقتادة
وهو من أصحاب الطبقة الثالثة التر يرتفع تدليس أصحابها : أقول]. ٣٨طبقات المدلسين، البن حجر العسقالني، ص  [وغيره

  .إذا صرحوا بالسماع أو التحديث
٢الذي إذا نخس لم يستقر وابمستعمل فقط باب الشين والسين والميم معهما ش م س، )٦/٢٣٠(العين  /  والشموس من الد .

. الَِّذي ِإذا نُِخس لَم يستَِقر: والشَِّمس والشَّموس ِمن الدوابش ع ب، ) ٢/٢٥٤(، مشارق األنوار )٢١٣/ ٣(مقاييس اللغة 
وسشَم ِهيوساً وِشماساً وشُم ستَشْم ةُ والفرسابت الدسا: وشَمهرتْ ظَهنَعتْ ومحمدتْ وجو. شَرٍل شُمٍس؟خَي  جمع ِهي

فصل الشين ) ١١٣/ ٦(لسان العرب  [شَموٍس، وهو النَّفُور ِمن الدواب الَِّذي لَا يستَِقر لشَغَبه وِحدِته، وقَد تُوصفُ ِبِه النَّاقَةُ
يداً عن قدم من يصلي أن المصلي ال يستقر في صالته فيظل يحرك قدمه بع:  والمراد بالتشبيه بالبغل الشموس:أقول ].المعجمة

 من إلصاق القدم فإنه لو فعل بهم ما كان يفعل أيام أنس،  وهكذا حال أكثر الناس في هذا الزمان.بجانبه إذا ألصق قدمه بقدمه
  !! لنفروا وكأنهم حمر وحشبالقدم والمنكب بالمنكب

 ا قَالُ/ كتاب الصلوات/ وهذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة في المصنففِّباب مِة الصحديث ) ١/٣٠٨(وا ِفي إقَام
اعتَِدلُوا ِفي صفُوِفكُم  " : قَاَل رسوُل اِهللا: َأخْبرنَا حميد ، عن َأنٍَس ، قَاَل : حدثَنَا هشَيم بن بِشيٍر ، قَاَل : ، قال٣٥٢٤رقم 

لَقَد رَأيت َأحدنَا يلِْزقُ منِْكبه ِبمنِْكِب صاِحِبِه ، وقَدمه ِبقَدِمِه ، ولَو : "َأنَس ، قَاَل " وتَراصوا ، فَِإنِّي َأراكُم ِمن وراِء ظَهِري
وسغٌْل شَمب كََأنَّه مهدى َأحلَتَر َل ذَِلكتَ تَفْعب٣٧٢٠رقم ) ٦/٣٨١( أيضا أبو يعلى في مسنده، اوأخرجه". ذَه. 

شرح حديث ) ٢/٢١١(، فتح الباري شرح صحيح البخاري )٦/٦٠٧(بن الملقن ، الع الصحيحالتوضيح لشرح الجام: ينظر ٣
، ٨/٤٦٦(باب إلصاق المنكب / باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، عمدة القاري/  كتاب األذان٧٢٥رقم 
شرح / باب تسوية الصفوف /  الصالةكتاب) ٢/٧٢(، عون المعبود شرح سنن أبي داود مع تعليقات ابن قيم الجوزية )٤٦٧

 .٦٥٨حديث رقم 



– 

  )٣١٨٢(

 وقَد ورد الَْأمر ِبسد خَلَِل الصفِّ والتَّرِغيِب ِفيِه ،الْمبالَغَةُ ِفي تَعِديِل الصفِّ وسد خَلَِلِه    
ٍة أجمعها حاِديثَ كَِثيرداِديث ِفي َأحاو١ (بن عمر ِعنْد أبي د( ححهصةَا وميبن خُز) ٢( 

َأِقيموا الصفُوفَ وحاذُوا بين الْمنَاِكِب : " قال  َأن رسوَل اللَِّه : ولَفْظُه)٣ (والْحاِكم
 اِنكُمِدي ِإخْوِلينُوا ِبَأيوا الْخَلََل ودس٤(و(-ىقُْل ِعيسي لَم ) ِب)٥  اِنكُمِدي ِإخْووا  -َأيلَا تَذَرو

اللَّه ها قَطَعفص قَطَع نمو اللَّه لَهصفًا وَل صصو نمطَاِن واٍت ِللشَّيج٦" (فُر.(  
: المتـوفي (ومما يدل على أن المراد المحاذة ال االلتصاق مـا ذكـره الخطـابي                   

قَـاَل  : ، قَاَلعِن ابِن عبـاسٍ اود بسنده  عند شرحه للحديث الذي رواه أبو د )هـ٣٨٨
معنـى لـين   : " حيـث قـال  ) ٧ (»ِخياركُم َألْينُكُم منَاِكب ِفي الصلَاةِ   «:    رسوُل اللَّهِ 

 وال يحاك بمنكبـه منكـب       ، ال يلتفت  ،المنكب لزوم السكينة في الصالة والطمأنينة فيها      
 يمتنع على من يريد الدخول بين الـصفوف   وقد يكون فيه وجه آخر وهو أن ال   .صاحبه

ليسد الخلل أو لضيق المكان، بل يمكنه من ذلك وال يدفعه بمنكبه لتتـراص الـصفوف                
  .)٨" (وتتكاتف الجموع

عند شرحه لحديث ) هـ١٠٣١المتوفي ( -  رحمه اهللا تعالى- وقال المناوي     
لوقار والخشوع والخضوع أي ألزمكم للسكينة وا"  :)خياركم ألينكم مناكب في الصالة(

 وال يمتنع لضيق المكان على مريد ،وال يحاشر منكبه منكب صاحبه فال يلتفت ،فيها

                                         
  .، وإسناده صحيح٦٦٦حديث رقم ) ١/١٧٨(باب تسوية الصفوف / كتاب الصالة/ أخرجه أبو داود في السنن ١
ِدلُوا صفُوفَكُم، وسدوا فَِإذَا قُمتُم فَاع : "قَاَل رسوُل اللَِّه : َأِبي سِعيٍد الْخُدِري قَاَلأخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث  ٢

، ]١٥٤٨  حديث رقم.اب الَْأمِر ِبسد الْفُرِج ِفي الصفُوِفب/ كتاب اإلمامة في الصالة [ َ"الْفُرج، فَِإنِّي َأراكُم ِمن وراِء ظَهِري
من وصَل صفا وصلَه اللَّه، ومن قَطَع صفا قَطَعه " : قَاَل   عبِد اللَِّه بِن عمر؛ َأن رسوَل اللَِّهوأخرج ابن خزيمة من حديث 

فُوِف/ كتاب اإلمامة في الصالة[" اللَّهِل الصصِل وفَض اب١٥٤٩حديث رقم ) ١/٧٤٧ (ب.[  
 صفا وصلَه اللَّه، ومن قَطَع صفا قَطَعه من وصَل«:  قَاَل عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، َأن رسوَل اللَِّه أخرجه الحاكم من حديث  ٣

وقال .»اللَّه :»اهجخَري لَمِلٍم، وسِط ملَى شَرع ِحيحِديثٌ صذَا حومن كتاب اإلمامة / المستدرك[ ووافقه الذهبي في التلخيص »ه
  ].٧٧٤حديث رقم ) ١/٣٣٣(وصالة الجماعة 

٤داوو دنَى: لحديث عقب ا قَاَل َأبعم" اِنكُمِدي ِإخْوِلينُوا ِبَأيكُلُّ ":و لَه ِليني ِغي َأننْبخُُل ِفيِه فَيدي بفِّ فَذَهٌل ِإلَى الصجر اءِإذَا ج 
 )].١/١٧٨(السنن ألبي داود ["رجٍل منِْكبيِه حتَّى يدخَُل ِفي الصفِّ 

  . األول للحديث، وشيخه في الطريق الثاني هو قتيبة بن سعيد، وقد قالهاهو شيخ أبي داود في الطريق: عيسى ٥
 ). ٢/٦٧(، إرشاد الساري )٢/٢١١(فتح الباري  ٦
 .، وإسناده صحيح٦٧٢حديث ) ١/١٨٠(باب تسوية الصفوف / أخرجه أبو داود في السنن ٧
 .)١/١٨٤(معالم السنن  ٨



 

 )٣١٨٣(

 ال أنه ،الدخول في الصف لسد الخلل بمعنى أن فاعل ذلك من خيار المؤمنين
  .فكالمه بنفس معنى ما قاله الخطابي). ١"(خيارهم

 عند تعليقه على - )هـ١٣٠٤ :المتوفي( محمد عبد الحي اللكنوي    قال الشيخ 
ِإذَا قَامِت ":  َأن عثْمان بن عفَّان كَان يقُوُل ِفي خُطبته بسنده ماِلك الذي أخرجهالحديث

ثُم . الصالِة  فإن اعِتداِل الصفُوِف من تماموحاذُوا بالمناِكب،الصالةُ، فاعِدلُوا الصفُوفَ، 
ْأِتيتَّى ير حقَِد استوتْ ال يكب َأن ونَهخِْبرفُوِف، فَيِة الصِويوكَّلهم ِبتَس اٌل قَدِرج ه

قابلوا المناكب بأن ال يكون بعضها متقدماً وبعضها :  أي"حاذُوا": قوله:"  - )٢("فيكبر
) كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه: (متأخِّراً، وهو المراد بقول أنس

 زعم بعض .)رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه: (ل النعمان بن بشير، وقو
بل المراد بذلك مبالغة الراوي في تعديل الناس أنه على الحقيقة، وليس األمر كذلك، 

  ...الصف، وسد الخلل
وهذا يرد على الذين يدعون العمل بالسنَّة في بالدنا حيث يجتهدون في إلزاق      

القائمين في الصف ويفرجون جداً للتفريج بين قدميهم مما يؤدي إلى كعابهم بكعاب 
  ). ٣ (تكلّف وتصنُّع، وقد وقعوا فيه لعدم تنبههم للغرض، ولجمودهم بظاهر األلفاظ

عن َأِبي     وقال الدكتور موسى الشين عند شرحه للحديث الذي أخرجه مسلم بسنده 
) يمسح مناكبنا(" ):٤..." (يمسح منَاِكبنَا ِفي الصلَاِة   كَان رسوُل اِهللا: مسعوٍد، قَاَل

والمعنى يسوي مناكبنا ويقيمها في الصفوف ويعدلها . المنكب مجتمع العضد والكتف
موازيا لمنكب بيده ويجعلها على خط مستقيم، بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين 

  ).٥"(، فتكون المناكب واألعناق على سمت واحداآلخر
ومن الهيآت المضافة مجدداً ِإلى المصافَّة ِبالَ "  :قال بكر بن عبد اهللا أبو زيد    

من مالحقته من علَى يمينه ِإن كان في يمين : ما نراه من بعض المصلين: مستَنَد

                                         
 ).٤٦٦/ ٣: (»فيض القدير «١
 .ية الصفباب تسو/ موطأ مالك ٢
محمد عبد الحي اللكنوي الهندي : المؤلف ،)شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن(التعليق الممجد على موطأ محمد  ٣
 ).٣٧٢، ١/٣٧١(، )هـ١٣٠٤: المتوفي(
حديث رقم ) ١/٣٢٣ ( باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول منها/كتاب الصالة/ أخرجه مسلم في صحيحه ٤
)١٢٢/٤٣٢.( 
  ).٢/٦٠٠(فتح المنعم  ٥



– 

  )٣١٨٤(

الصف، ومن على يساره ِإن كان في ميسرة الصف، ولَيِّ العقبين ِليلِْصقَ كعبيه بكعبي 
  .رهجا

 :وهي هيئة منقوضة بَأمرين. وهذه هيئة زائدة على الوارد، فيها ِإيغال في تطبيق السنَِّة
يمين الصف، فَلْيصافَّ على  َأن المصافة هي مما يلي اِإلمام، فمن كان على: اَألول

يساره مما يلي اِإلمام، وهكذا يتراصون ذات اليسار واحداً بعد واحد على سمت واحد 
الصف، وسد الفُرج، والتراص والمحاذاة بالعنق، والمنكب، والكعب، وِإتمام تقويم : في

  .الصف اَألول فاَألول
 من علَى يمينه، ويلِْفت - وهو في يمين الصف -َأما َأن يالحق بقدمه اليمنى     

قَدمه حتى يتم اِإللزاق؛ فهذا غلط بيِّن، وتكلف ظاهر، وفهم مستحدث فيه غُلُو في 
ق السنة، وتضييق ومضايقة، واشتغال بما لم يشرع، وتوسيع للفُرج بين تطبي

المتصافين، يظهر هذا ِإذا هوى المْأموم للسجود، وتشاغل بعد القيام لمأل الفراغ، ولي 
   ...العقب لِإللزاق

وفيه مالحقة المصلي للمصلي بمكانه الذي سبق ِإليه، واقتطاع لمحل قدم غيره بغير     
  .ذا تَسنَّن بما لم يشرعوكل ه. حق

َأمر بالمحاذاة بين المناكب واَألكعب، قد َأمر َأيضاً بالمحاذاة لَما    َأن النَِّبي :الثاني
المصافة، : وكل هذا يعني). ١( عند النسائي كما في حديث َأنس » اَألعناق«بين 

فِإن ِإلزاق العنق » قاِإللزا«والموازاة، والمسامتة، وسد الخلل، وال يعني العمل على 
وِإلزاق الركبة . بالعنق مستحيل، وِإلزاق الكتف بالكتف في كل قيام، تكلف ظاهر

... بالركبة مستحيل، وِإلزاق الكعب بالكعب، فيه من التعذر، والتكلف، والمعاناة، 
  .واالشتغال به في كل ركعة، ما هو بيِّن ظاهر

                                         
، وإسناده ٨١٥حديث ) ٢/٩٢(حثُّ الِْإماِم علَى رص الصفُوِف والْمقَاربِة بينَها/ كتاب اإلمامة/ أخرجه النسائي في السنن ١

وا ِبالَْأعنَاِق، فَوالَِّذي نَفْس محمٍد ِبيِدِه ِإنِّي لََأرى راصوا صفُوفَكُم وقَاِربوا بينَها، وحاذُ«: قَاَل  َأن نَِبي اللَِّه : "صحيح، ولفظه
، والنسائي )٦٦٧(، وأبو داود ٢٦٠/ ٣أحمد : أخرجهو  ، من حديث أنس »الشَّياِطين تَدخُُل ِمن خَلَِل الصفِّ كََأنَّها الْحذَفُ

  ).٨١٣(، والبغوي ١٠٠/ ٣، والبيهقي )٦٣٣٩(، وابن حبان ) ١٥٤٥(، وابن خزيمة ٩٢/ ٢
وتكون المحاذاة باألعناق في الصف بأن ال يتقدم إنسان ماداً  .الرقبة: جمع عنق، وهو: ، األعناق)وحاذوا باألعناق(: قوله

  هو رقم الدرسو ٨٩: الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزءشرح بلوغ المرام، للشيخ عطية سالم، [رقبته بالتقدم وال يتأخر



 

 )٣١٨٥(

من بابة واحدة، يراد : الكعب. الركبة. الكتف. قالعن:  فتنبين َأن المحاذاة في اَألربعة   
والمسامتة، والتراص على سمت واحد، بال  بها الحث على ِإقامة الصف والموازاة،

  .)١" (عوج، وال فُرج، وبهذا يحصل مقصود الشارع
    وقد ذكر بكر بن عبد اهللا أبو زيد كالم الحافظ ابن حجر السابق في شرح ترجمة 

والدليل على سالمة ما فهمه : " لى صحة ما ذهب إليه الحافظ، فقالالحديث، ثم دلل ع
المعلَّق   َأن قول النعمان بن بشير -  رحمه اهللا تعالى -الحافظ من ترجمة البخاري 

، وابن ) ٦٤٨(برقم » سننه« ووصلَه َأبو داود في - رحمه اهللا تعالى -لدى البخاري 
، في ثالثتها ) ٢٨٢/ ١(» سننه«: لدارقطني في، وا) ١٦٠(برقم » صحيحه«: خزيمة في

 فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة«: -قال النعمان بن بشير 
فِإلزاق الركبة بالركبة متعذر، فظهر َأن . انتهى لفظ َأبي داود» صاحبه، وكعبه بكعبه

  .)٢" (لزاق واِإللصاقالحث على سد الخلل واستقامة الصف وتعديله، ال حقيقة اِإل: المراد
: وقد ورد أن التساوي يكون بالمناكب وبالكعاب، أي " :يقول الشيخ ابن جبرين     

يكون المنكب محاذياً للمنكب إذا لم يكن أحدهما أحدب، أما إذا كان هناك من في ظهره 
حدب فهذا معذور إذا تقدم ألجل ضرره، وكذلك يكون التساوي بالكعاب، فكعب القدم 

 محاذياً لكعب القدم دون أن يكون فيه شيء من التقدم أو التأخر، وال يلزم المحاذاة يكون
برءوس األقدام، فرءوس األقدام قد تختلف، قد يكون هذا أطول قدماً من هذا، وليس 

  . قدمه ثالثون سنتيمتراًرالصبي الذي قدر قدمه مثالً عشرة سنتيمترات كالكبير الذي قد
تحاذوا باألقدام، فبعضهم يقدم : ون بالكعاب، وبعض األئمة يقولالمحاذاة تك: إذاً    

قدمه حتى تكون رءوس أصابعه محاذية لرءوس أصابع اآلخر، فيكون قد تقدم صدره 
وقد تقدم جسده حتى اختل الصف، وصار متقدماً بجزء من بدنه، وهذا فيه اختالل، بل 

أمرهم أن     النعمان أن النبيوفي حديث .المراد بالمحاذاة هو نفس المحاذاة باألكعب
  .فرأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه: يتحاذوا ويتصافوا، يقول

تقاربهم بحيث إن أحدهم يحرص على أن : ، يعنيوالمراد بهذا المبالغة في القرب     
  .)٣ ( الصفيكون قريباً من أخيه محاذياً له، ال يترك بينه وبينه فرجةً، وال يختل بذلك

                                         
 .١٤ - ١٢، ص كام الصالة ال جديد في أح١
 .١٦، ١٥، ص  ال جديد في أحكام الصالة٢
 .)، بترقيم الشاملة آليا٣/ ١٢( البن جبرين ، شرح عمدة األحكام٣



– 

  )٣١٨٦(

 يلزقون أقدامهم أخذت طائفة في زماننا بظاهر هذا الحديث فتراهم  ":قال التهانوي     
بأقدام من يليهم في الصف، وال يزالون يتكلفون ذلك إلى آخر الصالة، وال يخفى أن في 
إلزاق األقدام باألقدام مع إلزاق المناكب بالمناكب والركب بالركب مشقة عظيمة ال 

، )١(إبقائها كذلك إلى آخر الصالة كما هو مشاهد، والحرج مدفوع بالنص سيما مع 
على أن إلزاق تلك األعضاء بأجمعها حقيقة غير ممكن إذا كان المصلون مختلفي 

تحت قول ) الفتح(القامة، فالمراد منه جعل بعضها في محاذاة بعض، قال الحافظ في 
الْمبالَغَةُ  الْمراد ِبذَِلك" )منِْكِب والْقَدِم ِبالْقَدِم ِفي الصفِّباب ِإلْزاِق الْمنِْكِب ِبالْ: " (البخاري

) وحاذوا بين المناكب(: "وقال صاحب عون المعبود). ٢" (ِفي تَعِديِل الصفِّ وسد خَلَِلِه
أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين موازيا لمنكب 

ولو حمل ). ٣" (امتا له فتكون المناكب واألعناق واألقدام على سمت واحداآلخر ومس
اإللزاق على الحقيقة فالمراد منه إحداثه وقت اإلقامة لتسوية الصف، فإن إحداث 
اإللزاق بين تلك األعضاء طريق تحصيل هذه التسوية، وال داللة في الحديث على 

 "وقول أنس ... ذلك فليأت بحجة عليهإبقائه في الصالة بعد الشروع فيها، ومن ادعى 
 النبي زمن في كان المذكور الفعل أن يفيد ،"أحدنا رأيتولقد : "وقوله ..."أحدنا وكان
اليوم بأحدهم ذلك فعلت ولو"  :معمر   ولم يبق بعده كما صرح به قوله في رواية 

الصحابة فلو كان ذلك سنة مقصودة من سنن الصالة لم يتركه " شموس بغل كأنه ،لنفر
إن ذلك كان للمبالغة في تسوية الصفوف حين : ولم يتنفر منه أحد، فالصحيح ما قلنا

  ).٤" (اإلقامة ال بعدها في داخل الصالة فافهم
  كيفية تطبيق المحاذاة

 وليس عليه والمحاذاة في الصالة يجتهد المصلي في أن يطبقها قدر استطاعته     
الصفوف تكون : " لدكتور عبد الكريم الخضيريقول ا. بعد ذلك ما يخرج عن إرادته
إن هذا رجله قصيرة، وهذا رجله طويلة، وهذا ساقه : بالمساواة، لكن قد يقول قائل

طويلة بتقدم ويتأخر، هذه أمور ال تملك، لكن يحرص اإلنسان بقدر ما يستطيع من 
 يتقدم وال تطبيق ما يملكه فعليه أن يسوي الصف بالمحاذاة بين المناكب واألقدام، وال

يتأخر، قد يكون هذا نحيف وهذا بدين، هذا متقدم إلى األمام، وهذا متقدم إلى الخلف 
                                         

  ].٧٨: الحج [وما جعَل علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج: قال تعالى ١
 ).٢/٢١١(فتح الباري  ٢
  .)٢٥٨/ ٢( عون المعبود وحاشية ابن القيم ٣
 ).٣٦٠، ٤/٣٥٩(، )هـ١٣٩٤ت (إعالء السنن، ظفر أحمد العثماني التهانوي  ٤



 

 )٣١٨٧(

دين، هذا ما هو بيده األمر، األمر ليس بيده، لكن عليه أن يسعى في تطبيق ما ألنه ب
 .يملك
لكن يخرج البطن عن الصف للبدانة  أنا أحاذي بالمناكب واألقدام و:قد يقول قائلو    
  .)١(هذا ما فيه حيلة، يفعل ما أمر به والزائد ما عليه منه: والجواب؟ فماذا أفعل، لسمنةوا

قال المراد بما جاء في األحاديث السابقة هو إلصاق وإلـزاق الكعـب             : الفريق الثاني 
  .بالكعب والقدم بالقدم والمنكب بالمنكب

 صلى - قوله " : ـ)هـ١٤١٤ت (ال أبو الحسن عبيد اهللا بن محمد المباركفوري ق    
سدوا الخلل، وال تذروا ": ، وقوله"رصوا صفوفكم": ، وقوله"تراصوا": -اهللا عليه وسلم 

فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ": ، وقول النعمان بن بشير"فرجات للشيطان
كل ذلك يدل داللة ، "وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه الخ": ، وقول أنس"الخ

نما هو اعتدال القائمين على سمت واحد إالصف وتسويته  قامةإلمراد بواضحة على أن ا
وسد الخلل والفرج في الصف بإلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، وعلى أن الصحابة 

كانوا يفعلون ذلك، وأن العمل برص الصف والزاق القدم بالقدم وسد     في زمنه
  .)٢ (هم، ثم تهاون الناس بهِعبالخلل كان في الصدر األول من الصحابة وتَ

، فانهم أحيوا هذه السنة التي وجزى اهللا أهل الحديث أحسن ما يجزى به الصالحون    
 فإنهم ال يلزقون المنكب بالمنكب في السيما المقلدون ألبي حنيفة،تهاون الناس بها 

 رقد ةالصالة فضالً عن إلزاق القدم بالقدم والكعب بالكعب، بل يتركون في البين فرج
شبر أو أزيد، بل ربما يتركون فصالً يسع ثالثاً وإذا قام أحد من أصحاب الحديث في 

ى الحنفي قدمه حتى يضم الصالة مع حنفي وحاول إللصاق قدمه بقدمه اتباعا للسنة نح
، بل ربما نفر شمأز ونظر إلى صاحبه المحمدي شزراًاقدميه وال يبقى فرجة بينهما و

 من - ؤهااتباع للسنة وإحياالذي هو - أهل الحديث د صنيعِعيكالحمار الوحشي، و

                                         
  .عبد الكريم الخضير: الشارح) هـ٦٠٠: المتوفي(عبد الغني المقدسي :  شرح عمدة األحكام مؤلف األصل١
ما َأنْكَرتَ ِمنَّا منْذُ : اِلٍك، َأنَّه قَِدم المِدينَةَ فَِقيَل لَهبشَيِر بِن يساٍر اَألنْصاِري، عن َأنَِس بِن مقال : ... أخرج البخاري بسنده قال ٢

/ كتاب األذان/ أخرجه البخاري في صحيحه [»ما َأنْكَرتُ شَيًئا ِإلَّا َأنَّكُم الَ تُِقيمون الصفُوفَ«: ؟ قَاَليوِم عِهدتَ رسوَل اللَِّه 
 ِتمي لَم نِإثِْم م ابفُوفَب٧٢٤حديث رقم ) ١/١٤٦ (الص.[  

وأن   وفي هذا الحديث دليل على أن تسوية الصفوف كان معروفا في عهد النبي ): "الفتح( قال ابن رجب الحنبلي في 
 )].٦/٢٨٠(فتح الباري، البن رجب " [الناس غيروا ذَِلك بعده



– 

  )٣١٨٨(

هللا وإنا إليه راجعون، وعالمهم وعاميهم في ترك  الجهل والجفاء والفظاظة والغلظة، فإنا
  . )١(هذه السنة واالستنفار عنها سواء

    فقد أثنى المباركفوري في كالمه السابق على أهل الحديث؛ إلحيائهم سـنة إلـزاق               
لكعب والقدم بالقدم، والمنكب بالمنكب، وذلك خالفاً للمقلدين ألبي حنيفة الـذين            الكعب با 

  .ال يفعلون ذلك، وذكر أن الصحابة والتابعين قد عملوا بها، ثم تهاون الناس بها
رأيه في ) هـ١٣٥٣محمد أنور، المتوفي (    وقد نقل المباركفوري عن الكشميري 

لها على حقيقة اإللزاق وااللتصاق، فقال بعدما ألفاظ أحاديث الباب، وأنه ال يرى حم
 المبالغة في تعديل الصفِّ باإللزاق في الحديثالمراد ذكر رأي الحافظ ابن حجر أن 

ال يترك في البين  لزاق المنكب بالمنكب عند الفقهاء األربعة أنإالمراد ب: " وسد خلله
ن حال الجماعة واالنفراد في حق فرجة تسع فيها ثالثاً، قال ولم أجد عند السلف فرقاً بي

يفصلون بين قدميهم في حال الجماعة أزيد من  الفصل بين قدمي الرجل بأنهم كانوا
وهذه المسألة أوجدها غير المقلدين فقط، وليس عندهم إال لفظ اإللزاق، . حال االنفراد

ل  لاللتصاق، ثم يمثلونه مررت بزيد، فه- وليت شعرى ماذا يفهمون من قولهم الباء
ال ينفصل قط إال  كان مروره به متصالً بعضه ببعض أم كيف معناه، ثم إن األمر

لما لم نجد الصحابة والتابعين : يؤخذ باأللفاظ، قال بالتعامل، وفي مسائل التعامل ال
إال إلزاق المنكب : يفرقون في قيامهم بين الجماعة واالنفراد علمنا أنه لم يرد بقوله

 فكر في نفسك وال تَعجل أنه هل يمكن إلزاق المنكب مع  ثمالتراص وترك الفرجة،
إلزاق القدم إال بعد ممارسة شاقة، وال يمكن بعده أيضاً فهو إذن من مخترعاتهم ال أثر 

  . )٢ ( انتهى–له في السلف 
حمل اإللزاق  :قلت:"  المباركفوري على ما نفله عن الكشميري فقالوقد أجاب     

لى قرينة، وتفسيره بأن ال يترك في البين فرجة تسع فيها ثالثاً هنا على المجاز يحتاج إ
ال أثارة عليه من دليل ال من منقول وال من معقول، وال يوجد ههنا أدنى قرينة 

هذا المقلد الذي جعل وأضعف أثر يدل على هذا المعنى البتة، فهو إذاً من مخترعات 
 ثم لم يكتف سنة، ة وعدم التضامأي ترك اإللزاق بإيقاع الفرج السنة بدعة، والبدعة

ثم أقول ما الدليل من السنة أو . بذلك بل تجاسر فنسب ما اخترعه إلى الفقهاء األربعة

                                         
  ).٤/٥( مرعاة المفاتيح ١
  ).٦، ٤/٥(مرعاة المفاتيح : ، وينظر)٢/٣٠٢(ِكِب ِبالْمنِْكِب والْقَدِم ِبالْقَدِم في الصفِّ  فيض الباري، باب ِإلْزاِق الْمن٢ْ



 

 )٣١٨٩(

عمل الصحابي على تحديد الفصل بين قدمي المصلي بأن يكون قدر أربع أصابع أو 
  . قدر شبر في حال االنفراد والجماعة كلتيهما

التفريج بين قدمي المصلي راحة له وشفقة عليه؛ والحق أن الشارع لم يعين قدر     
فالظاهر . ألنه يختلف ذلك باختالف حال المصلى في الهزال والسمن والقوة والضعف

أنه يفصل بين قدميه في الجماعة قدر ما يسهل له سد الفرج والخلل، وإلزاق منكبه 
 اإللزاق فقط ثم إنه ليس عندنا لفظ. بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه من غير تكلف ومشقة

بل هنا لفظ التراص وسد الخلل والنهى عن ترك الفرجة للشيطان، وكل واحد من ذلك 
  . يؤكد حمل اإللزاق على معناه الحقيقي، وماذا كان لوكان هنا لفظ اإللزاق فقط

 في آخر كالمه أن المراد به التراص وترك الفرجة، وهذا هو )١ (وقد اعترف هو    
عن الفرجة إال بأن يلصق الرجل منكبه   التراص والتوقيوال يحصل. الذي نقوله

اإللصاق بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه حقيقة، وليت شعري ماذا يقول هو في مثال 
إذا ألزق الختان بالختان فقد ":  الحقيقي وهو قولهم به داء، ثم ماذا يقول في قوله 

  . )٢" (وجب الغسل
 على التعامل، ال أن التعامل قاض على والسنة الصحيحة المحكمة حجة وقاضية    

السنة، ال فرق عندنا في ذلك بين عمل أهل المدينة وبين علمهم وعمل غيرهم من البالد 
اإلسالمية، مع أن عمل المسلمين في الزمن النبوي وعمل الخلفاء وسائر الصحابة 

ال يعتد بعمل كان على التراص والتضام وعدم إبقاء الفرجة مطلقاً، و  والتابعين بعده 
  .الناس بعد الصدر األول

 المنكب بالمنكب مع إلزاق القدم بالقدم، فنحن نفعل وال يكون أدنى مشقة في إلزاق    
ذلك في الجماعة عمالً بالحديث واتباعاً للسنة من غير ممارسة وكلفة، ومن غير أن 

ب حإال على من ينفرج بين القدمين أزيد مما نفرج في حال االنفراد، لكن ال يسهل ذلك 
 عمت بصيرته، ....السنة وصاحبها، ويترك التحيل لترك العمل بها وأما المقلد الذي

، هدى اهللا تعالى هؤالء المقلدين ووفقهم لهواه فيشق عليه كل سنة إال ما كان موافقاً
   .)٣ (للعمل بالسنن النبوية الصحيحة الثابتة، وترك التأويل والتحريف

                                         
 .الكشميري: يقصد ١

َل قَا:  أخرجه عبد الرزاق في المصنف، عِن الثَّوِري، عن عِلي بِن زيِد بِن جدعان، عِن ابِن الْمسيِب، عن عاِئشَةَ قَالَت٢ْ
باب ما يوجب / كتاب الطهارة» ِإذَا جلَس بين الشُّعِب الَْأربِع، ثُم َألْزقَ الِْختَان الِْختَان فَقَد وجب الْغُسُل«:    رسوُل اللَِّه

 .٩٣٩حديث ) ١/٢٤٥(الغسل 
 .بتصرف) ٤/٦(مرعاة المفاتيح  ٣



– 

  )٣١٩٠(

 علـى سـنن     المغنى التعليق( فيحمد شمس الحق العظيم أبادي      أبو الطيب م   قال    
 وأنهـا  ،الـصفوف  تسوية اهتمام على واضحة داللة فيها األحاديث فهذه " ):الدار قطني 

 ،بعـض  على بعضه يتقدم وال ،بعض على بعض يتأخر ال أنه وعلى ،الصالة إتمام من
 تركـت  اليوم لكن ،ركبتهب وركبته ،بقدمه وقدمه ،صاحبه بمنكب منكبه يلزق أنه وعلى

  ).١( "راجعون ليهإ وإنا هللا ناإف، الوحشية كالحمر الناس لنفر اليوم فعلت ولو ،السنة هذه
عقب شرحه ألحاديث     )هـ١٤٢١: المتوفي( -رحمه اهللا -قال الشيخ ابن عثيمين         

 ): "باب فضل الصف األول واألمر بإتمام الصفوف األول وتسويتها والتـراص فيهـا            (
 تـسوية   - ١صة هذا الباب كله أننا مأمورون بتسوية الصفوف على النحو التالي            وخال

 ولهذا كان الصحابة يلصق أحدهم قدمـه        ،الصف بالمحاذاة بحيث ال يتقدم أحد على أحد       
 وفي هذا الوصف دليل على فساد فهـم هـؤالء الـذين إذا              ،بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه   

 لكـن المناكـب     ، تكون القدم الصـقة بالقـدم      وقفوا في الصف فتحوا بين أرجلهم حتى      
 بحيـث يلـصق الكعـب        جميعاً صالسنة أننا نترا   . وهذا بدعة ليس من السنة     ،متباعدة

  ).٢" (بالكعب والمنكب بالمنكب
  سؤال وجواب البن عثيمين رحمه اهللا

ما المعتمد في إقامة الصفوف؟ وهل يشرع للمصلي أن يلصق كعبه بكعب : ٢٣٤س
  نا مأجورين؟من بجانبه؟ أفتو

 الصحيح أن المعتمد في تسوية الصف محاذاة الكعبين بعضهما بعضاً، ال :الجواب
رؤوس األصابع، وذلك ألن البدن مركب على الكعب، واألصابع تختلف األقدام فيها، 

  .فهناك القدم الطويل، وهناك القدم القصير، فال يمكن ضبط التساوي إال بالكعب
رضي اهللا -الصحابة  ضهما ببعض فال شك أنه وارد عنوأما إلصاق الكعبين بع    
أي أن كل واحد  ا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعضو فإنهم كان- عنهم

منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقق المحاذاة وتسوية الصف، فهو ليس مقصوداً لذاته 
قام الناس ينبغي لكنه مقصود لغيره كما ذكر بعض أهل العلم، ولهذا إذا تمت الصفوف و

وليس معنى ذلك أن يالزم لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقق المساواة، 
  .هذا اإللصاق ويبقى مالزماً له في جميع الصالة

                                         
: باب الحث على استواء الصفوف     وينظر) ٢٨٤، ١/٢٨٣) (ر قطنيبذيل سنن الدا( التعليق المغني على الدار قطني ١

  .٦٥٨شرح حديث رقم / باب تسوية الصفوف/ كتاب الصالة) ٢/٧٢(عون المعبود مع تعليقات ابن القيم 
دار الوطن : الناشر )٥/١١٢( )هـ١٤٢١: المتوفي(محمد بن صالح بن محمد العثيمين :  رياض الصالحين، المؤلف شرح٢

  .٦:  هـ، عدد األجزاء١٤٢٦: ، الرياض، الطبعةللنشر



 

 )٣١٩١(

ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس من كونه يلصق كعبه بكعب     
ه في المناكب فرجة فيخالف صاحبه ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه وبين جار

  . )١ (السنة في ذلك، والمقصود أن المناكب واألكعب تتساوى
  : يجد-رحمه اهللا-    والمتأمل في كالم الشيخ ابن عثيمين 

 أن المطلوب هو إلصاق وإلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب ال األصبع  - ١
 األقدام فيها، فهناك  وذلك ألن البدن مركب على الكعب، واألصابع تختلفباألصبع؛

 .القدم الطويل، وهناك القدم القصير، فال يمكن ضبط التساوي إال بالكعب
، وليس معنى ذلك أن يالزم هذا اإللصاق ويبقى مالزماً له في جميع الصالة  - ٢

 ).٢(بل عند استواء الصف في الركعة األولى 
 فمن السنة سد وإذا كان المصلى مأموما في صف : " صقر يقول الشيخ عطية     

 :قال  ومسلم عن أنس يالفرج وتراص الصفوف، وجاء في ذلك حديث رواه البخار
َأِقيموا صفُوفَكُم، «: ِبوجِهِه، فَقَاَل ُأِقيمِت الصالَةُ فََأقْبَل علَينَا رسوُل اللَِّه : قَاَل" 

 َأحدنَا وكَان": ي وجاء في رواية البخار)٣( "»وتَراصوا، فَِإنِّي َأراكُم ِمن وراِء ظَهِري
  ).٤" (ِبقَدِمِه وقَدمه ،صاِحِبِه ِبمنِْكِب منِْكبه يلِْزقُ
 :وجاء في رواية أبى داود وابن خزيمة في صحيحه عن النعمان بن بشير قوله    

 هو العظم والكعب. )٥" (فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه"
 ي يمكن أن يلزق بالذي الرجل عند ملتقى الساق بالقدم، ألنه هو الذيالناتئ في جانب

بجنبه، والقول بأن الكعب هو مؤخر القدم قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته 
  .)٦ (" البن حجر،محققوهم كما جاء في الفتح

كعوب، لكن لو تباعدت المناكب وإلزاق أو لزق المناكب يتبعه بسهولة إلزاق ال    
 كما يقول المالكية اقتضى إلزاق الكعوب التفريج بين األقدام بمسافة كبيرة تتفاحش عرفاً

                                         
مجموع فتاوى ). ٣١٢، ١/٣١١) (هـ١٤٢١: المتوفي(محمد بن صالح بن محمد العثيمين :  فتاوى أركان اإلسالم، المؤلف١

 ).١٣/٥١(ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
 وقال بذلك أيضا التهانوي، ينظر ما سبق، ص  ٢
، ٧١٩حديث ) ١/١٤٥( باب ِإقْباِل اِإلماِم علَى النَّاِس، ِعنْد تَسِويِة الصفُوِف/كتاب األذان/ في صحيحهأخرجه البخاري  ٣

َأِتموا «: بلفظ) ١٢٥/٤٣٤(حديث رقم) ١/٣٢٣..(وِإقَامِتها باب تَسِويِة الصفُوِف/ كتاب الصالة/ وأخرجه مسلم في صحيحه
  .»راكُم خَلْفَ ظَهِريالصفُوفَ، فَِإنِّي َأ

  .٧٢٥حديث رقم ) فتح/٢/٢٤٧(باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف / كتاب األذان/ أخرجه البخاري ٤
  .سبق تخريجه ٥
  ).٢/٢١١(فتح الباري  ٦



– 

  )٣١٩٢(

 وعلى األصابع األربعة كما يقول ،والحنابلة، وتزيد على الشبر كما يقول الشافعية
  .الحنفية، وذلك مكروه

لرغم من تفاحش المسافة وقد يحرص بعض األشخاص على إلزاق الكعوب، على ا    
 يبين قدميه، فهو يريد فعل سنة فيقع في مكروه، إلى جانب مضايقته لمن بجواره الذ

يحاول ضم قدميه لكنه يالحقه ويفرج بين قدميه بصورة الفتة للنظر وقد يضع رجله 
ويضغط عليها ومضايقة المصلى تذهب خشوعه أو تقلله، واإلسالم نهى عن الضرر 

  .والضرار
 فأرجو التنبه لذلك، إبقاء ...تضرر بعض المصلين من إلزاق جاره رجله برجلهيو    

  .)١("على المودة ومساعدة على الخشوع في الصالة
  في كالمه السابق إلى طريقة سهلة مستنبطة من عطية صقر /     فقد أشار الشيخ

ذه السنة تطبق ألفاظ األحاديث في سد الفرج في الصالة بدون تكلف ومبالغة، وتجعل ه
 أن يبدأ المصلي بمحاذاة منكبه بمنكب جاره في الصالة، فإذا :وهيبطريقة صحيحة 

كما هو –فعل ذلك سهل بعد ذلك إلزاق الكعب بالكعب، أما إذا أهمل محاذاة المنكب 
 وتباعدت المناكب، فإن إلزاق الكعب بالكعب في هذه - الحاصل من معظم المصلين

ين قدمي المصلي بطريقة فاحشة ومجاوزة للحد كما نشاهد من الحالة يتطلب التفريج ب
  .معظم المصلين

أن رسول اهللا )  للمقدسي،عمدة األحكاملشرحه (    ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير في 
 تعديالً تاماً، بحيث يتحاذى المصلون بالمناكب   كان يهتم بتسوية الصفوف وتعديلها

م في  بكعب جارهم كعبهونيلزق كانوا  -  عليهمرضوان اهللا- الصحابة وأنواألقدام، 
  .الصالة

وهي لزق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم والكعب (مسألة الهذه ذكر أيضاً أن  و   
، لكن الكثير وتفريط) أي مبالغة زائدة في تطبيقها(بين إفراط   الناس فيها)بالكعب

إلزاق ذا أراد أن يطبق سنة التفريط، تجد بين المصلي وجاره شبر من هنا ومن هنا، وإ
يحاذي ما بين األقدام، لكن أين المحاذاة بالمناكب؟ ل ؛وسع ما بين رجليهالكعب بالكعب 

مقتضى المحاذاة بالمناكب واألقدام أن ال يشغل المصلي أكثر من حجمه، يعني ال يحل ف
ه عن أن يوسع المصلي بين قدمي) وهو تفريط الناس في إلزاق الكعب بالكعب (اإلشكال

                                         
 .م١٩٩٧مايو  .عطية صقر: المفتي) ٩/٨٦ ( فتاوى دار اإلفتاء المصرية١



 

 )٣١٩٣(

الخلل موجود في الصف المقدار المعتدل ليسد الفرجة بينه وبين جاره في الصالة؛ ألن 
  .)١ (؛ ألن المطلوب المحاذاة بالبدن كله من المنكب إلى القدموسع ما بين قدميهولو 

  كيفية تطبيق اإللصاق واإللزاق
 الترفق فينبغي) وهم الفريق الثاني(    وعلى رأي من يقول باإللصاق واإللزاق 

والليونة في تطبيق ذلك، وعدم الصلف والتشدد والقسوة والغلظة في تطبيقها بحيث 
يفرضها على جاره في الصالة رغم أن ذلك يؤذيه، ويذهب بخشوعه، وقد جاءت 
فتوى اللجنة الدائمة تحض على االلتزام بالترفق في ذلك، وأن المراد ضبط الصف 

  :قدر االستطاعة، وهذا نصها
لى المسلم أن يتقي اهللا في تطبيق هذه السنة قدر استطاعته، وليحذر أن يترتب عف    " 

على ذلك إضرار بالمصلين ال سيما مع ازدحام الصف، مما يؤثر على خشوع 
المصلي، ويؤدي اشتغاله بتلك السنة على اإلخالل بالواجب أو أذية المصلين، فإن 

السابقة كفاية لمن تأملها، وعلى المقصود ضبط الصف قدر االستطاعة، وفي األحاديث 
الجميع أن يراعوا المحاذاة باألكعب والمناكب دون الركب، كما ثبتت السنة الصحيحة 

  ).٢(وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .بذلك  عن النبي 
ر في   إلى عدم إلحاق الضرر واألذى بالجاعطية صقر /     وقد نبه فضيلة الشيخ

ذلك، إبقاء على المودة الصالة وعدم مضايقته عند تطبيق إلصاق وإلزاق الكعوب و
  ).٣(، كما في كالمه السابق ومساعدة على الخشوع في الصالة

وقد اتفق العلماء على أن تسوية الصفوف هي من الـسنن المؤكـدة فـي صـالة                      
مام، غيـر أنـه ينبغـي أن        الجماعة؛ بل نص الحنفية وغيرهم على أنها واجبة على اإل         

تكون تسوية الصف بالتأليف والمحبة، خاصة بعد قلة العلم؛ فاألمر يتطلب مزيد الرفـق             
بالناس لتعليمهم وتفقيههم، ولكن كل هذا ال يكون على حساب المقصود األصـلي مـن               
الصالة، وهو حضور القلب وخشوعه، فاألكمل االسـتنان بالـسنن النبويـة الظـاهرة              

ذا لم يمكن الجمع بينهما فالحفاظ على خضوع القلب للباري سـبحانه فـي              والباطنة، وإ 
الصالة والتآلف بين المسلمين أولى من الهدي الظاهر الخالي عن هذه الحقائق األصـيلة         

                                         
  ).٣٠ -٨/٢٨ (عبد الكريم الخضير: الشارح) هـ٦٠٠: المتوفي(عبد الغني المقدسي : صلشرح عمدة األحكام مؤلف األ١ 
  ).٣١٩/ ٦(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: ، المؤلف)المجموعة الثانية( فتاوى اللجنة الدائمة ٢
  .م١٩٩٧مايو  .عطية صقر: المفتي) ٩/٨٦ ( فتاوى دار اإلفتاء المصرية٣



– 

  )٣١٩٤(

المقصودة لذاتها، على أن الهدي الظاهر مقصود لغيره، فما كان مقصودا لذاتـه أولـى               
  .)١ (مال بثبوتهما معامما هو مقصود لغيره عند التعارض، والك

 مبيناً أثر األلفة بين الناس في سهولة تطبيـق      –عطية محمد سالم    /      يقول الشيخ 
وال يمكن أن تجد إنساناً يقف بجوارك ويلتصق بك          : " -اإللصاق دون نفور أو تضجر    

وتلتصق به إال إذا كان بينك وبينه ألفة، أما شخص تنفر منه، أو ينفـر منـك فقـّل أن                    
ق بك، بل ربما تباعد، وربما جاء بشخص ليقيمه بينك وبينه؛ ألن القلوب متنافرة،              يلتص

أما مع صفاء القلب، ومع طيب النفس وعدم وجود أي موانع أخـرى سـتجد اإلنـسان            
  ).٢" ( ليكمل الصف ويسد الفرج؛يستريح حينما يأتي إنسان يلصق نفسه به

فـي   " قُلُـوِبكُم  بين اللَّه لَيخَاِلفَن َأو "      س ما المراد بالوعيد المذكور في قوله        
  ).٣(في رواية البخاري  " وجوِهكُم بين اللَّه لَيخَاِلفَن َأو: " رواية أبي داود، وقوله

 :فقيـل  ،المـذكور  الوعيد في واختلف " :    قال الحافظ ابن حجر في الجواب عن ذلك  
 أو القفـا  موضع بجعله وضعه عن خلقه بتحويل هالوج تسوية والمراد ،حقيقته على هو

 رأسـه  اهللا يجعل أن اإلمام قبل رأسه رفع فيمن الوعيد من تقدم ما نظير فهو ،ذلك نحو
 ويؤيد .المخالفة وهي الجناية جنس من الوعيد وقوع :اللطائف من وفيه ،)٤(حمار رأس
 أخرجـه  "لوجوها لتطمسن أو الصفوف لتسون : "أمامة أبي حديث،  ظاهره على حمله
 المذكور الوعيد مثل أنه الظاهر :الجوزي بنا قال ولهذا ،ضعف إسناده وفي ،)٥ (أحمد
سورة النساء، جـزء     [ ِمن قَبِل َأن نَطِْمس وجوها فَنَردها علَى َأدباِرها        :تعالى قوله في

  ].٤٧: من اآلية
 والبغـضاء  العـداوة  بيـنكم  يوقع معناه :النووي قال ،المجاز على حمله من ومنهم    

 ألن ؛كراهية وجهه من لي ظهر أي ،علي فالن وجه رتغي :تقول كما ،القلوب واختالف
                                         

 .إلصاق القدم بالقدم في الصالة/ م١١/٠٨/٢٠١٦: التاريخ/ ٣٣٨٧: الرقم المسلسل/ فتاء المصريةموقع دار اإل ١
دروس صوتية قام : مصدر الكتاب، )٨٩/٤ ()هـ١٤٢٠: المتوفي(عطية بن محمد سالم : المؤلف،  شرح بلوغ المرام٢

 .بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
أخرجه » لَتُسون صفُوفَكُم، َأو لَيخَاِلفَن اللَّه بين وجوِهكُم :»قَاَل النَِّبي : قال بِشيٍر، النُّعمان بنروى البخاري بسنده عن  ٣

/ ، ومسلم في صحيحه٧١٧حديث ) ١/١٤٥(باب تَسِويِة الصفُوِف ِعنْد الِْإقَامِة وبعدها / كتاب األذان/ البخاري في صحيحه
 ).١٢٧/٤٣٦(حديث رقم ) ١/٣٢٤ (ب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول منها با/كتاب الصالة

 ِإذَا -الَ يخْشَى َأحدكُم :  َأو- َأما يخْشَى َأحدكُم : " قَاَل    هريرةَ، عِن النَِّبييَأبروى البخاري بسنده عن : ولفظ الحديث ٤
/ أخرجه البخاري في صحيحه " ن يجعَل اللَّه رْأسه رْأس ِحماٍر، َأو يجعَل اللَّه صورتَه صورةَ ِحماٍررفَع رْأسه قَبَل اِإلماِم، َأ

 .٧١٧حديث ) ١/١٤٥(باب ِإثِْم من رفَع رْأسه قَبَل اِإلماِم / كتاب األذان
 "...لَتُسون الصفُوفَ َأو لَتُطْمسن وجوهكُم، ": بلفظ، ٢٢٢٢٥حديث رقم ) ٣٦/٥٥٩(أخرجه اإلمام أحمد في المسند  ٥



 

 )٣١٩٥(

 الخـتالف  سـبب  الظـواهر  واخـتالف  ،ظواهرهم في مخالفة الصفوف في مخالفتهم
   ".قلوبكم بين اهللا ليخالفن أو : "بلفظ وغيره داود أبي رواية ويؤيده ،البواطن

 ألن ؛صـاحبه  أخـذ  الذي غير وجهاً واحد كل فيأخذ تفترقون معناه :قرطبيال وقال    
  ...القطيعة إلى الداعي للقلب المفسد الكبر مظنة غيره على الشخص تقدم
 ييـسو  ال ومـن  ،بخيـر  يالمسو فيجازى ،الجزاء في بالمخالفة يراد أن ويحتمل    
  .)٢ ( احتمال بعيداالحتمال األخيرو). ١("بشر

  )٣( لم يتم الصف؟ هل يأثم من
 مشروعية تسوية »لَتُسون صفُوفَكُم، َأو لَيخَاِلفَن اللَّه بين وجوِهكُم« حديث في   

ومن رواية " فإن تسوية الصف من تمام الصالة: "الصفوف، وقد استدل ابن حزم بقوله
ام الشيء يتوقف على أن التسوية واجبة، ألن تم" فإن تسوية الصفوف من إقامة الصالة"

  .على ما ال تتم الحقيقة إال به
فإن "والجمهور على أن تسوية الصفوف من السنة، اعتمادا على رواية البخاري     

ألن حسن الشيء زيادة على تمامه، :  قال ابن بطال)٤ ("إقامة الصف من حسن الصالة
  .وهي سنة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك

ديث على إثم من لم يتم الصفوف، ألن مثل هذا الوعيد  استدل بالوعيد في الح   
إن تسوية الصفوف : ل ابن بطاليستلزم التأثيم، والتأثيم ال يقع على ترك السنة، وأما قو

لما كانت من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها 
يستحق الذم، فهذا القول تعقبه الحافظ ابن حجر من جهة أنه ال يلزم من ذم تارك السنة 

  .اهـ. أن يكون آثما
" أتموا الصفوف" " صفوفكمسووا"ويمكن أن يؤخذ وجوب التسوية من صيغة األمر     

ومن الوعيد ) ٥(" صلوا كما رأيتموني أصلي: "ومن عموم قوله صلى اهللا عليه وسلم
  .على تركه

                                         
  .٧١٧ شرح حديث رقم/ باب تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدها/ كتاب األذان) ٢٤٣، ٢/٢٤٢(فتح الباري  ١
  .)٦٠١/ ٢( فتح المنعم شرح صحيح مسلم ٢
  ).٢/٢١٠(فتح الباري :  وينظر)٦٠٣/ ٢( فتح المنعم شرح صحيح مسلم ٣
، وأخرجه مسلم ٧٢٢حديث رقم ) ١/١٤٥(ِإقَامةُ الصفِّ ِمن تَماِم الصالَِة: باب/ كتاب األذان/  أخرجه البخاري في صحيحه٤

  ).١٢٦/٤٣٥(حديث رقم ) ١/٣٢٤ ( باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول منها/كتاب الصالة/ في صحيحه
 فََأذِّنَا وَأِقيما َأراد ِبِه َأحدهما  ِذكْر الْبياِن ِبَأن قَولَه باب / اب فرض متابعة اإلمامب/ أخرجه ابن حبان في صحيحه ٥
 .٢١٣١حديث رقم ) ٥/٤٠٥(



– 

  )٣١٩٦(

لكن الجمهور يرى أن هذا الوعيد من باب التغليظ والتشديد تأكيدا وتحريضا على     
بن فعلها، ومع القول بأن التسوية واجبة فصالة من خالف ولم يسو صحيحة، وأفرط ا

  .حزم فجزم بالبطالن
  محاذاة من يصلون على الكرسي في صالة الجماعة

  ):١ ( على الكرسي له حاالنإن الذي يصلي جالساً    
 أن يصلي جالسا على الكرسي من أول الصالة إلى آخرها فهذا يحاذي الصف :ولىاأل

لماء بموضع جلوسه بمقعدته سواء تقدمت أرجل الكرسي قليال أو تأخرت، وقد نص الع
الموسوعة (جاء في . رحمهم اهللا أن العبرة بمكان المأموم الجالس موضع جلوسه

واالعتبار في التقدم وعدمه للقائم بالعقب وهو مؤخر القدم ال الكعب، فلو : )الفقهية
والعبرة في التقدم  ..تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لطول قدمه لم يضر

  .)٢ (مختصرا. انتهى.. مضطجعينباأللية للقاعدين وبالجنب لل
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا تعالى عن الذي يصلي على الكرسي في      

المسجد هل يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين أم يجعل أرجله 
يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة : األمامية بمحاذاة أرجل المصلين؟ فأجاب بقوله

هو ليس : لكن هذا لو قام سيكون متقدما على الصف فقال: مصلين فقيل للشيخأرجل ال
ويحمل كالم الشيخ على من . انتهى... بقائم فيجعل عجيزته موازية ألرجل المصلين

  .صلى جالسا طوال الصالة
 أن يصلي قائما ويجلس عند الركوع والسجود، ولم نر للفقهاء المتقدمين :الحالة الثانية
موضوع المصلي في مثل هذه الحال، ولكن سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن كالما حول 

البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام فيحاذي الصف عند قيامه، وعلى هذا سيكون 

                                         
 . موقع إسالم ويب١
ِئِم ِبالْعِقِب، وهو مَؤخَّر الْقَدِم الَ واِالعِتبار ِفي التَّقَدِم وعدِمِه ِللْقَا " ):٦/٢١(والنص الكامل كما جاء في الموسوعة الفقهية  ٢

رضي ِمِه لَموِم ِلطُول قَدْأمالْم اِبعتْ َأصمتَقَدِقِب وا ِفي الْعياوتَس ِب، فَلَواِم، . الْكَعاْإلم امقُد دجسطَِويالً و ومْأمالْم ِإذَا كَان كَذَِلكو
ِقبع تَكُن ِإذَا لَم متَقَد تَلِْزمسي ِألنَّه ،رضفَي هاِبعتْ َأصتََأخَّرو هِقبتْ عمتَقَد ا لَوالَةُ، َأمِت الصحاِم، صالَةَ الِْقياِم حلَى اْإلمةً عمقَدم ه

ِبالْجو ،ِة ِللْقَاِعِدينِم ِباْأللْيةُ ِفي التَّقَدرالِْعبنِْكِب، والْمطَِجِعينضالبدائع : وقد اعتمد أصحاب الموسوعة على المصادر اآلتية" نِْب ِللْم
، ومغني المحتاج ٢٤٦ / ١، والفواكه الدواني ٤٥٧ / ١، والشرح الصغير ٣٥٠ / ١، وابن عابدين ١٥٩، ١٥٨، ١٤٥ / ١
دقائق  وقد رجعت إلى ..٤٨٦ -  ٤٨٥ / ١، وكشاف القناع ٢١٤ / ٢، والمغني ٢٢٢، ٢٢١ / ١، وأسنى المطالب ٢٤٥ / ١

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس : المؤلف، أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات
 ].١/٢٧٩ [)هـ١٠٥١: المتوفى(البهوتى الحنبلى 



 

 )٣١٩٧(

الكرسي خلف الصف، فينبغي أن يكون في موضع بحيث ال يتأذى به من خلفه من 
 .واهللا أعلم، المصلين

  ):١(تنبيه 
يستطيع القيام للصالة أن يصلي جالسا على كرسي؛ فإن الجلوس على يجوز لمن ال     

الكرسي له نفس أحكام الجلوس على األرض في الصالة، والجلوس على األرض جائز 
شرعا، وأما دعوى عدم ثبوت صالة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم على كرسي فال 

  .يلتفت إليها؛ ألن التَّرك ليس بحجة
من ابتُلي بالجلوس في الصالة أن يبذل الوسع في األكمل لصالته، هذا، وعلى     

فيراعي ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود؛ بحيث إن صالة الفريضة على 
الكرسي تحرم عليه إن كانت تمنعه من السجود إذا كان يستطيعه حال جلوسه على 

عند الصالة على الكرسي في األرض، كما ينبغي أن يراعى في ذلك استواء الصفوف 
المسجد؛ بحيث يجعل ألصحاب الكراسي صفٌّ مستقلٌّ أو مواضع محددةٌ على طرفي 
الصف، وأن يكون حجم الكراسيِّ متناسبا مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف، 

  .مما ال يضيِّق على المصلين صالتهم

                                         
 . صالة الفريضة على الكرسي /٠٩/٠٧/٢٠١٢: التاريخ ، ٢٢٥١: الرقم المسلسل / الفتاوى/ موقع دار اإلفتاء المصرية ١



– 

  )٣١٩٨(

  نتائج البحث
 أن أخرج بهذه - بتوفيق اهللا تعالى -طعت من خالل معايشتي لهذا البحث است     

  :النتائج اآلتية
   أهمية تسوية الصفوف في الصالة، ويتضح ذلك من خالل أمر رسول اهللا- ١

 وتسوية الصفوف يتضمن ثالثة أمور .بتسوية الصفوف وحرصه على تسويتها بنفسه
 وصل ،فيه فُرج استقامة الصف وِإقامته وتعديله، سد الخَلَِل، بحيث ال يكون :وهي

  .الصف اَألول فاَألول وِإتمامه
 يفعل، فال يأخذ حيزاً  أن يقف المصلي معتدالً في الصف كما كان رسول اهللا - ٢

  .كبيراً بأن ال يوسع بين قدميه بمسافة فاحشة
أن الراجح في قدر المسافة بين قدمي المصلي ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، وهو - ٣
بحالة متوسطة، بحيث ال يضم قدميه وال يوسعها كثيراً بل يرجع إلى ن يكون المصلي أ

  . كون الواقف سميناً أو نحيفاً
بيان خطأ من يفرجون بين أقدامهم في الصالة ويالحقون من على يمينهم ويسارهم - ٤

  لم   قد أمر بذلك، وقد تبين أن الرسول في الصف ويزعمون أن رسول اهللا 
  . بالتسوية والمحاذاةيأمر بذلك، وإنما أمر

 ِبمنِْكـبِ  منِْكبـه  يلْـزقُ  الرجَل فَرَأيتُ ":أن المراد بالكعب الوارد في حديث النعمان      -٥
 الـذي  وهـو  ،والقـدم  الساق ملتقى عند وهو ،الرجل جانبي في الناتىء  العظم "صاِحِبِه

؛ ألن ذلك ال    القدم مؤخر بالكعب المراد أن ذهب لمن خالفا ،بجنبه بالذي يلزق أن يمكن
  .يمكن إلزاقه وإلصاقه

اختلفت أقوال العلماء في فهم وتطبيق األحاديث الواردة في إلزاق الكعـب بالكعـب              -٦
  :على فريقينوالمنكب بالمنكب والركبة بالركبة 

المراد باأللفاظ الواردة في األحاديث هو المحاذاة والمبالغة فـي        : قال:  الفريق األول  -٧
د خلله ال حقيقة إلصاق وإلزاق الكعب بالكعـب والمنكـب بالمنكـب             تعديل الصف وس  

  . والركبة بالركبة
  :وهذه بعض حججهم وأقوالهم    

             فسر الخطابي وهو أحد أصحاب الفريق األول المراد بلين المنكب فـي قـول 
 فـي الـصالة     لـزوم الـسكينة    ب »ِخياركُم َألْينُكُم منَاِكب ِفي الـصلَاةِ     «:   رسوُل اللَّهِ 

  . وال يحاك بمنكبه منكب صاحبه، ال يلتفت،والطمأنينة فيها



 

 )٣١٩٩(

   أن النبي   لما أمر بالمحاذاة بين المناكب واألكعب قد أمر أيـضا بالمحـاذاة  
  .بين األعناق بحيث ال يتقدم إنسان ماداً رقبته بالتقدم وال يتأخر

 ناكب والركـب بالركـب     إن إلزاق األقدام باألقدام مع إلزاق المناكب بالم       : قالوا
وكل هـذا  فيه مشقة عظيمة ال سيما مع إبقائها إلى آخر الصالة والحرج مدفوع بالنص،        

فـِإن ِإلـزاق   » اِإللـزاق «المصافة، والموازاة، وسد الخلل، وال يعني العمل على  : يعني
 وِإلزاق الركبـة  ،العنق بالعنق مستحيل، وِإلزاق الكتف بالكتف في كل قيام، تكلف ظاهر        

الركبة مستحيل، وِإلزاق الكعب بالكعب، فيـه مـن التعـذر، والتكلـف، والمعانـاة،               ب
  .واالشتغال به في كل ركعة، ما هو بيِّن ظاهر

 تكلف ظاهر، إن مالحقة المصلي بقدمه لمن بجواره حتى يتم اإللزاق : قالوا
في تطبيق السنة، وتضييق ومضايقة، واشتغال بما لم ي شرع، وفهم مستحدث فيه غُلُو

وتوسيع للفُرج بين المتصافين، يظهر هذا ِإذا هوى المْأموم للسجود، وتشاغل بعد 
وفيه مالحقة المصلي للمصلي بمكانه الذي  ... القيام لمأل الفراغ، ولي العقب لِإللزاق

  .وكل هذا تَسنَّن بما لم يشرع. سبق ِإليه، واقتطاع لمحل قدم غيره بغير حق
 ال تكون برءوس األقدام؛ ألنها تختلف، قد يكون هذا أطـول           إن المحاذاة   : قالوا

ولو كانت المحاذاة برءوس األقـدام ألدى إلـى تقـدم           قدما من هذا، بل تكون بالكعب،       
 .المصلي بجزء من بدنه كالصدر مثال مما يؤدي إلى اختالل تسوية الصفوف

 طبيقها بين أصحاب الفريق األول أن المحاذاة في الصالة يجتهد المصلي في ت
قدر استطاعته، وال يتحمل ما يخرج عن إرادته بعد ذلك من طول القدم أو قصرها 
أو طول الساق أو قصرها، أو نحافته أو بدانته، بل عليه أن يسعى في تطبيق ما 

 .يملك
 النبي زمن في كانإن إلصاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب : قالوا  ولم  

 اليوم بأحدهم ذلك فعلت ولو"  :معمر رواية  في يبق بعده كما صرح به أنس 
فلو كان ذلك سنة مقصودة من سنن الصالة لم يتركه " شموس بغل كأنه ،لنفر

 .الصحابة ولم يتنفر منه أحد
قال المراد بما جاء في األحاديث السابقة هو إلصاق وإلزاق  : الفريق الثاني- ٨

  .حقيقة ال المجازالكعب بالكعب والقدم بالقدم والمنكب بالمنكب على ال
  :    وهذه بعض حججهم وأقوالهم



– 

  )٣٢٠٠(

  أن إلزاق القدم بالقدم كان في الصدر األول من الصحابة والتابعين بعدهم ثم
تهاون الناس به، وال يعتد بعمل الناس بعد الصدر األول، وأن السنة الصحيحة 

 .المحكمة حجة وقاضية على التعامل
 يائهم سنة إلزاق الكعب بالكعب أثنى المباركفوري على أهل الحديث؛ إلح

والقدم بالقدم، والمنكب بالمنكب، وذلك خالفاً للمقلدين ألبي حنيفة الذين ال 
 .يفعلون ذلك

 وصفوا من يتركون حمل اإللزاق على المجاز يحتاج إلى قرينة، و: قالوا
 .اإللزاق واإللصاق بأنه جعلوا السنة بدعة وال بدعة سنة

 المنكب بالمنكب مع إلزاق القدم بالقدم،  في إلزاقأدنى مشقةليس هناك : قالوا 
فنحن نفعل ذلك في الجماعة عمالً بالحديث واتباعاً للسنة من غير ممارسة وكلفة، ومن 
غير أن نفرج بين القدمين أزيد مما نفرج في حال االنفراد، لكن ال يسهل ذلك إال على 

 .ب السنة وصاحبهاحمن ي
 يالزم هذا اإللصاق ويبقى مالزماً له في جميع ليس معنى ذلك أن: لكنهم قالوا 
ولو حمل اإللزاق على الحقيقة  "):من أصحاب الفريق األول(قال التهانوي  .الصالة

فالمراد منه إحداثه وقت اإلقامة لتسوية الصف، فإن إحداث اإللزاق بين تلك األعضاء 
لصالة بعد الشروع طريق تحصيل هذه التسوية، وال داللة في الحديث على إبقائه في ا

 "....فيها، ومن ادعى ذلك فليأت بحجة عليه
  حرص بعض من الغلو في تطبيق إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب

األشخاص على إلزاق الكعوب، على الرغم من تفاحش المسافة بين قدميه، فهو يريد 
قدميه لكنه  يحاول ضم يفعل سنة فيقع في مكروه، إلى جانب مضايقته لمن بجواره الذ

 .يالحقه ويفرج بين قدميه بصورة الفتة للنظر وقد يضع رجله ويضغط عليها
  إلزاق أو لزق المناكب يتبعه بسهولة إلزاق الكعوبأن. 
  وهي لزق المنكب بالمنكب ( في تطبيق هذه السنة بين إفراط وتفريط الناسأن

لمصلي وجاره شبر من  لكن الكثير التفريط، تجد بين ا)والقدم بالقدم والكعب بالكعب
 ؛وسع ما بين رجليهإلزاق الكعب بالكعب هنا ومن هنا، وإذا أراد أن يطبق سنة 

  يحاذي ما بين األقدام، لكن أين المحاذاة بالمناكب؟ ل
 ينبغي الترفق والليونة في تطبيقه، حتى ال يؤذي جاره؛ ألن : القائلون باإللصاق قالوا

م مضايقته يبقي على المودة، ويساعد على عدم إلحاق الضرر واألذى بالجار وعد
 .الخشوع، فالمقصود ضبط الصف قدر االستطاعة



 

 )٣٢٠١(

 أن للمحبة واأللفة بين الناس أثر فعال في سهولة وتطبيق اإللصاق دون نفور أو تضجر. 
 من باب التغليظ  الوارد في حق من لم يسو الصفالجمهور أن الوعيد يرى 

، ومع القول بأن التسوية واجبة فصالة من والتشديد تأكيدا وتحريضا على فعلها
صحيحةخالف ولم يسو . 

 أن محاذاة من يصلي على الكرسي تكون بأمرين: 
، وهذا في حق من يصلي جعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين -

 .جالساً على الكرسي من اول الصالة إلى آخرها
ينبغي أن يكون في و، قيام، ويكون الكرسي خلف الصفال الصف عند  محاذاة -

يصلي قائما ويجلس وهذا في حق من ، موضع ال يتأذى به من خلفه من المصلين
  .عند الركوع والسجود

  ينبغي عدم التعصب من المقلدين ألصحاب الفريق األول وكذلك المقلدين ألصحاب
الفريق الثاني، وعدم وصف أحدهما لآلخر بالخطأ، فلكل فريق حججه وأدلته، وإن 

أميل إلى الفريق الثاني القائل بحقيقة اإللصاق؛ ألن ما ال يحتاج إلى تأويل كنت 
 بتسوية أولى مما يحتاج إلى تأويل، فهذا ما فهمه الصحابة من أمر النبي 

  ولم ينكره عليهم، ولكن ينبغي تطبيقه برفق ولينالصفوف وطبقوه أمام النبي 
ليس معنى ذلك أن  بخشوعهم، وبحيث ال يؤذي اآلخرين، وال يضايقهم، وال يذهب

وقت اإلقامة لتسوية  بل يالزم هذا اإللصاق ويبقى مالزماً له في جميع الصالة
 .الصف، وال داللة في الحديث على إبقائه في الصالة بعد الشروع فيها

 االستنان بالسنن النبوية  في تسوية الصفوفاألكمل :وفي النهاية أقول 
كن الجمع بينهما فالحفاظ على خضوع القلب للباري الظاهرة والباطنة، وإذا لم يم

سبحانه في الصالة والتآلف بين المسلمين أولى من الهدي الظاهر الخالي عن هذه 
  .الحقائق األصيلة المقصودة لذاتها

  :توصيات
إن الدعاة واألئمة وكل المتخصصين في الدراسات اإلسالمية عليهم مسئولية  -

يقة الصحية لوقوف المصلين في الصف وكيفية تطبيقها، كبرى في تعليم المسلمين الطر
فإنها لو أديت على الوجه الصحيح لما نفر منها الناس، والنشغل المصلون بالخشوع 
ظاهراً وباطناً بدالً من انشغالهم بسد الفرج في الصف بطريقة خاطئة، صارت تحدث 

 . من يفعلون ذلك وأذى ونفوراً عند كثير من المصلين، وربما أدت إلى بغضضرراً
  .وربما أدت أيضا إلى ترك بعض المسلمين الصالة في المسجد لهذا السبب



– 

  )٣٢٠٢(

  فهرس بأهم المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم -
 أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك : المؤلف، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

: الطبعة، يرية، مصرالمطبعة الكبرى األم: الناشر، )هـ٩٢٣: المتوفى(القسطالني 
  ١٠: عدد األجزاء،  هـ١٣٢٣السابعة، 

 القرآن والعلوم ةإدار: الناشر، ظفر أحمد العثماني التهانوي: المؤلف، إعالء السنن 
   هـ١٤١٤ ،الثالثة: الطبعةمية، كراتشي باكستان، اإلسال

  ي بن أبو الفضل أحمد بن عل: المؤلف، هل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسأتعريف
اهللا  عاصم بن عبد. د: المحقق، )هـ٨٥٢: المتوفى(محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 

  ١ :عدد األجزاء،١٩٨٣– ١٤٠٣األولى، : الطبعة، عمان–مكتبة المنار : الناشر، القريوتي
  بذيل (التعليق المغني على سنن الدر اقطني، ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ لبنان، سنة -دار إحياء التراث العربي، بيروت سنن الدار قطني، 
  المؤلف)شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن(التعليق الممجد على موطأ محمد ، :

: المتوفي(عبد الحي بن محمد عبد الحليم األنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات  محمد
ستاذ الحديث الشريف بجامعة اإلمارات تقي الدين الندوي أ: ، تعليق وتحقيق)هـ١٣٠٤

 م، عدد ٢٠٠٥ -   هـ ١٤٢٦الرابعة، : دار القلم، دمشق، الطبعة: العربية المتحدة، الناشر
  .٣: األجزاء

 هـ٨٠٤ت (ابن الملقن الشافعي المصري : التوضيح لشرح الجامع الصحيح، المؤلف( ،
 م، عدد ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األولى، :  سوريا، الطبعة–دار النوادر، دمشق : الناشر

  .٣٦: األجزاء
 منصور بن : المؤلف، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات

، عالم الكتب: الناشر، )هـ١٠٥١: المتوفى(البهوتى الحنبلى  يونس بن صالح الدين
 ٣: عدد األجزاء، م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤األولى، : الطبعة

 تانيأبو د: المؤلف، سنن أبي داودِجسهـ٢٧٥: المتوفى( اود سليمان بن األشعث الس( ،
عدد ،  بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : الناشر، محمد محيي الدين عبد الحميد: المحقق
  .٤: األجزاء

 رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو : المؤلف، سنن الترمذيومحمد بن عيسى بن س
ومحمد فؤاد ، )٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر  :تحقيق وتعليق، )هـ٢٧٩: المتوفى(عيسى 

، )٥، ٤جـ (وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف ، )٣جـ (عبد الباقي 



 

 )٣٢٠٣(

          الثانية، : الطبعة،  مصر–شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : الناشر
  . أجزاء٥: عدد األجزاء،  م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥

 المحقق، )هـ٤٥٨: المتوفى( بن الحسين، أبو بكر البيهقي أحمد: المؤلف، السنن الكبرى :
      الثالثة، : الطبعة،  لبنات–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، محمد عبد القادر عطا

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
 مصدر الكتاب )هـ١٤٢٠: المتوفي(عطية بن محمد سالم : المؤلف، شرح بلوغ المرام :

الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم [ وقع الشبكة اإلسالميةدروس صوتية قام بتفريغها م
 ] درسا٢٣١ -الدرس 

 المتوفي(محمد بن صالح بن محمد العثيمين : شرح رياض الصالحين، المؤلف :
  .٦:  هـ، عدد األجزاء١٤٢٦: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الناشر، )هـ١٤٢١

 عبد : الشارح) هـ٦٠٠: المتوفي( المقدسي عبد الغني: شرح عمدة األحكام مؤلف األصل
الكريم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن حمد الخضير دروس مفرغة من موقع الشيخ 

  ]  درسا٥٨ -الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس [الخضير 
 مصدر ، عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن جبرين: المؤلف ، شرح عمدة األحكام

الكتاب مرقم آليا، ورقم  [، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية:الكتاب 
  ] درسا ٨١ -الجزء هو رقم الدرس 

 ستي : المؤلف، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان ، الب
،  بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر، شعيب األرنؤوط: المحقق، )هـ٣٥٤: المتوفى(
  ١٨: عدد األجزاء، ١٩٩٣ – ١٤١٤الثانية، : طبعةال
 يمةابن خُز هـ٣١١: المتوفى(أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : المؤلف، صحيح( ،

ققهالثالثة، : الطبعة، المكتب اإلسالمي: الناشر، الدكتور محمد مصطفى األعظمي: ح
  ٢: عدد األجزاء،  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

 محمد : المحقق، اهللا البخاري الجعفي د بن إسماعيل أبو عبدمحم: المؤلف، صحيح البخاري
مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم (دار طوق النجاة : الناشر، زهير بن ناصر الناصر

  .٩: عدد األجزاء، هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة، )ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
  ى رسول اهللالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إل=صحيح مسلم   

: المحقق، )هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : المؤلف
  ٥: عدد األجزاء،  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي



– 

  )٣٢٠٤(

 أبو محمد محمود بن أحمد الحنفى بدر الدين : المؤلف، عمدة القاري شرح صحيح البخاري
: عدد األجزاء،  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، )هـ٨٥٥: المتوفى(العينى 

١٢ × ٢٥  
 تهذيب سنن أبي داود وإيضاح (: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم

محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، : المؤلف، )علله ومشكالته
 –دار الكتب العلمية : الناشر، )هـ١٣٢٩: المتوفى(يم آبادي شرف الحق، الصديقي، العظ

   هـ١٤١٥الثانية، : الطبعة، بيروت
 هـ١٤٢١: المتوفي(محمد بن صالح بن محمد العثيمين : فتاوى أركان اإلسالم، المؤلف( ،

دار الثريا للنشر والتوزيع، : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر: جمع وترتيب
    ١:  هـ، عدد األجزاء١٤٢٤األولى، : طبعةالرياض، ال

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،:  المجموعة الثانية، المؤلف-فتاوى اللجنة الدائمة 
رئاسة :  جزءا، الناشر١١: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، عدد األجزاء: جمع وترتيب

  . الرياض–  اإلدارة العامة للطبع-إدارة البحوث العلمية واإلفتاء 
 م١٩٩٧مايو . عطية صقر: المفتي. فتاوى دار اإلفتاء المصرية.  
 محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه / د .فتاوى شرعية معاصرة، بقلم ا

  .م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠دار الحديث بالقاهرة، سنة الطبع : بكلية الشريعة والقانون بطنطا، ط
 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني : المؤلف، فتح الباري شرح صحيح البخاري

محمد : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثههـ، ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الناشر، الشافعي
عليه ، محب الدين الخطيب: قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه، فؤاد عبد الباقي
  ١٣: اءعدد األجز، عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: تعليقات العالمة

 عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي : المؤلف، فتح الباري شرح صحيح البخاري
مكتبة الغرباء األثرية : الناشر، وآخرون، محمود بن شعبان :تحقيق، )هـ٧٩٥: المتوفى(
       األولى، : الطبعة،  القاهرة–مكتب تحقيق دار الحرمين : الحقوق، . المدينة النبوية-

  . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧
 دار : الناشر، األستاذ الدكتور موسى شاهين الشين: المؤلف، فتح المنعم شرح صحيح مسلم

  .١٠: عدد األجزاء،  م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣، )لدار الشروق(األولى : الطبعة، الشروق
 محمد أنور شاه بن معظم شاه ) أمالي: (المؤلف، فيض الباري على صحيح البخاري

دار : الناشر محمد بدر عالم الميرتهي: المحقق، )هـ١٣٥٣: المتوفى(الكشميري الهندي 
  .٦: عدد األجزاء،  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األولى، : الطبعة،  لبنان–الكتب العلمية بيروت 



 

 )٣٢٠٥(

 زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف : فيض القدير شرح الجامع الصغير، المؤلف
األولى، :  مصر، الطبعة–برى المكتبة التجارية الك: ، الناشر)هـ١٠٣١: المتوفي(القاهري 

  تعليقات يسيرة لماجد الحموي: ، مع الكتاب٦: ، عدد األجزاء١٣٥٦
 المتوفى(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري : المؤلف، كتاب العين :

، دار ومكتبة الهالل: الناشر، د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: المحقق، )هـ١٧٠
  ٨: عدد األجزاء

 هـ٢٣٥: المتوفى( أبو بكر بن أبي شيبة: المؤلف، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار( ،
، ١٤٠٩األولى، : الطبعة،  الرياض–مكتبة الرشد : الناشر، كمال يوسف الحوت: المحقق

  ٧: عدد األجزاء
 بكر بكر بن عبد اهللا أبو زيد بن محمد بن عبد اهللا بن: ال جديد في أحكام الصالة، المؤلف 

 - هـ ١٤١٨الثالثة، :  السعودية، الطبعة-دار العاصمة : ، الناشر)هـ١٤٢٩: المتوفي(
   م١٩٩٨

 الناشر، )هـ٧١١: المتوفى(، جمال الدين ابن منظور اإلفريقى : المؤلف، لسان العرب :
  .١٥: عدد األجزاء،  هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة،  بيروت–دار صادر 

  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، : المؤلف، لصغرى للنسائيالسنن ا= المجتبى من السنن
مكتب المطبوعات : الناشر، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق )هـ٣٠٣: المتوفى(النسائي 

  ٩.:عدد األجزاء، ١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، : الطبعة،  حلب–اإلسالمية 
  ـه١٤٢١:المتوفي(مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (              

 دار الثريا، -دار الوطن : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر : جمع وترتيب
  ٢٦:  هـ، عدد األجزاء ١٤١٣ -األخيرة : الطبعة 

 أبو الحسن عبيد اهللا بن محمد عبد السالم : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المؤلف
 - إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء : شرالنا) هـ١٤١٤: المتوفي(المباركفوري 

   م١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤ -الثالثة :  بنارس الهند، الطبعة- الجامعة السلفية 
 أبو الحسن عبيد اهللا بن محمد الرحماني : المؤلف، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 -  واإلفتاء إدارة البحوث العلمية والدعوة: الناشر، )هـ١٤١٤: المتوفى(المباركفوري 
  . م١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤ -الثالثة : الطبعة،  بنارس الهند- الجامعة السلفية 

 أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع : المؤلف، المستدرك على الصحيحين
 –دار الكتب العلمية : الناشر، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، )هـ٤٠٥: المتوفى(

  .٤: عدد األجزاء، ١٩٩٠ – ١٤١١ األولى،: الطبعة، بيروت



– 

  )٣٢٠٦(

 حسين سليم : المحقق، )هـ٣٠٧: المتوفى(أبو يعلى الموصلي : المؤلف، مسند أبي يعلى
عدد ، ١٩٨٤ – ١٤٠٤األولى، : الطبعة،  دمشق–دار المأمون للتراث : الناشر، أسد

  ١٣:األجزاء
 المتوفى(ل أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنب: المؤلف، مسند اإلمام أحمد بن حنبل :

د عبد اهللا بن : إشراف،  عادل مرشد، وآخرون-شعيب األرنؤوط : المحقق، )هـ٢٤١
   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، عبد المحسن التركي

 عياض بن موسى بن عياض اليحصبي : المؤلف، مشارق األنوار على صحاح اآلثار
  ٢: عدد األجزاء، المكتبة العتيقة ودار التراث: دار النشر، )هـ٥٤٤: المتوفى(
 المحقق، )هـ٢١١: المتوفى(أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني : المؤلف، المصنف :

،  بيروت–المكتب اإلسالمي ،  الهند-المجلس العلمي: الناشر، حبيب الرحمن األعظمي
  ١١: عدد األجزاء، ١٤٠٣الثانية، : الطبعة

 أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن : ح سنن أبي داود، المؤلفمعالم السنن، وهو شر
 حلب، –المطبعة العلمية : ، الناشر)هـ٣٨٨: المتوفي(الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

   م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١األولى : الطبعة
 عبد : المحقق، )هـ٣٩٥: المتوفى(أحمد بن فارس الرازي : المؤلف، معجم مقاييس اللغة

عدد ، .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: عام النشر، دار الفكر: الناشر،  محمد هارونالسالم
  ٦: األجزاء
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 )٣٢٠٧(

  
  
  
  
  

  
  
  
  المقدمة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
}ِكيمالْح ِليمَأنْتَ الْع تَنَا ِإنَّكلَّما علَنَا ِإلَّا م لَا ِعلْم انَكحب١(}س(  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم علـى سـيدنا محمـد خـاتم النبيـين        
  ،،،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،،،،،

فإن البحث في نظرية المعرفـة يكـاد يرافـق التفكيـر اإلنـساني عمومـا،                
والتفكير الفلسفي خصوصا منذ بواكير كل منهمـا، فالـسؤال هـل بإمكـان اإلنـسان                
أن يعرف شـيئا، ومـا الـذي يمكـن أن يعرفـه، ومـا هـي األدوات المـستخدمة                    

مـن مواضـع   لتحصيل المعرفة، وما مدى اليقين في هذه المعرفـة، كـل ذلـك هـو             
  .النقاش والجدال المستمر بين المدارس واالتجاهات الفكرية

ونحاول هنا أن نصوغ منهج علم مـن أعـالم المدرسـة الماتريديـة حـول                
 هـو اإلمـام أبـو المعـين النـسفي، فلقـد             - نظرية المعرفـة   -هذه النظرية الهامة    

األدلـة  حرص اإلمام أبو المعين قبل أن يعرض معتقـد أهـل الـسنة مـدلال عليـه ب                 
العقلية والنقلية أن يحدد موقفه من المعرفة وأسبابها، كـي يبنـي علـى ذلـك منهجـه           
وأدلته التي يدلل بها على المعتقد، وكذلك الردود التـي يفنـد بهـا الـشبهات الـواردة            

  .على عقيدة أهل السنة

                                         
  .٣٢: سورة البقرة اآلية رقم )١(

 
 

 
  أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد 

  بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
  



– 

  )٣٢٠٨(

وقد حاول اإلمام أبو المعين من خـالل تناولـه لقـضية المعرفـة أن يجيـب         
ؤالت التي يثيرها البحث في هذه القـضية، والتـي أشـرنا إليهـا منـذ                على أهم التسا  

  .قليل
 فـي اإلجابــة علـى هــذه   - مـن وجهــة نظرنـا   -ولقـد أجـاد اإلمــام   

التساؤالت بمنهجية تنم عن عقلية فذة، أدركـت أهميـة القـضية، فـصدر بهـا أهـم                  
واعـد  كتبه الكالمية أال وهو تبصرة األدلة فـي أصـول الـدين، وكتابـه التمهيـد لق                

  .التوحيد
وقد رأيت أن هذه المسألة جديرة بالبحث إلبـراز جهـود علـم مـن أعـالم                 
أهل السنة والجماعة في هذا الجانب الهـام، وإبـراز مـنهج المدرسـة التـي ينتمـي            

  .عليها والتي ربما لم تأخذ شهرتها كالمدرسة األشعرية
  :هذا والبحث يشتمل على المباحث التالية

مختـصرة لإلمـام أبـي المعـين النـسفي وبيـان منهجـه               ترجمـة    :المبحث األول 
  .الكالمي

  . معاني العلم والمعرفة:المبحث الثاني
  .إثبات حقائق األشياء وإمكانية المعرفة: المبحث الثالث
  . وسائل المعرفة:المبحث الرابع

 موقـف اإلمـام أبـي المعـين النـسفي مـن المعرفـة اإللهاميـة                 :المبحث الخامس 
  .والتقليد
  . وبها أهم نتائج البحث وأهم التوصيات :الخاتمة

  . وبها فهرس ألهم مراجع البحث وآخر لموضوعات البحث ومسائله:الفهارس
  

  
  

  



 

 )٣٢٠٩(

  المبحث األول
  ترجمة مختصرة لإلمام أبي المعين النسفي

  :وتشتمل على
  : اسمه -١

تتفق كتب التراجم تلك التي ترجمت لإلمام أبـي المعـين النـسفي علـى أن                
   )١ (). بن محمد بن محمد النسفيميمون(اسمه 
  :كنيته

، وال يكـاد يعـرف      )٢(وتتفق المراجع كذلك على أن كنيته هي أبـو المعـين          
هذا اإلمام إال بهذه الكنية، ويشاركه فـي التكنـي بهـذه الكنيـة جـده الثالـث وهـو                    
محمد بن مكحول بن الفضل المكحـولي، وكـان مـن نتيجـة هـذا االشـتراك فـي                   

 األخطـاء مـن بعـض أصـحاب التـراجم، فتـرى بعـض               الكنية أن وقعت بعض   
التراجم قد نسبت بعض كتب أبي المعين بن ميمون بـن محمـد إلـى أبـي المعـين                    

  .)٣(محمد بن مكحول
  :ألقابه

نـسبة إلـى   " النـسفي "من أشهر األلقاب التي لقب بها أبو المعين هـو لقـب             
دينـة  نسف، وهي مدينة كبيرة بين جيحـون وسـمرقند، وقـد خـرج مـن هـذه الم                 

  .جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن وربما شاركه بعضهم في اللقب

                                         
، ٧٨: ، تاج التراجم البن قطلوبغـا ص ٤/٥١٣الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي ج    :  انظر )١(

، هديـة   ٤٩، وطبقات الحنفية للفيروزابادي لوحـة       ٣/١٨٩الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ج      
 .٤٨٧/ ٣العارفين للبغدادي ج

، ٧٨: ، تاج التراجم البن قطلوبغـا ص ٤/٥١٣الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي ج     : انظر )٢(
، هديـة   ٤٩، وطبقات الحنفية للفيروزابادي لوحـة       ٣/١٨٩الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ج      

 .٤٨٧/ ٣العارفين للبغدادي ج
، قتال زادة في ٣: لشرواني في طبقات أصحاب اإلمام األعظم ص انظر على سبيل المثال ما وقع فيه كل من ا)٣(

طبقات الحنفية، وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة حيث نسبوا إلى أبي المعين محمد كتاب التبصرة مع أن            
 .المقطوع به أنه ألبي المعين بن ميمون بن محمد النسفي



– 

  )٣٢١٠(

  . الزمان-المكان :   مولده-٢
بالنسبة للمكان لم تحدد كتب التراجم التـي ترجمـت ألبـي المعـين النـسفي       
مكان والدته، ومن المرجح أنه ولد ونشا فـي نـسف، نظـرا لتأكـد نـسبته إليهـا،                   

لم ينسب إلـى غيرهـا مـن الـبالد التـي تنقـل بـين                ومما يرجح هذا االحتمال أنه      
   )١(.جنباتها وسكن بها مثل بخارى وسمرقند

وكذلك األمر بالنسبة للزمان فلم تحـدد كتـب التـراجم الزمـان الـذي ولـد            
فيه أبو المعين النـسفي، اللهـم إال صـاحب كتـاب األعـالم الـذي يحـدده بـسنة                    

، أمـا   )٢(صـاحب معجـم المـؤلفين     أربعمائة وثمانية عشر، وتبعه في هـذا التحديـد          
ابن قطلوبغا فـي طبقـات الحنفيـة فيـذكر أن أبـا المعـين تـوفي فـي الخـامس                     

   )٣(. والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وخمسمائة وله سبعون سنة
وبناء على هذا التحديد الذي يذكره ابن قطلوبغا يكـون مولـد أبـي المعـين                

ولـيس أربعمائـة وثمانيـة عـشر كمـا          النسفي هو سنة أربعمائة وثمانية وثالثـون،        
  .ذكر الزركلي وكحالة

وليس لدى الباحثين ما يرجح أحد التاريخين علـى اآلخـر ومـن ثـم يبقـى                 
   )٤(.األمر محتمال

  . نشأته-٣
  .  تالميذه- شيوخه -٤

تقف المصادر صامتة أمام شـيوخ اإلمـام أبـي المعـين النـسفي اللهـم إال              
لم والمـتعلم ألبـي حنيفـة، مـن أنـه رواه عـن              ما يؤخذ من سند روايته لكتاب العا      

أبيه، فيشير هذا السند إلى أن ممن تلقـى العلـم عـنهم والـده، الـذي يفتـرض أنـه           
كان ذا مكانة علمية واهتمام بكتب اإلمام أبي حنيفـة رضـي اهللا عنـه، جعلـت منـه          

   )٥(.شيخا البنه اإلمام أبي المعين النسفي

                                         
 .٨/٢٨٦، معجم البلدان لياقوت حموي ج٣١: جيب اهللا حسن ص/  التمهيد لقواعد التوحيد بتحقيق د)١(
 .٧/٣٤١ األعالم للزركلي ج)٢(

 .٢٦:  تاج التراجم في طبقات الحنفية البن قطلوبغا ص) ٣( 

 .٣١:  التمهيد لقواعد التوحيد ص) ٤( 
 .٣٢: جيب اهللا حسن ص/  التمهيد لقواعد التوحيد بتحقيق د)٥(



 

 )٣٢١١(

  : مكانته وتالميذه
ـ     أبـو المعـين النـسفي      " ا مبينـا مكانـة هـذا اإلمـام          يقول ابـن قطلوبغ

المكحولي اإلمام الزاهد العالم البارع لـه كتـاب التمهيـد لقواعـد التوحيـد وكتـاب                 
كـان عـالم    أنـه   عمر بن محمـد فـي كتـاب القنـد           وينقل عن   التبصرة في الكالم    

  . )١(" الشرق والغرب يغترف من بحاره ويستضيء بأنواره
بـي المعـين النـسفي فقـد أفـصحت المـصادر وكتـب         أما تالميذ اإلمام أ  

  :التراجم عن عدد منهم لعل من أهمهم
  . اإلمام عمر النسفي صاحب متن العقائد النسفية-١
  . اإلمام عالء الدين السمرقندي صاحب كتاب تحفة الفقهاء-٢
  . اإلمام أبو بكر الكاشاني نزيل حلب الذي كان يلقب بملك العلماء-٣
 صدر األئمـة أبـو المعـالي البـزدوي النـسفي عـرف              -لبزدوي   اإلمام احمد ا   -٤

  . من أهل بخارى-بالقاضي الصدر 
إلى غير هؤالء من التالميذ الذين أخذوا علمهـم عـن اإلمـام أبـي المعـين                 
النسفي، والـذين أصـبحوا مـن ذوي الـشأن فـي العلـم علـى مـنهج المدرسـة                    

  .الماتريدية
   كتبه-٥

  :سفي فهي كثيرة غير أن أهمهاأما كتب اإلمام أبي المعين الن
وهو أهم كتب اإلمام أبي المعين النسفي على اإلطـالق وأكبرهـا            : تبصرة األدلة  - ١

حجما، وأكثرها توسعا، وأشهرها بين علماء الكالم، وكثيرا ما يعرف اإلمـام أبـو          
: " المعين النسفي بهذا الكتاب فيقال صاحب التبصرة، يقول صاحب كشف الظنون          

 أبي المعين ميمـون بـن محمـد    اإلمامي الكالم مجلد ضخم للشيخ تبصرة األدلة ف 
 جمع فيه ما جل من الدالئل في المـسائل          ...النسفي المتوفى سنة ثمان وخمسمائة      

 ن ما كان عليه مشايخ أهل السنة وأبطل مذاهب خصومهم معرضـا            االعتقادية وبي
ـ             ي العبـارة بـين     عن االشتغال بإيراد ما دق من الدالئل سالكا طريقة التوسـط ف

                                         
 ٢٦:  تاج التراجم ص)١(



– 

  )٣٢١٢(

 متن العقائـد    أن ومن نظر فيه علم      ، الغاية إلىاإلطناب واإلشارة فجاء كتابا مفيدا      
    )١(". لعمر النسفي كالفهرس لهذا الكتاب

   )٢(. التمهيد لقواعد التوحيد - ٢
  .بحر الكالم - ٣
اإلفساد لخدع اإللحاد ذكره اإلمام أبو المعين في التبصرة وقال إنه رد فيـه علـى                 - ٤

 .الباطنية
 . إلى غير ذلك من الكتب التي ذكرها أصحاب التراجم - ٥
  . وفاتـه-٦

تجمع المصادر على أن اإلمـام أبـا المعـين النـسفي تـوفي سـنة ثمـان                  
وخمسمائة من الهجرة، وكان ابن قطلوبغـا أكثـر المـؤرخين تحديـدا حيـث يـذكر                 
أنه توفي في الخـامس والعـشرين مـن ذي الحجـة سـنة ثمـان وخمـسمائة مـن                    

  .)٣(ه سبعون سنة فرحمه اهللا رحمة واسعةالهجرة ول
  :منهج التصنيف الكالمي ألبي المعين النسفي: ثانيا

تميز اإلمام بمنهج في البحث يقوم علـى الموضـوعية وعـدم البحـث فـي                
تفاصيل األشياء ويبرر ذلك بأن هذا ال يـدخل فـي معرفـة أصـل الـدين، ولـذلك                   

ال بالقـدر الـذي يفيـد فـي إثبـات            فـي ذاتهـا إ     ةتراه ال يبحث في المسائل الطبيعي     
العقيدة، فليس غرض علم الكالم عنده تفـسير العـالم بـل الغـرض األساسـي هـو                  

  .إثبات أن العالم محدث وأن له محِدثا
وإعماال لهذا المنهج، وهذه النظـرة سـار أبـو المعـين فـي تأليفـه لكتبـه                  

ـ                 ا كـان   وخاصة كتاب تبصرة األدلة علـى جمـع جليـل الـدالئل دون دقيقهـا، وم
معتمد مشايخ أهل السنة، فتـراه يـنهج نهـج التوسـط فـي العبـارة دون التطويـل                   

                                         
 - الناشر دار الكتب العلمية    ،   اهللا القسطنطيني الرومي الحنفي    مصطفى بن عبد   ي الكتب والفنون  كشف الظنون عن أسام    )١(

/ ، وقد حظي كتاب تبصرة األدلة بتحقيق ودراسة علمية قام بها د           . ١/٣٢٧، ج ١٩٩٢ - ١٤١٣سنة النشر    - بيروت
  . ألزهر كلية أصول الدين بالقاهرةمحمد األنور حامد عيسى في رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراة من جامعة ا

حسن جيب اهللا احمد في رسالة علمية نال بها درجة الماجستير           / وقد حظي كتاب التمهيد بتحقيق ودراسة علمية قام بها د          )٢(
 .من جامعة األزهر كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بالقاهرة

 ١/٢٦ا ج تاج التراجم في طبقات الحنفية البن قطلوبغ)٣(



 

 )٣٢١٣(

وفوق االختصار، واضعا نـصب عينيـه نـصرة مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة،              
   )١(. وإبطال مذاهب خصومهم

كل ذلك مع ما امتاز به أبو المعين مـن عمـق التفكيـر والفحولـة العلميـة                  
سع على النتـاج العلمـي فهـو ينحـو نحـو مـنهج        واطالعه الوا  - إن جاز التعبير   -

  .كالمي عملي بسيط يوفي بالغرض مع عدم اإليغال في التعقيد
مـا كـان قائمـا    التي يركـز عليهـا أبـو المعـين        مقصود بجليل الدالئل    وال

تـدقيقات   الـدخول فـي   دون، وما يؤكـدهما مـن أدلـة العقـل،          على الكتاب والسنة  
مؤلفاتـه الكالميـة    فـي  تمثل محـور عملـه      التية   القضية المنهجي  هيالفالسفة، هذه   

وهي جد واضحة في كتابه تبصرة األدلـة، وواضـحة بـصورة أكبـر فـي كتابيـه                  
  .التمهيد وبحر الكالم

 ذكر بقيـة    فيعن اإلطالة    كثيرا ما يعتذر  تراه  هذا المنهج    وتطبيقا من اإلمام ل   
فربمـا  تحتاج إلى إطالـة أكثـر   مسألة الأدلة المسألة إذا كان ما أورده كافيا، وإذا كانت   
 مسائل التعـديل والتجـوير، أو أحـال    فيأفردها بتصنيف مستقل وأحال عليه كما فعل   

 حاجة إليه،   فيعلى من أطال فيها، ليصرف عنايته إلى إتمام ما يرى أن البحث ما زال               
الماتريـدى  كتب اإلمام أبـي منـصور       االستطاعة حيث أحال على     في مسألة   كما فعل   
  .العناية إلى دفع شبهات الخصومليصرف 

وقد تحقق منهج أبي المعين النسفي في التصنيف الكالمي في نظرية المعرفـة             
موضوع البحث، فتراه يعرض اآلراء الواردة في المسألة ثم يكر عليها بالنقـد والتفنيـد            

  . وبيان ما فيها من فساد، كل ذلك بموضوعية تامة وحيادية مطلقة ومن غير استطراد
اقش اآلراء الواردة في تحديد العلم والمعرفة، ويبين أن حقائق األشياء ثابتـة        فين

وأن باإلمكان معرفتها، ويفند شبه من أنكر ذلك، ويبين أن أسباب المعارف تنحصر في              
الحس والخبر والعقل، وأن المعرفة اإلنسانية تتنوع بتنوع أدواتها وأسـبابها، وينـاقش             

دوات أسبابا للمعرفة، كما يناقش من أثبت معرفة وراء         ويبطل كالم منكري كون هذه األ     
هذه األسباب كمن يقول بالمعرفة اإللهامية، وينهى كالمه في المعرفة ببيان موقفـه مـن    

  .التقليد، وهل يعتد به في باب اإليمان أم ال؟
  
  

                                         
 .٦:  منهج التصنيف الكالمي عند الماتريدية ص)١(



– 

  )٣٢١٤(

  المبحث الثاني
  ةمعاني العلـم والمعرفـ

ة بتحديد معنـى العلـم والمعرفـة،        يبدأ اإلمام أبو المعين تناوله لمسائل المعرف      
ليؤسس على التعريف ما يريده من بحث المعرفة، ويستعرض اإلمام في هـذا الـصدد               
تعريفات كثيرة ذكرها العلماء ثم يوجه إليها ما يراه من انتقادات ومن أهـم التعريفـات                

  :التي ذكرها اإلمام في هذه المسألة ما يلي
لذي يعرف العلم بأنه اعتقاد الشيء علـى        تعريف أبي القاسم البلخي الكعبي، وا     

  .ما هو به
ويقرر النسفي أن هذا التعريف فاسد، لم يرض به حتى أصحاب البلخـي مـن           
المعتزلة، وذلك ألن اعتقاد العامي بحدوث العالم، وثبوت الصانع هـو اعتقـاد للـشيء         

   )١(.على ما هو به، ولكن مع هذا ال يسمى هذا االعتقاد علما
  .تزلة إلصالح هذا التعريفمحاوالت المع

ثمة محاوالت من قبل مشايخ المعتزلة إلصالح هـذا التعريـف أبـرز هـذه               
المحاوالت ما قام به الجبائيان أبو علي وابنه أبو هاشم، فأما أبو هاشـم فقـد أضـاف                  

، وأما أبو علي فقـد أضـاف أن يكـون هـذا             "سكون النفس إليه  "للتعريف شرطا وهو    
  .ن دليلاالعتقاد عن ضرورة أو ع

ويرى أبو المعين أن هذه اإلضافات ال تغني عن فساد التعريـف شـيئا إذ أن                
زيادة أبي هاشم تبطل باعتقاد العامي أيضا فهو معتقد ساكن النفس إلى ما اعتقد مطمئن               
النفس إليه ال اضطراب له، حتى لو رام أحد إزالته عن هذا االعتقاد لقصد العامي إراقة                

   )٢(.دمه
 أبي علي ال تصلح التعريف إذ هي عنـد التأمـل تقـسيم للعلـم                وكذلك زيادة 

المحدث دون تحديده، وإذا كان من شروط التعريف أن يجمع جميـع صـفات المحـدد              
ويمنع دخول غيره فيه ليصح الجمع والمنع، ففيما ذكره أبو علي ال يتحقق هذا المعنـى                

نـه كـذلك لخـرج      ألنه لو كان اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضـرورة علمـا، أل              

                                         
 .١٢٦:  تبصرة األدلة ص)١(
 .١٢٦:  السابق ص)٢(



 

 )٣٢١٥(

االستداللي عن كونه علما لخروجه عن الحد، ولو بقي علما مع خروجه عن الحد لبطل               
    )١(.الحد لخروجه عن أن يكون جامعا، وكذلك لو عكسنا األمر مع العلم االستداللي

ويضيف أبو المعين أن مما يدل على بطالن الحدود إذا كانت بصورة التقـسيم              
رفة الكليات بواسطة الجزئيات، ويسمى هذا عند أهل المنطـق          أن التقسيم إنما وضع لمع    

استقراء، والتحديد إنما وضع لمعرفة الجزئيات بواسطة الكليات، ويسمى هـذا برهانـا،        
      )٢(.فمن جعل هذا بابا واحدا فهو قليل الحظ في العلم

  :تعريف الباقالني للعلم وموقف اإلمام أبي المعين منه
 وينتقـد النـسفي هـذا       )٣(" معرفة المعلوم على ما هو به       : " بأنهعرف الباقالني العلم    

التعريف بأنه يسوي بين العلم والمعرفة، ولو كان العلم هو المعرفة لكان يـسمى العـالم      
عارفا، واهللا تعالى يوصف بأنه عالم، وال يوصف بأنه عارف، وال يجوز أن يقال دفاعا               

 بقول الكرامية بجواز إطـالق لفـظ        -  من وجهة نظر أبي المعين     -عن هذا التعريف    
العارف على اهللا، لما أن العلم والمعرفة عندهم بمعنى واحد، وذلك ألنه خالف إجمـاع               
المسلمين، كما يضيف أبو المعين بأن المعرفة تقال للعلم المستحدث ال لمطلـق العلـم،               

   )٤(. توهميقال عرفت فالنا أي استحدثت به علما، وقيل هي النكشاف الشيء بعد لبس و
  :تعريف ابن فورك للعلم وموقف اإلمام أبي المعين منه

  .عرف ابن فورك العلم بأنه صفة يتأتى بها من القادر إحكام الفعل وإتقانه
ويبطل اإلمام أبو المعين هذا التعريف بأنه ال يطرد، فإنا علمنا باهللا تعالى وبصفاته، وال               

   )٥(.ذاً ال تأثير لهذا العلم في إحكام الفعل أو إتقانهيتأتى بهذا العلم إحكام الفعل وإتقانه، فإ
  :تعريف اإلسفرائيني للعلم

   )٦(" تبين المعلوم على ما هو به: " عرف اإلمام أبو إسحاق اإلسفراييني العلم بأنه

                                         
 .١٢٧:  السابق ص)١(
  ١٢٨:  السابق ص)٢(
 .٢٥:  تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل للباقالني ص) ٣( 
 .١/٥٣ ج، وانظر متابعة صاحب المواقف لنفس المأخذ١٣١: تبصرة األدلة للنسفي ص)٤(
 .١٣٢:  السابق ص)٥(
 .١٣٣: السابق ص)٦(



– 

  )٣٢١٦(

  :ويوجه اإلمام أبو المعين النقد لهذا التعريف من جهتين
  . إن اهللا تعالى عالم وال يقال له متبين:األولى
حيث يقـال تبـين     " تبين  "  إن التعريف يشتمل على لفظة مشتركة، وهي لفظة          :الثانية

األمر أي علمه، وتبين له إذا ظهر له، واأللفاظ المشتركة توهم االلتباس عنـد سـماعها           
إلى أن يعين المراد منها بالدليل، وهذا ضد غرض التحديد الذي هـو اإلعـالم بحقيقـة       

   )١(.المحدود
  :ري للعلمتعريف األشع

،  فالعلم   "ما أوجب للعالم الوصف بأنه عالم     : " عرف اإلمام األشعري العلم بأنه    
، ولم يسلم تعريف األشعري من نقـد أبـي   )٢(.صفة تشتق لمن قام به الوصف بأنه عالم      

المعين حيث يقول إن التعريف قد اشتمل على الدور لتعريف العلـم بالعـالم، والعـالم                
ف بما يعرف هو به بقي كل واحد منهمـا مجهـوال، لتوقـف              بالعلم، والشيء متى عر   

   )٣(.معرفة كل منهما على معرفة اآلخر
  :تعريف اإلمام أبي منصور الماتريدي للعلم

صفة يتجلى بها لمن قامت هي      : "عرف اإلمام أبو منصور الماتريدي العلم بأنه      
نه حد صحيح يطـرد  ، ويرتضي اإلمام أبو المعين هذا التعريف ويصفه بأ     )٤("به المذكور 

   )٥(. وينعكس، وال يرد عليه شيء من االعتراضات المفسدة
 للعلم بقوله صفة ينكشف     يويعلق صاحب إشارات المرام على تعريف الماتريد      

به ما يذكر، ويلتفت إليه لمن قامت به تلك الصفة من البشر، والملك والجن، ويوضـح                 
عم الموجود والمعـدوم، والممكـن      سر عدول الماتريدي عن كلمة شيء إلى المذكور لي        

والمستحيل، فيشتمل التعريف في نظر البياضي، على إدراك الحواس وإدراك العقل من            

                                         
 .١/٥٥، وانظر موقف اإليجي من تعريف بن فورك ج١٣٤:  السابق ص)١(
 . ١٣٤:  تبصرة األدلة ص)٢(
، وانظر نفس المأخذ عند اإلمام عضد الدين اإليجـي فـي المواقـف    ١٣٢: تبصرة األدلة للنسفي ص  :  انظر )٣(

 ١/٥٥ج
 .٣٥: عبد الفتاح المغربي ص/ وآراؤه الكالمية د أبو منصور الماتريدي )٤(
 .١٣٧:  تبصرة األدلة ص)٥(



 

 )٣٢١٧(

التصورات والتصديقات اليقينية وغيرها، والمفرد والمركب، واعتقاد المقلد والمـصيب،          
   )١(.ويخرج الظن والشك والوهم والجهل، فلذا قيل إنه أحسن التفاسير

  :التعقيب
علنا نلمح من وراء إيراد اإلمام أبي المعين لهـذه التعريفـات الكثيـرة للعلـم           ل

ومناقشتها، والتعليق عليها، أن ثمة هدفا يسعى إليه اإلمـام أال وهـو أن هنـاك علمـا                  
يتصف به اإلنسان، وهذا العلم يتعلق بشيء فهذا مما ال نقاش فيه، وإنمـا النقـاش فـي        

ع أفراده، ويمنع دخول غيرها فيه، وهذه القاعدة هـي          تحديد هذا العلم تحديدا يجمع جمي     
  .ما سيبني عليها كالمه في المبحث التالي وهو إثبات الحقائق وإمكانية المعرفة

أما كثرة التعريفات التي ذكرها العلماء للعلم فربما نلتمس السبب في صـعوبة             
عـسر تحديـد    والسبب في   : " الموضوع نفسه كما بين اإلمام الغزالي بحق، حيث يقول        

العلم بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي، هو أن ذلك عسير في أكثر األشياء،              
بل أكثر المدركات الحسية يتعذر تحديدها، وإذا عجزنا عن تحديد المدركات فنحن عـن              

   )٢(".تحديد اإلدراكات أعجز

                                         
 .٢٤: ، وانظر إشارات المرام لإلمام البياضي ص١٣٢: تبصرة األدلة للنسفي ص:  انظر)١(
دراسـة   هــ   ٥٠٥ ت سنة    محمد بن محمد الغزالي الطوسي     لإلمام أبي حامد     المستصفى من علم األصول    )٢(

ـ ١٤١٧األولـى،    مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان    :الناشر  سليمان األشقر  محمد بن  :وتحقيق  م١٩٩٧/هـ
 .١/٥٢، المواقف بشرح السيد الشريف الجرجاني ج١/٢٥ج



– 

  )٣٢١٨(

  المبحث الثالث
  .إثبات حقائق األشياء وإمكانية المعرفة

أبو المعين على تعريفه للعلم، وأنه صفة ينكـشف أو يتجلـى بهـا          يبني اإلمام   
المعلوم لمن قامت به، قضية هامة في نظرية المعرفة هي أن حقائق األشياء ثابتـة، وأن    
العلم بها ممكن، ويقرر اإلمام أبو المعين هنا أن إثبات حقائق األشياء هو محـل اتفـاق                 

ة من األوائل تجاهلت ورضيت لنفـسها       من العقالء، حيث لم ينازع في ذلك سوى طائف        
رتبة تستنكف عنها الحيوانات، فزعمت هذه الطائفة أن ال حقيقة لشيء وال علم بـشيء،        

   )١(.وإنما هي حسبانات وظنون
وكالم اإلمام هنا ينطبق على طائفة العنادية، والتي يوضح صـاحب المواقـف            

أنهم جازمون بـأن ال موجـود       هم الذين يعاندون ويدعون     : " موقفهم من المعرفة فيقول   
أصال، ويذكر صاحب المواقف أن منهم فرقة تسمى العندية يقولون بأن حقائق األشـياء              
تابعة لالعتقادات دون العكس، فمن اعتقد مثال أن العالم حادث كان حادثـا، وبـالعكس،           
فمذهب كل طائفة حق بالقياس إليهم، وباطل بالقياس إلى خـصومهم، ويـرون أنـه ال                

   )٢("لة في ذلك في نفس األمر إذ ليس في نفس األمر شيء بحقاستحا
  :المناظرة مع هؤالء

يقرر اإلمام أبو المعين أن من ينكر الحقائق، أو يجعلها تابعة لالعتقـادات فـال     
مناظرة معه أصال، وذلك ألن فائدة المناظرة أن يثبت بالدالئل صـحة قـول، وبطـالن     

ظر في الدالئل حتى وإن كان يبلغ النهايـة فـي           قول آخر، وشأن العلم الحاصل من الن      
القوة فطريقه أخفى من طريق علم الحواس والبداهة، ومن بلغ في العناد مبلغا ال يبـالي                
من إنكار ما يثبت من العلوم والحقائق بالحواس والبداهة في العقول ال يرجى منه قبول               

  .)٣(العلم الثابت باالستدالل
ل هؤالء بأن يقال ما قولكم إذا قلنـا ال نعتقـد إن             ويضيف اإلمام أبو المعين قو    

حقائق األشياء ليست بتابعة العتقادات المعتقدين، فهل خرجت الحقائق عـن أن تكـون              
تابعة العتقادات المعتقدين تبعا العتقادنا؟ فإن قالوا نعم فقد أقروا ببطالن مـذهبهم، وإن              

                                         
 .١٣٧:  تبصرة األدلة ص)١(
 .١/٣٠ج:  المواقف لإليجي بشرح السيد الشريف)٢(
 .١٣٨: تبصرة األدلة ص:  انظر)٣(



 

 )٣٢١٩(

، ويقول صاحب المواقـف    )١(.لالعتقادقالوا ال فقد أقروا أيضا بأن المعتقد لم يصر تابعا           
  )٢(. عن مذهب هؤالء إنه مما ال يخفى فساده

 أي المناظرة   -ال سبيل إلى البحث والمناظرة معهم ألنها        : "ويقول اإلمام السعد  
 إلفادة المجهول بالمعلوم وهم ال يعترفون بمعلوم أصال، بل يـصرون علـى إنكـار                -

ت، ويضيف السعد إن في االشتغال بإثباتهـا        الضروريات أيضا حتى الحسيات والبدهيا    
التزام لمذهبهم وتحصيل لغرضهم من كون الحسيات والبدهيات غير حاصلة بالضرورة           

  .)٣("بل مفتقرة إلى االكتساب إذ عندنا ال يتصور كون الضروري مجهوال يستفاد بالعلم
ل كما يوضح أبو المعين من أن المناظرة إنما تكون بين اثنـين بينهمـا أصـو               

مسلمة حكمها اإلثبات، وأصول أخرى مسلمة حكمها النفي، ووجد فرع له شـبه بكـال               
النوعين في األصول بوجه من الوجوه فيختلف اثنان أن إلحاقه بـأي األصـلين أولـى                
فيتناظران في ذلك، وإذا لم يكن لهؤالء المتجاهلـة أصـل مجمـع عليـه ال يتـصور                  

   )٤(. مناظرتهم
المعين مع مثل هؤالء هو أن يعـاقبوا بإيـصال اآلالم     والطريقة التي يراها أبو     

إليهم فإن استغاثوا قيل لهم ال حقيقة لأللم وإنما كل ذلك حسبان وظن منكم، وهـو فـي                  
  .)٥(الحقيقة إيصال الراحة إليكم وإنعام عليكم إلى أن يتركوا العناد ويقروا بالحقائق

  : شبهة منكري الحقائق في الحواس
معين لمنكري الحقائق شبها في الوسائل التـي تحـصل بهـا        يذكر اإلمام أبو ال   

المعرفة ثم يرد عليها من ذلك شبهتهم في الحواس، وحاصلها إن أعلى أسباب العلم هي               
الحواس الخمس، وهي ال تصلح سببا للعلم ألن قـضاياها متناقـضة يـشهد لـذلك أن                 

يئين، وغيره يـراه  الممرور يجد العسل مرا، وغيره يجده حلوا، واألحول يرى الشيء ش    
واحداً، وذلك كله من عمل الحس، وما تناقضت قضاياه كل هذا التناقض ال يصلح دليال               

  .)٦(لشيء فضال عن أن يكون سببا مثبتا

                                         
 .١٤١: تبصرة األدلة ص:  انظر)١(
 .١/١١٤المواقف بشرح الجرجاني ج:  انظر)٢(
 ١/٣٠ شرح المقاصد ج)٣(
 .١٣٨: تبصرة األدلة ص )٤(
 .١/٣٠، وشرح المقاصد للسعد ج١/١١٥، المواقف بشرحه ج١٣٩:  السابق ص)٥(
 .١٤٠:  تبصرة األدلة ص)٦(



– 

  )٣٢٢٠(

  :تفنيد هذه الشبهة
  :يفند اإلمام النسفي هذه الشبهة من خالل نقاط 

 ثابتة، غير أنهـم      هذه الشبهة في نفسها تدل على أن هؤالء يعلمون الحقائق وإنها           :أوال
يعاندون ألنهم لو لم يعرفوا الحواس ما هي وأن قـضاياها متناقـضة، وأن مـا                
يتناقض قضاياه ال يصلح دليال، وأن القضية ما هي والدليل ما هو فلو لم يعرفوا                

  .حقائق هذه األشياء لما اشتغلوا بإيراد هذه الشبهة
أ، ويلحقها التناقض في حكمها علـى   يسلم اإلمام النسفي إن الحواس يعتريها الخط     :ثانيا

المحسوس، ولكن ذلك كله في حال لحوق اآلفات واألمراض بها، كما مثلوا هـم              
بالمرور واألحول، فهذا مما ال نزاع فيه الختالل إدراك الحواس حينئـذ، ولكـن            
الكالم في كون الحواس من أسباب المعارف هو في حال سالمتها وخلوهـا مـن    

  .)١( فال تتناقض قضاياهااآلفات، وإذ هي كذلك
  :طائفة المتشككين

ثمة طائفة من هؤالء السوفسطائية المنكرين للحقائق، ال يثبتون القـول بنفـي             
الحقائق بل يقولون هل لألشياء حقيقة أم ال ؟ سماهم أبو المعين متشككة، وسماهم بعض               

 الـواردة علـى     ، وقد نظر هؤالء إلى الـشبهات      )٢(المتكلمين الالأدرية القائلون بالتوقف   
الحواس، والشبهات الواردة على العقل، فقالوا تطرق االتهام إليهما فالبد من حاكم آخر،             
وال يصح أن يكون ذلك الحاكم هو النظر ألنه فرعهما، فلو صححناهما به لـزم الـدور         

   )٣(.وليس لنا شيء يحكم سوى الضرورة والنظر وقد بطال فوجب التوقف
ما يكشف عنه صاحب المقاصد هو حصول الـشك  والغرض األساسي لهؤالء ك 

  )٤(.والتهمة ال إثبات أمر أو نفيه
هل تدرون إنكم ال تدرون، فإن قـالوا        : ويناقش اإلمام أبو المعين هذه الطائفة فيقول      

نعم فقد أقروا أنهم يدرون، وهو نقض لمذهبهم، وإن قالوا ال ندري سئلوا هل تدرون إنكـم ال     
   )٥(.  وفيه إبطال قولهم حيث أقروا أنهم ال يدرون مذهبهمتدرون إلى ما ال يتناهى،

                                         
 .١٤٠:  السابق ص)١(
 .١/١١٣المواقف بشرح الجرجاني ج: انظر)٢(
 .١/٣٠ح المقاصد للسعد ج، وشر١/١١٣ السابق ج)٣(
 .١/٣٠ شرح المقاصد للسعد ج)٤(
 .١٤٠:  تبصرة األدلة ص)٥(



 

 )٣٢٢١(

  المبحث الرابع
  ارفأسبــاب المعـ

  :تمهيد
ينظر اإلسالم إلى وسائل وأسباب المعرفة نظرة تنطلق من شموليته وعمومـه،          
فيوجه اإلسالم إلى ضرورة تعدد وتنوع سبل المعرفة بحيث تشمل كل ميادين المعرفـة،   

األولى منها واآلخرة، والظـاهر منهـا والبـاطن اإللهـي منهـا             وجميع عوالم الحياة    
  .والبشري

فالمسلم مطالب باإليمان بكل ذلك، ولذلك كان البد للمنهج اإلسالمي أن يحـشد             
  .للوعي والمعرفة كل السبل واألدوات التي تحقق وتضمن هذا الشمول

 فـي  ووصوال لتحقيق هذه الغاية نجد أن اإلسالم يستنفر المـسلم كـي يعمـل           
تحصيل الوعي والمعرفة عن طريق أدوات النظر والتدبر والتعقل والبرهـان والجـدل             
إلى آخر كل هذه الوسائل ال لغرض العرفان الباطني وحده وال لمعرفة المـادة وحـدها              
وإنما لفقه الواقع الدنيوي والوحي اإللهي والنفس اإلنساني، أي الوعي بالذات والمحـيط             

   )١(.يرة والمصير جميعاوالمبدأ والمعاد، والمس
واإلسالم إذ يحث اإلنسان على تحصيل هذه المعرفة من تلك األدوات المتعددة             
ال يجعل ذلك مجرد حق من حقوق اإلنسان فحسب بل يجعله فرضـا إلهيـا ال يجـوز                  
التنازل عنه أو اإلخالل به دون أن يأثم اإلنسان، ومن ثم جاءت آيات القـرآن الكـريم                 

 في أصل الخلق تارة وفي األنفس تارة ثانية وفي الـسموات واألرض  تترى تأمر بالنظر  
  .والتاريخ بل في كل مخلوقات اهللا تعالى تارة ثالثة ورابعة

وِفي َأنْفُِسكُم  { : ، قوله تعالى  )٢(}فَلْينْظُِر اِإلنْسان ِمم خُِلقَ   { : فمن ذلك قوله تعالى   
 ونِصرلَ{: ، قوله تعالى  )٣(}َأفَال تُبا خَلَـقَ         َأومِض واَألراِت واوملَكُوِت السوا ِفي منْظُري م
  )٤(}اللَّه ِمن شَيٍء

                                         
 .٥٣محمد عمارة / معالم المنهج د:  انظر)١(
 .٥:  سورة الطارق اآلية رقم )٢(
 .١٢ سورة الذاريات اآلية رقم )٣(
 .١٨٥: سورة األعراف اآلية رقم )٤(



– 

  )٣٢٢٢(

وكذلك تنتشر في القرآن الكريم آيات تحض على التعقل وتستنفر العقل كـأداة             
للوعي والمعرفة حتى جعل اإلسالم العقل شرط التكليف ومناطه، ولب جوهر اإلنـسان             

ِإن ِفي خَلِْق الـسماواِت     {لإلنسان وتفضيله على كثير ممن خلق       ومحل تكريم اهللا تعالى     
واَألرِض واخِْتالِف اللَّيِل والنَّهاِر والْفُلِْك الَِّتي تَجِري ِفي الْبحِر ِبما ينْفَع النَّاس وما َأنْـزَل      

 موِتها وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دابـٍة وتَـصِريِف          اَألرض بعد  اللَّه ِمن السماِء ِمن ماٍء فََأحيا ِبهِ      
ِقلُونعٍم ياٍت ِلقَوِض آلياَألراِء ومالس نيخَِّر بساِب الْمحالساِح وي١(}الر(.  

كل ذلك يوجب القول بأن اإلسالم يبني أمره على المعرفة واليقـين ويحـارب              
 يغني من الحق شيئا، فقد عاب اهللا تعالى على أولئـك            بكافة السبل الظن والشك الذي ال     

الظَّن ومـا    ِإن يتَِّبعون ِإالَّ  {: الذين ال يبحثون عن اليقين في أمورهم ومعارفهم قال تعالى         
 تَِّبعـون ِإالَّ  وما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإن ي      { :وقال) ٢(}تَهوى اَألنْفُس ولَقَد جاءهم ِمن ربِهم الْهدى      

   )٣(.}الظَّن وِإن الظَّن ال يغِْني ِمن الْحقِّ شَيًئا
وبنفس الدرجة التي أمر اهللا تعالى بتحصيل العلم والبحث عن أسـباب اليقـين              
نهى تعالى عن اإلدالء في المسائل بغير علم ورتب سـبحانه علـى ذلـك المـسئولية                 

ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولَِئـك             تَقْفُ   والَ{: والجزاء قال تعالى  
  )٤(.}كَان عنْه مسُئوالً

هذا أدب خلقي عظيم، وهو أيـضا إصـالح         : يقول صاحب التحرير والتنوير   
عقلي جليل يعلم األمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقليـة بحيـث ال يخـتلط عنـدها              

وم والمظنون والموهوم، ثم هو أيضا إصالح اجتماعي جليل يجنـب األمـة مـن               المعل
   )٥(.الوقوع واإليقاع في األضرار والمهالك من جراء االستناد إلى أدلة موهومة

  :أسباب المعارف عند اإلمام أبي المعين النسفي
يقرر اإلمام أبو المعين النسفي أن أسباب المعارف تنحصر في ثالث الحـواس             

  . العقل-خبر الصادق  ال-

                                         
 .١٦٤:  سورة البقرة اآلية رقم)١(
 ٢٣: لنجم اآلية رقم سورة ا)٢(
 ٢٨:  سورة النجم اآلية رقم)٣(
 ٣٦:  سورة اإلسراء اآلية رقم)٤(
 .١٥/١٠١ج: التحرير والتنوير البن عاشور:  انظر)٥(



 

 )٣٢٢٣(

 - الـشم    - البـصر    -السمع  : والمراد بالحواس الحواس السليمة وهي خمس     
  . وبالعقل المعرفة العقلية- اللمس، والمراد بالخبر خبر الصادق -الذوق 

وسوف نخصص هذا المبحث لدراسة آراء منكري كون الخبـر مـن أسـباب            
  . أسباب المعارفالمعارف، وآراء منكري كون العقل والنظر العقلي من

  :السمنية وشبهاتهم على كون الخبر من أسباب المعارف: أوال
    يقول البغدادي عن هذه الفرقة هم من أصناف الكفرة قبل اإلسالم يقولـون             
بقدم العالم مع إنكارهم للنظر واالستدالل، ويدعون أنه ال يعلم شـيء إال مـن طـرق                 

أيضا أنهم يقولون بتناسخ األرواح، ويعقب       كما يذكر البغدادي عنهم      )١(.الحواس الخمس 
على مقولتهم هذه بأنها من أعجب األشياء إذ التناسخ ال يعلم بالحواس مع قولهم إنـه ال                 

   )٢(.معلوم إال من جهة الحواس
  .وللسمنية شبه بعضها يتعلق بالعقل وبعضها يتعلق بالخبر إليك أبرزها

  :الشبهة األولى وهي تتعلق بالخبر
بر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا فكان في نفسه مختلفـا وال نـدري               الخ: قالوا

  .الصدق من الكذب فال يثبت به العلم
  :الشبهة الثانية وهي تتعلق بالعقل

العلم بأن االعتقاد الحاصل بعد النظر علم وحق ال يخلوا إمـا أن يكـون           : قالوا
 في الضروريات،   ضروريا أو نظريا، فإن كان ضروريا لم يظهر خطؤه المتناع الخطأ          

والتالي باطل بدليل أنه قد يظهر للناظر بعد مدة بطالن ما اعتقده، ولذلك تنقل المـذاهب              
ودالئلها ألنه قد يظهر صحة ما اعتقد بطالنه والعكس، وإن كان نظريا احتاج إلى نظر               
آخر ألن المستفاد من النظر األول هو ذلك االعتقاد كقولك العالم حادث، ثم يكـون هـو     

  )٣ (.خر نظريا فيحتاج إلى نظر ويتسلسلاآل
  :تفنيد مذهب السمنية

يمكن أن نقول للسمنية بم عرفتم أن ما وراء الحـواس ال         : إبطال المذهب جملة  
  يصلح أن يكون سببا للعلم أو المعرفة أبالحس عرفتم ذلك أم بغير الحس؟

                                         
 .٢٤١: الفرق بين الفرق للبغدادي ص:  انظر)١(
 .١/١٣٠، والمواقف بشرح الجرجاني ج١٧٦: الفرق بين الفرق للبغدادي ص:  انظر)٢(
 .١٤٨: دلة صتبصرة األ)٣(



– 

  )٣٢٢٤(

على فإن قالوا عرفنا ذلك بالحس قيل لهم بأي حس عرفتم ذلك ويذكر كل حس               
حدة، ليظهر بطالن دعواهم ثم ينقض مذهبهم بالقول ما بالنا ال نعـرف ذلـك بـالحس                 

  ونحن أرباب الحواس السليمة ومن شأن المعارف الحسية أن ال يجري فيها اختالف؟
فال مناص لهم من أن يقولوا عرفنا ذلك بغير الحس فيكونوا قد أقروا أن ثمـة                

   )١(.معارفشيئا سوى الحواس يصلح سببا للعلوم وال
إن إقرار السمنية بأن شيئا سوى الحواس من أسباب المعارف يعد دلـيال             : ثانيا

منهم على إنهم عرفوا بالخبر شيئا ألنهم تكلموا بلغة من اللغات ومعرفة اللسان واللغـة               
ليست بالحس وال بالعقل، إذ أوفر الخلق عقال وأذكاهم حسا لو سمع لغة لم يتعلمها فإنـه       

ها إال بإخبار الملقن الذي يعرف هذه اللغة فيكون مجرد كـالم الـسمنية              ال يعرف معنا  
   )٢(.وإخبارهم عن أنهم ال يؤمنون بسبب للعلم سوى الحواس تناقض

إنكار الخبر والكالم فيه تعطيل للسمع واللسان وكفران نعمة اهللا تعـالى وإلحـاق              : ثالثا
حيوان، وال يرضى بهذه الرتبة لنفـسه  اإلنسان نفسه بالبهائم إذ بالبيان بان اإلنسان عن ال 

  .مجنون
  :اعتراض ورد عليه

قد يقال من جانب السمنية إنه إن بطل الخبر فسائر أقسام الكـالم مـن األمـر           
  .والنهي  واالستخبار باقية

ويرد على ذلك إن هذه األقسام من الكالم ال تعرف صيغها وما يستخدم منهـا               
  . إال بإخبار الملقن فهي تتضمن الخبر أيضالالستخبار وما يستخدم لألمر أو للنهي

فهذه األقسام تبطل ببطالن الخبر حيث إن االستخبار فيه معنى الخبر فإذا بطل             
الخبر أن يكون مفيدا بطل االستخبار فإنك إذا قلت هل في الدار زيد؟ فتقديره أريـد أن                 

 قلت اسقني كـان     تخبرني بكون زيد في الدار إن كان وبنفي كونه فيها إن لم يكن، وإذا             
  .تقديره اطلب منك أن تسقيني وكذا فيه إخبار عن حسن المأمور به وقبح المنهي عنه

فلو لم يكن اإلخبار نفسه ثابتا ومفيدا بطل ما بني عليـه مـن سـائر األقـسام             
   )٣(.المذكورة

                                         
 .١٤٣:  تبصرة األدلة ص)١(
 .١٤٥:  السابق ص)٢(
 .١٤٤: تبصرة األدلة ص)٣(



 

 )٣٢٢٥(

أما شبهتهم عن الخبر بأنه قد يكون صدقا وقد يكون كذبا فنقـول مـا يحتمـل                 
لعلم، وإنما يوجب العلم ما ال يتصور كونه كذبا، وهو ما تـواتر مـن         الكذب ال يوجب ا   

األخبار إذ كونه كذبا مستحيل، وأيضا الخبر الذي تأيـد بالبرهـان المعجـزي كقـول                
   )١(. الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقط لم يتمكن كذب في هذين الخبرين

لخطأ، فيرد عليها   أما شبهتهم على النظر والمعارف بأنها ال تخلوا من احتمال ا          
بأنها منقوضة بالحواس فإنها ضرورية ومقبولة كأسباب للعلم مع احتمال وقـوع الغلـط     

  .فيها
أما بالنسبة للنظر الذي يظهر للناظر بطالن ما اعتقده فإنـه ال يكـون نظـرا                
صحيحا وإنما اختلت بعض شروطه فكان نظرا فاسدا والنزاع إنمـا هـو فـي النظـر              

   )٢(. الصحيح
  :سبب أصيل للمعرفةالعقل 

العقل هو ما فضل اهللا به بني اإلنسان عن سائر خلقه، يقول اإلمام الزمخشري              
ولَقَد كَرمنَا بِني آدم وحملْنَاهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْنَاهم ِمن الطَّيباِت           { : عند قوله تعالى  

    )٣(.}لَقْنَا تَفِْضيالًوفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ِممن خَ
بحسن الصورة والمزاج األعدل واعتـدال القامـة        " يقول ولقد كرمنا بني آدم      

ِإن اللَّه لَذُو فَضٍل علَـى النَّـاِس    {:  ويقول الزمخشري عند قوله تعالى     )٤("والتمييز بالعقل 
 ورحمهم بالوحي وتعلـيم الحـالل       أنعم اهللا عليهم بالعقل   ) " ٥(}  يشْكُرون ولَِكن َأكْثَرهم الَ  

  )٦ (".والحرام
وعلى ضوء ذلك يقرر اإلمام أبو المعين أن كون العقل من أسـباب المعـارف         
هو محل إجماع من العقالء كافة، بل يصل األمـر إلـى أن يكـون ذلـك ممـا يعلـم               

   )٧(.بالضرورة
                                         

 .١٤٥:  السابق ص)١(
 . وما بعدها١/١٣٠المواقف لإليجي بشرح الجرجاني ج:  انظر)٢(
 .٧٠:  سورة اإلسراء اآلية رقم)٣(
 ٣/٤٥٧، أنوار التنزيل للبيضاوي ج٢/٦٨٠الكشاف ج:  انظر)٤(
 .٦٠: نس اآلية رقم سورة يو) ٥( 
 ٢/٣٥٤ انظر الكشاف للزمخشري ج)٦(
 .١٤٥:  تبصرة األدلة ص)٧(



– 

  )٣٢٢٦(

  :أقسام المعرفة العقلية
 المعين المعارف التي تحصل بالعقل إلـى قـسمين ضـرورية            يقسم اإلمام أبو  

ونظرية ويجعل القسم األول هو مستند أهل الحق في قولهم بأن كون العقل من أسـباب                
المعارف يعلم بالضرورة وذلك ألن العلم الثابت ببديهة العقل ضروري كعلم الحـواس،             

 من الكل، وكذلك العلـم  ويمثل لذلك بالعلم بأن الشيء أعظم من جزئه وإن الجزء أصغر 
بأن المستويين في زمان إذا اتصف أحدهما بالتناهي في الوجـود كـان اآلخـر أيـضا         

  .متناهيا ال محالة
فهذه كلها علوم مستفادة بالعقل، وهي ضرورية حتـى إن شـيئا مـن الـشبه                

لو أراد تشكيك نفسه فـي ذلـك لعجـز،    : "والشكوك ال يعتريها بل كما يقول أبو المعين    
  .)١("نفسه إنه مكابر، كما وقع في العلم بالحواسوعرف 

وإذا كان يوجد في العقل معرفة شأنها كذلك فإن األمر كما يقرر أبو المعين أن               
من  أنكر كون العقل من أسباب المعارف على اإلطالق فقد أنكر العلم الضروري بـل                

   )٢(.وتجاهل والتحق بالسوفسطائية فيعامل بما يعاملون به
لمنكرون بذلك فقد أقروا في الجملة بأن العقل من أسـباب المعـارف،   فإن أقر ا  

الدليل على أن النظر طريق للعلـم       : ولو أقروا بذلك وأنكروا النظر واالستدالل يقال لهم       
  . هو أن من اشتغل به واستوفى شروطه أفضى به إلى العلم ال محالة

علم اسـلك النظـر     وكأني بأبي المعين يقول لمن ينكر كون النظر من أسباب ال          
  .واستوف شروطه فإن أفضى بك إلى العلم فهو سبب للعلم وإال فال

يضيف أبو المعين إن النظر مما يفزع إليه اإلنسان عند اشتباه األمـور عليـه،        
فهذا شيء جبل الناس عليه حتى إن العاقل لو أراد االمتناع عنـه إذا حزبـه أمـر لـم           

 من المرئيات إلى حاسة البصر، وعند اشـتباه  تطاوعه نفسه، كما يفزع عند اشتباه شيء     
   )٣(.شيء من المسموعات إلى الحاسة المعدة إلدراك ذلك النوع من المحسوس

وكذلك شأن العقالء بأسرهم ينظرون في المكاسب ويميزون بين النافعة منهـا             
  .والضارة، فيشتغلون بالنافعة ويجتنبون الضارة

                                         
 .١٤٦:  السابق ص)١(
 .١٤٧:  السابق ص)٢(
 . السابق نفس الصحيفة)٣(



 

 )٣٢٢٧(

عقل من أسباب المعـارف هـو محاولـة          إنه ربما كان الدافع إلنكار كون ال       -
   )١(.التقصي واالنسالخ من ربقة التكليف والتخلص من لوازم األمر والنهي

 لو تأملنا في كالم من ينفي النظر نستطيع أن نقول إن محاولـة نفيـه هـي                  -
إثبات له، وتوضيحا فإن نافي النظر إنما ينفيه به إذ ليس له دليل سوى النظر فإنـه لـو         

فيه بالحواس أو بالبداهة، فيرد عليه من شأن المعارف الحسية أن ال يقـع              ادعى صحة ن  
فيها اختالف عند سالمة الحواس ونحن أرباب الحواس السليمة لم نعرف ما عرفتم مـن      

  .أن النظر ليس طريقا للعلم
وكذلك الحال في المعارف البديهية فمن شأنها أن ال يقع فيها اختالف وإال مـا               

  بالنا ال نعرف ما عرفتم؟؟كانت بديهية فما 
 ربما يقول منكروا النظر اعتراضا إنكم تعرفون ما نعرف من كون  العقـل               -

أو النظر ليس سببا للمعارف غير أنكم تعاندون وهنا يمكن لنا أن نقلب الكـالم علـيهم                 
فنقول ما قولكم لو قلنا إنكم تعرفون صحة قولنا غير إنكم تعاندون فال يجدون انفـصاال                

  .عن ذلك
ونخرج من ذلك كله إلى القول بأنه ال طريق أمام نافي النظر إال النظر نفـسه                

الخ فيدل ذلك على أن نافيه مثبت له ومثبته يثبتـه فكـان           ... بقوله إن قضاياه متناقضة     
ثابتا بإجماع العقالء وباتفاق الخصم الذي هو من أصدق الشهادات، وكذا كل شيء فـي               

   )٢(. ةنفيه إثباته يكون ثابتا ضرور
  :قولهم إن أكثر قضايا العقل متناقضة والنظر قد يكون فاسدا

  :يجيب أبو المعين النسفي عن هذه الشبهة بما يلي
 إن قضايا العقل قط ال تكون متناقضة، والوقوع في الباطـل عنـد النظـر                 -

العقلي يكون لتقصير الناظر في النظر، أو النظر في بعض المقدمات بهواه دون عقلـه               
له نوع ظن فيعتقد ذلك ويظن أنه علم، فهذا مورد الخطأ في النظر، أما لو استوفى                فيقع  

شرائط النظر في كل مقدمة وعلم صحتها فال يقع في ضالل وال يكـون نظـره فاسـدا        
  .ألبتة

                                         
 .١٤٧:  السابق ص)١(
 .٢٠: ، أصول الدين للبزدوي ص١٤٧: تبصرة األدلة ص:  انظر)٢(



– 

  )٣٢٢٨(

  :مثال للنظر الفاسد وبيان موضع الفساد
تقـد  يمثل أبو المعين لذلك بنظر المجوسي في أقسام العالم فيجدها محدثـة فيع            

حدوثها فهذا صحيح، ثم يجد الشرور والقبائح في العالم فيعتقد ثبوتها فهذا صـحيح ثـم                
يعتقد حدوثها وهذا أيضا صحيح، ثم يعتقد أن المحدث البد له من محدث وهذا صـحيح                
كذلك، ثم يعتقد أن صانع العالم حكيم وهو صحيح، ثم يعتقد أن إيجاد الشرور والقبـائح                

ن الشرور لما كانت محدثة فالبد لها من محدث والصانع حكـيم            سفه فهذا خطأ ويعتقد أ    
ال يسفه وبالتالي لم يخلق هذه الشرور، والبد لضرورة اقتضاء الحادث محدثا أن يكـون      

  .سوى الباري صانع سفيه يتولى تخليق هذه األشياء
فانظر كيف وقع الخطأ للنظر في مقدمة واحدة بهواه دون عقله ولو تأمل بعقله              

   )١(. ن إيجاد هذه األشياء حكمة وليس سفها فلم يقع في الباطللعرف أ
 ونقول لهم لو كان فساد النظر واالستدالل يوجب فساد كل نظـر مـع قيـام      -

الدليل على صحته وثبوت القانون المميز بين صحيحه وفاسده، لكان ينبغـي أن يخـرج    
 والغلط فـي الحـس   الخبر والحس عن أسباب المعارف لوجود الكذب في الخبر أحيانا،        

عند البعد إذ يرى كبير الجثة صغيرا، وكذا عند اآلفة إذ األحول يرى الـشيء شـيئين،               
   )٢(. وحيث لم يبطل الخبر والحس لم يبطل العقل والنظر

  :شبهة لمنكري النظر
ومن أهم الشبهات التي يتعلق بها منكروا النظر قولهم حال الواحـد منـا مـع                

ف حاله مع النظريات في التجلـي والكـشف، فـإذا كـان             البدهيات والمحسوسات يخال  
  .للضروريات زيادة كشف وتجل كان بمقابلته للنظريات خفاء والخفاء ينافي العلم

ويفند اإلمام أبو المعين هذه الشبهة بأن دعـوى المفارقـة بـين الـضروريات      
 مـع   والنظريات ممنوعة ألن من استوفى شرائط النظر كانت حاله مع النظريات كحاله           

الضروريات في الجالء والخفاء، وإنما يقال أحدهما أخفى من اآلخر في المعرفة ألمور             
  :خارجة منها

  .تفاوت طريقيهما في الخفاء واالنكشاف ال لتفاوتهما في أنفسهما - ١

                                         
 .١٤٩:  تبصرة األدلة ص)١(
 .١٢٥: حيفة، عمدة العقائد لإلمام النسفي ص السابق نفس الص)٢(



 

 )٣٢٢٩(

إن بقاء العلم في الضروريات ال يتوقف على فعل في هذا العالم كما كان حـصوله           - ٢
جد بتولي اهللا اختراعه في العبـد مـن غيـر           ال يتوقف على فعل من جهته، بل و       

  .اختراع من قبله، وكذا يتولى إبقاءه من غير صنع من العبد
أما النظري فكما لم يحصل إال بصنع وجد من قبل العاِلم وهو النظر، فكـذلك                
بقاؤه ال يحصل إال بصنع وجد من قبله وهو تذكر األدلة ودفـع الـشبهة المعترضـة،                 

ري والضروري من هذه الجهات، أما أصـل العلـم والجـالء        فافترق حال كل من النظ    
   )١(.والخفاء فال يفترقان

                                         
 .١٥٠: تبصرة األدلة ص)١(



– 

  )٣٢٣٠(

  المبحث الخامس
  موقف اإلمام أبي المعين من القول بأسباب أخرى للعلم

  غير الحس والخبر والعقل
  موقفه من المعرفة اإللهامية 

  موقفه من التقليد
م والمعرفـة فـي الحـس       رأينا كيف حدد اإلمام أبو المعين النسفي أسباب العل        

والخبر والعقل، وإنما كان كذلك ألن غرض اإلمام هو بناء معرفة دينية منضبطة يتأتى               
معها االستدالل، وعلى أساس منها يجري النقاش والمناظرة مع الخصوم، ولذلك نـراه             
هنا يناقش القول بوجود معارف تحصل من طرق أخرى غير ما حـدد، منهـا اإللهـام       

  .والتقليد
  :رفة اإللهاميةالمع

ما يفيض اهللا تعالى به على قلب العـارف مـن   :    اإللهام كما يعرفه الباحثون   
العلوم واألسرار واللطائف وهي في جملتها ثمرة لطول التعامل مع اهللا وموضوعها هو             

  .اهللا وثمرتها كذلك هي اهللا
لـنفس  وهذا النوع من المعرفة موهبة من اهللا نتيجة التزهد والعبادة وتـصفية ا            

ومن أهم مميزات هذا النوع من المعرفة أنها ال تدرك إال بالذوق والوجدان وهي كـذلك            
تتم مباشرة دون أن تعتمد على وسائط عادية من وسائط التعليم والمعرفة وإنها متجـددة               

  .ومتطورة ومن ثم فهي متغيرة
  :أبرز من قال بهذا النوع من المعارف

المعرفة اإلمام الغزالي رحمه اهللا الذي يحـدد     خير ممثل للقائلين بهذا النوع من       
اإللهام بأنه هجوم المعرفة على القلب على سبيل المبادأة والمكاشفة من حيث ال يـدري               
الشخص، وبال طريق االكتساب وحيلة الدليل، وهذه المعرفة مما يـشترك فيهـا النبـي          

  .وليوالولي وإن كان اإللهام إلى النبي أعلى رتبة من اإللهام إلى ال
ويشرح اإلمام الغزالي كيفية حصول هذا اإللهام بأن القلب اإلنساني قد فطر أو             
وضع على استعداد ألن تتجلى فيه حقيقة الحق في األشياء وإنما يحدث أن أسبابا تحول               
بين القلب وبين تجلي هذه المعارف كحجاب منسدل بين المرآة الصافية التي هي القلـب       

 الذي هو اللوح المحفوظ فتجلي الحقائق من مـرآة اللـوح            وبين مصدر هذه المعلومات   



 

 )٣٢٣١(

المحفوظ إلى قلب العبد يضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها والحجاب الذي              
بين المرآتين هو الذي يحول بين إتمام هذا االنطباع، ويتضح من هذا الكالم أن مـصدر           

   )١(.وظالمعرفة اإللهامية هو اهللا تعالى بواسطة اللوح المحف
  :كيفية رفع هذا الحجاب

 وتـارة  -يوضح اإلمام الغزالي أن هذا الحجاب يرفع تارة بمجاهدة من العبـد       
يزال بهبوب الرياح فتحركه ويقصد اإلمام الغزالي بالرياح هنا ما يحدثه اهللا تعالى مـن               
ألطاف بمن يشاء من عباده فتنكشف بها الحجب من قبله تعالى فيتجلى في القلوب بعض               

   )٢(.ما هو مسطور في اللوح المحفوظ
  :مدى الصدق في هذه المعرفة عند القائلين بها

يقرر اإلمام الغزالي أن ما يحصل للعارف على سبيل اإللهـام سـواء حـصل        
بمجاهدة من العبد أو بفتح من اهللا تعالى ال يختلف وال يفارق ما يحصل مـن معـارف                  

الناس بمعنى إنه ال يختلف في نفـس العلـم   على سبيل االكتساب بالوسائل التي اعتادها       
حيث حصول الحقيقة وإدراكها وال في محله من حيث المحل في كال العلمين هو القلب                
وإنما يفارق من جهة زوال الحجب فإن ذلك ليس باختيار العبد، ويلتمس اإلمام الغزالـي    

لحاصـلة بـالوحي    اليقين لهذا النوع من المعرفة أيضا بأن اإللهام ال يفارق المعرفـة ا            
   )٣(.لألنبياء سوى أن األنبياء يشاهدون الملك الذي يفيد العلم

                                         
 اختلف المهتمون بالمعرفة اإلنسانية في مصدر المعرفة اإللهامية فأصحاب االتجاه الحدسي في المعرفة من يرى أنهـا ال          )١(

داخل الذات العارفة ويقولون تخرج عن كونها نمطا من أنماط المعرفة العقلية، ومن ثم فمصدر هذه المعرفة عندهم هو 
. برغم أنها ذات طابع عقلي إال أنها تفوق العقل أو تسمو على كل ضروب المعرفة االستداللية أو العلمية الرفيقة بالواقع

وأصحاب االتجاه األفالطوني الذي يرجع هذه المعرفة اإللهامية إلى النفس العارفة التي هي من عالم المثـل فـالنفس             
هي مفارقة أصال قبل حلولها في البدن هي مصدر هذه المعرفة والتي نسيت معارفها بانحسارها في البدن،     العارفة بما   

ثم بالتفكر والرياضة الفكرية تعود النفس إلى حقيقتها وتعطينا معرفة يقينية من طبيعة عالم الغيب أو عالم المثل والنفس 
أمـا الفالسـفة    . انة للصور والمعارف تـدركها بالتـصفية      كمصدر للمعرفة وبما هي من طبيعة عالم المثل فيها خز         

اإلشراقيون كالفارابي وابن سينا فإنهم يردون هذه المعرفة إلى ما عرف عندهم بالعقل الفعال فاالتصال بالعقل الفعال هو 
 قريب من ، وموقف ابن رشد.مصدر هذه المعرفة ، وإن كان هذا العقل يرجع بتسلسل األسباب إلى اهللا سبحانه وتعالى    

سنة :  الرياض األولى-راجح عبد الحميد كردي طبعة مكتبة المؤيد       . انظر المعرفة بين القرآن والفلسفة د     . هذا الكالم 
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 . ٦٦٦: كردي ص. ، ونظرية المعرفة د٣/٨إحياء علوم الدين ج:  انظر)٢(
 .١٤٢:ص: غزالي معارج القدس لل٤/١،٢انظر إحياء علوم الدين ج )٣(



– 

  )٣٢٣٢(

  :موقف اإلمام أبي المعين النسفي من القول بالمعرفة اإللهامية
لما كان هدف اإلمام أبي المعين النسفي تقرير معرفة دينية منـضبطة يعتمـد              

اقـشات والمنـاظرات   عليها في صحة األديان أو فسادها وعلى أساس منها تجـري المن  
لتصحيح رأي أو إبطاله، فإنه يرفض القول بوجود أسباب أخرى لمعرفة هـذا شـأنها،               
ومن ثم فهو يفند قول من يقول بأن من وقع في قلبه حسن شيء أو قبحه لزمه التمـسك                  
به، وقول من يقول باإللهام كمصدر للمعرفة، وقول من يقول بالتقليد، وإليك بيان موقفه              

  .قوال الثالثةمن هذه األ
   )١(أما من يقول بأن من وقع في قلبه حسن شيء لزمه التمسك به 

فيقرر أبو المعين أن هذا الزعم من المحاالت، وال يؤسس لمعرفة يقينية تبنـى              
عليها معرفة صحة دين عن آخر أو حقيقة شيء عن غيره، ويدلل أبو المعـين لموقفـه            

هر، وكل أتباع دين يدعون حسن ما يـدينون     هذا بأن كثرة األديان وتضادها أمر بين ظا       
به، وقبح ما يدين به غيرهم، فإذا استشهد كل واحد بوقوع حسن هذا االدعاء في قلبـه،                 
فينتج عن ذلك أن كل من يدين بشيء يراه دينا صحيحا، لوقوع حسنه في قلبه، وعليـه                 

يـده وتثنيتـه    وثبوت الصانع وتعطيله، وتوح- مثال -فيكون القول بحدوث العالم وقدمه      
بل وتثليثه، وثبوت الصفات له ونفيها عنه، كل ذلك يكون صحيحا ألن كل واحد منهمـا          

   )٢(.وجد حسنه في قلبه وهذا محال لجمعه بين المتناقضين
ويرد أبو المعين على من يقول باإللهام بأنه إذا قال قائل ألهمت أن القول بـأن                

  ؟.ثل هذا اإللهام يكون صحيحا أم فاسدااإللهام آلة معرفة صحة األديان فاسد، فهل م
فإن قالوا صحيح فقد أقروا بفساد القول بكون اإللهام آلة لمعرفة صحة األديان،             

  .وإن قالوا هو فاسد فقد أقروا بكون شيء من اإللهام فاسدا
وإذا كان اإللهام بعضه صحيحاً وبعضه فاسداً لم يمكن االعتمـاد عليـه علـى     

   )٣(.  على صحته فصار المرجع على الدليل دون اإللهاماإلطالق ما لم يقم دليل
وبنفس المنهجية يبطل اإلمام أبو المعين النسفي من يـزعم أن التقليـد يكفـي               
كمصدر لمعرفة تقام عليها معرفة صحة األديان أو فسادها، والتقليد كما يعرفـه الـسيد               

                                         
 .١٥١:  تبصرة األدلة ص)١(
 .١٥١:  تبصرة األدلة ص)٢(
 . بتصرف يسير١٥١:  السابق ص)٣(



 

 )٣٢٣٣(

قيقة فيه من غيـر نظـر       هو اتباع اإلنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للح         : الشريف
وتأمل في الدليل، وكأن هذا المتبع قد جعل قول الغير أو فعله بمثابة القالدة فـي عنقـه                  

    )١(. عبارة عن قبول قول الغير بال حجة وال دليل
  :حكم التقليد في أصول الدين

يرى اإلمام أبو المعين النسفي أن التقليد ال يعتبر وسيلة للمعرفة اليقينيـة التـي    
  :مد عليها في معرفة صحة األديان ويدلل أبو المعين لرأيه هذا بما يلييعت
إن المقلد بين أمرين إما أن يقلد كل متدين وهو محال ألنه يؤدي إلى التنـاقض إذ                  - ١

بقبوله تقليد كل متدين كأنه يدعي صحة األديان جميعا رغم ما بينها من االختالف              
ن وهنـا يـسأل عـن سـبب اختيـاره      والتناقض، وإما أن يقلد أهل دين من األديا 

وترجيحه هذا الدين على غيره، فإن لم يقم الدليل بطل االختيار، وإن أقـام الـدليل         
   )٢(.بطل التقليد، وصار المرجح هو الدليل

إن التقليد ليس فيه إال كثرة الدعوى ألنه إذا قيل له لم قلت إن دينك صـحيح قـال               - ٢
ين فالن صحيح قال ألنه أخذه عن فـالن،         ألن فالنا يعتقده، فإن قيل ولم قلت إن د        

   )٣(. في حين إن الدعوى إنما تصح بالبرهان ال بدعوى أخرى
  :موقف أبي المعين النسفي من إيمان المقلد

القول بعدم صالحية التقليد أن يكون أداة للمعرفة يقتضي التساؤل عـن إيمـان            
مانه صحيحا منجيا له من     من آمن تقليدا من غير اعتماد على نظر أو دليل فهل يكون إي            

عذاب اهللا؟ وهل يكون بتركه النظر عاصيا، أم يكون إيمانه أصال غير صحيح ويكـون               
  .بتركه النظر كافرا

ولقد سار اإلمام أبو المعين في مناقشة هذه المسألة وفق منهج علمي يتكون من              
  :عناصر عدة هي 

  .تحديد ماهية اإليمـان - ١
  هل يعد المقلد مؤمنا؟ - ٢
  بترك النظر؟هل هو عاص  - ٣

                                         
 .١٥٠: ، نهاية األقدام للشهرستاني ص٩٠: التعريفات للسيد الشريف الجرجاني ص:  انظر)١(
 .١٥٢:  تبصرة األدلة ص)٢(
 . السابق نفس الصحيفة)٣(



– 

  )٣٢٣٤(

  .اآلراء الواردة في المسالـة - ٤
أما بالنسبة للنقطة األولى فيحدد أبو المعين اإليمان بأنه التصديق، ويقرر بأنـه             
اختيار اإلمام أبي حنيفة واإلمام الماتريدي وكذلك هو اختيار اإلمام األشعري وجماعـة             

   )١(.كثيرة من المتكلمين
 عليه وسلم فيما جاء به من عند اهللا         وهو على التحصيل تصديق النبي صلى اهللا      

تعالى، ويدخل في هذه الجملة التصديق بجميع ما يجب التصديق به من اإليمـان بـاهللا                
   )٢(.تعالى ومالئكته وكتبه واليوم اآلخر وجميع ما يجب اإليمان به على التفصيل

  هل تتوقف صحة التصديق على معرفة الدليل؟
تنم عن مذهبـه وهـي أن إيمـان المقلـد           يقرر أبو المعين في عبارة واضحة       

التصديق بحده إذا وجد فإن كان متعريا عما ينافيه من التكذيب والتـردد         : "صحيح فيقول 
كان الذات الذي قام به هذا التصديق مصدقا، والتصديق هو اإليمان في اللغة، فمن كـان     

 وجـد فـي     مصدقا كان مؤمنا سواء وجد منه التصديق عن الدليل، أو عن غير الدليل،            
  .)٣("حال الغيب أو في حال معاينة الغيب

ويستأنس أبو المعين هنا بقول اإلمام أبي حنيفة عندما قيل له مـا بـال أقـوام                 
يقولون يدخل المؤمن النار؟ فقال ال يدخل النار إال كل مؤمن فقيل له فالكفار فقـال هـم        

د اإليمان بركنه وهـو     مؤمنون يومئذ، والشاهد إنه جعل الكفار في اآلخرة مؤمنين لوجو         
   )٤(.التصديق

لعل إشكاال يثار من ربط اإلمام أبي المعين بين وجود إيمان المقلد، وبين إيمان              
من آمن عند معاينة العذاب برابط أنه قد وجد التصديق في كل منهما فيتحقـق اإليمـان            

، كـذلك ال    فهل يفهم من هذا أنه كما ال ينتفع إيمان من آمن عند معاينة العذاب بإيمانـه               
  ينتفع من آمن تقليدا بإيمانه؟؟؟

                                         
 .١٥٤:  تبصرة األدلة ص)١(
 .١٥٥: سابق ص ال)٢(
 .١٥٥:  تبصرة األدلة ص)٣(
 الشرح الميسر على الفقه األبسط األكبر محمد عبد الرحمن الخميس مكتبة الفرقان سنة ١٢٤:  الفقه األكبر ص)٤(

 . ١٢٤: م اإلمارات العربية ص١٩٩٩ - هـ ١٤١٩



 

 )٣٢٣٥(

ونقول إجابة عن مثل هذا اإلشكال إن ثمة فرقا بين من آمن عند معاينة العذاب               
  .وبين من آمن تقليدا بحيث ال ينسحب حكم أحدهما على اآلخر

وتوضيحا فإن من آمن عند معاينة العذاب ال يكون إيمانه نافعا بمعنـى أنـه ال          
  . وال يندفع به عنه عذاب الكفرينال ثواب اإليمان

ويورد اإلمام أبو المعين قول اإلمام الماتريدي في تعليل ذلك بأن وقت نـزول              
العذاب ال يقدر أن يستدل فيه بالشاهد على الغائب ليكون قوله قوال عن معرفـة وعلـم،       
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن اإليمان عند معاينة العذاب إنما كـان ألجـل دفـع                  

   )١(.اب ال إيمانا حقيقيا، فلم يكن معتبراًالعذ
وبالتأمل فإن ذلك ال يوجد مع من آمن تقليدا فقد كان إيمانه تقربا إلى اهللا وطلبا                
لمرضاته ال لدفع عذاب متوجه إليه، وكذلك فإنه لم يلجأ إلى إيمانه مـضطرا النعـدام                 

  .سبب االضطرار، وكذلك كانت نفسه بين يديه لم يخرج منها
حقق ذلك فإنه يكون قد حصل له اإليمان وانتفى عنه األمور التي ألجلهـا             فإذا ت 

لم ينتفع من آمن عند معاينة العذاب بإيمانه، واهللا تعالى قد وعـد الثـواب علـى فعـل              
اإليمان فينال فاعله الثواب بفضله تعالى سواء تحمل المشقة أو لم يتحمل، وعليـه فـال                

مل مشقة لتناول مطلق الوعد إياه، في حين لم ينـل           ينعدم ثواب إيمان المقلد وإن لم يتح      
من آمن عند معاينة العذاب شيئا من ثواب اإليمان لألمور التي ذكرناها، ولورود النص              

 يوم يْأِتي بعض آياِت ربـك الَ      {: بخروج إيمانه عن أن يكون نافعا وذلك في قوله تعالى         
تَكُن ا لَمانُها ِإيمنَفْس نْفَعايرا خَياِنهتْ ِفي ِإيمبكَس ُل َأوقَب نَتْ ِمن٢(} آم(   

  هل المقلد عاص بترك النظر؟
إذا كنا قد بينا قبل أن النظر في معرفة اهللا واجب شرعا للنـصوص الكثيـرة                 
الدالة بظاهرها على إيجابه، وإلجماع األمة الذي يستند إلى هذه النصوص علـى هـذا               

  الذي اكتفى بالتقليد وترك النظر؟الوجوب فما حكم المقلد 
  .الجمهور وغير الجمهور: اختلف أهل السنة في هذه المسألة على فريقين

                                         
 .١٥٧، ١٥٦:  تبصرة األدلة ص)١(
 .١٥٨:  سورة األنعام اآلية رقم)٢(



– 

  )٣٢٣٦(

  :رأي غير الجمهور
أما رأي غير الجمهور من العلماء فإنهم يرون أن المعرفـة وهـي االعتقـاد               
ـ              ا الجازم المطابق للواقع عن دليل ليست واجبة على المكلف، وكذلك النظر المؤدي إليه

بل هي مندوبة، وعليه يكون النظر شرط كمال لإليمان ال شرط صحة فينتج أن المقلـد                
الذي ترك النظر ال يعد فاسقا ألنه وإن ترك النظر فليس بتارك لواجـب وإنمـا تـرك                  

ولما كان هـذا القـول مـصادما        : " مندوبا، يقول الشيخ أبو دقيقة معقبا على هذا الرأي        
جماع أهل السنة والمعتزلة على وجوب النظر، وليس        لإلجماع على وجوب المعرفة وإل    

بـل إن   ... له سند يعتد به فالواجب صناعةً عدم االشتغال بذكر شبهه التي استند عليها،            
   )١(" بعض العلماء قال إن هذا القول من أقوال المبتدعة

  :رأي جمهور العلماء من المتكلمين
 اهللا تعالى، ولكنهم اختلفوا     وقد ذهب هؤالء إلى القول بوجوب النظر في معرفة        

هل هذا الوجوب وجوب أصول بحيث متى أخل اإلنسان به انعدم إيمانـه، أم وجـوب                
فروع بحيث يكون اإلخالل به معصية مقتضية للفسق الذي هو دون الكفر ذهب بعضهم              

   )٢(. إلى األول وبعضهم إلى اآلخر ولكل وجهة
  :موقف اإلمام أبي المعين من هذه المسألة

م اإلمام أبو المعين إلى الفريق الثاني الذي يرى أن وجوب النظر وجـوب              انض
فروع، وعليه يقرر أن المقلد الذي ال دليل معه مؤمن، وحكم اإلسالم لـه الزم، وهـو                 
مطيع هللا تعالى باعتقاده وسائر طاعاته، إال أنه عاص بترك النظر واالستدالل، وحكمـه            

ة، من جواز مغفرته، أو تعذيبـه بقـدر ذنبـه،    في اآلخرة حكم غيره من فساق أهل المل 
وعاقبة أمره إلى الجنة، وقد نسب اإلمام أبو المعين هذا القول إلى اإلمـام أبـي حنيفـة       

    )٣(. والثوري ومالك والشافعي وأحمد، وأهل الظاهر وغيرهم
  
  

                                         
 .٣/١١١لقول السديد في علم التوحيد للشيخ محمود أبي دقيقة جا:  انظر)١(
 .٣/١١٢ السابق ج)٢(
، تقريب البعيد إلى    ١٥٤: ، الكفاية للصابوني ص   ٢٥٤: ، أصول الدين للبغدادي ص    ١٥٨: تبصرة األدلة ص   )٣(

 .٤١: جوهرة التوحيد ص



 

 )٣٢٣٧(

  الخاتمة
لعل من المفيد أن نقف وقفة نستخرج فيها نتائج البحث وما تقتـضيه الدراسـة           

  :ةمن توصيات ويتلخص ذلك في األمور التالي
اهتمام علماء أهل السنة والجماعة بنظرية المعرفة وتحقيـق القـول فيهـا قبـل       : األول

  .الشروع في بيان المعتقد واالستدالل عليه
تميز اإلمام أبي المعين النسفي في منهجه الكالمي والتزامه بالموضوعية سـواء            : الثاني

  . على الخصومفي االستدالل أو الرد
تقوم نظرية المعرفة عند اإلمام أبي المعين على أدواتها الصحيحة مـن الحـس              : الثالث

  .والعقل والخبر
  :التوصيات

أن تفرد بحوث ودراسات عن نظرية المعرفة بين الفرق اإلسالمية فعلى أساس من ذلك              
 .تحدد مناهج النقاش وطرق الحوار ويضمن ذلك الوصول إلى أفضل النتائج



– 

  )٣٢٣٨(

  أهم مراجع البحث
  :القرآن الكريم  -
  ٠هـ١٤١٧تحقيق الشحات الطحان، ط دار الفجر لإلمام الغزالي إحياء علوم الدين  -
          تحقيق يوسف عبـد الـرازق،    كمال الدين البياضي    إشارات المرام من عبارات اإلمام،       -

  ٠هـ١٣٦٨ الحلبيط 
   ٠م١٩٨٣، الحلبيتحقيق هانز بيترلنس، ط للبزدوي أصول الدين،  -
  ٠هـ١٣٤٦ط دار المدينة، بيروت للبغدادي أصول الدين،  -
عبـد الفتـاح   / دإمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريـدى وآراؤه الكالميـة،        -

  ٠هـ١٤٠٥ ط مكتبة وهبة المغربي
          ولـى الـدين محمـد صـالح،     /دراسة وتعليق دلإلمام أبي المعين النسفي    بحر الكالم،    -

  ٠هـ الثانية١٤٢١ الفرفور ط مكتبة دار
فـتح اهللا   /  تحقيـق د    لإلمام نور الدين الـصابوني      أصول الدين،  فيالبداية من الكفاية     -

  ٠م١٩٦٩خليف، ط دار المعارف، 
ط المجلـس األعلـى للـشئون       لإلمام أبي منـصور الماتريـدي       تأويالت أهل السنة،     -

  ٠هـ١٤١٥اإلسالمية، 
محمـد األنـور    / د.أ تحقيق   ي المعين النسفي   لإلمام أب   أصول الدين،  فيتبصرة األدلة    -

  م٢٠١١ - األولى -حامد عيسى طبع المكتبة األزهرية للتراث 
 عـالم الكتـب،     ٠، تحقيق كمال يوسـف الحـوت، ط        لإلسفراييني    الدين فيالتبصير   -

  ٠هـ األولى١٤٠٣
، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، ط مؤسـسة          للباقالني   تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل    -

  ٠هـ١٤١٤لكتب الثقافية، بيروت، ا
جيب اهللا حسن أحمد، تقديم     / تحقيق د لإلمام أبي المعين النسفي     التمهيد لقواعد التوحيد،     -

  ٠محمد ربيع جوهرى/ د٠أ
أحمد محمد  /تحقيق ودراسة أ  ألبي عزبة   الروضة البهية فيما بين األشاعرة والماتريدية،        -

  ٠ ١١٢٦ل الدين بالقاهرة، تحت رقم على ليلة، رسالة ماجستير، مخطوطة بكلية أصو
          عبد الكـريم عثمـان،     / ، تحقيق د   للقاضي عبد الجبار بن أحمد     شرح األصول الخمسة   -

  هـ١٤٠٨ط مكتبة وهبة، 



 

 )٣٢٣٩(

  ٠هـ١٤٠٨ط مكتبة الكليات األزهرية، للسعد التفتازاني شرح العقائد النسفية،  -
   ٠هـ١٤٠٤ ط بيروت ي مال علي القار األكبر لإلمام أبى حنيفة،هشرح الفق -
  ط تركيا، للسعد التفتازاني  أصول الدين، فيشرح المقاصد  -
أحمـد عبـد الـرحمن    / تحقيق ودراسـة د شمس الدين السمرقندي  الصحائف اإللهية،    -

  ٠ ٨٠٧الشريف، رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية أصول الدين بالقاهرة، تحت رقم 
إبراهيم عبد الشافى، رسـالة  /  ودراسة أ تحقيقلإلمام أبي البركات النسفي     عمدة العقائد    -

  ٠ ٧٥٠ماجستير مخطوطة، بكلية أصول الدين، القاهرة، تحت رقم 
نشر مكتبـة وهبـة     عبد الفتاح المغربي    / دمدخل ودراسة،    -الفرق الكالمية اإلسالمية   -

  ٠هـ١٤١٥

عـوض اهللا جـاد     / د٠ أ  للشيخ محمود أبو دقيقـة      علم التوحيد تحقيق   فيالقول السديد    -
   ٠هـ١٤١٥زى ط مجموع البحوث اإلسالمية، حجا

فـتح اهللا خليـف، ط دار    / تحقيـق د  لإلمام أبي منـصور الماتريـدي       كتاب التوحيد،    -
  ٠الجامعات المصرية، بدون

  ٠، ط دار الفكر، بدون لإلمام الزمخشري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل -
ط المؤسسة المـصرية  ار بن أحمد    للقاضي عبد الجب   أبواب التوحيد والعدل،     فيالمغنى   -

  .العامة للتأليف
، ١٤١٩ علم الكالم مع شرحه للسيد الـشريف الجرجـانى، ط بيـروت،        فيالمواقف    -

   ٠األولى
جميل إبراهيم الـسيد، رسـالة      /بتحقيق ودراسة أ  لشيخ زادة   نظم الفرائد وجمع الفوائد      -

 .٢٠٣١ماجستير، مخطوطة بكلية أصول الدين بالقاهرة، تحت رقم 



– 

  )٣٢٤٠(

  



 

 )٣٢٤١(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المقدمة
الحمدهللا المتفرد بالجالل والكمال، المنزه عن األشباه واألمثال، والصالة 
والسالم على صاحب األفضال، وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل، صالة 

  .نحوز بها أعلى رتب الفالح، ونخلص بها من دركات اإلثم والجناح
  :أما بعد

لعالقات المالية في منأى عن النزاع فقد حرص اإلسالم كل الحرص على بقاء ا
والخصومة، وشرع كل ما من شأنه أن يحفظ تلك العالقات سليمة وصحيحة، ومن 
ذلك شرعية الشفعة؛ فما هي إال حماية لملك المالك األصيل من مالك دخيل يشاركه 

 أتم بيان وأروعه، وقضى بها في حياته صلوات ربي وسالمه فيه، وقد بينها النبي 
  .، وكذا الخلفاء من بعدهعليه

وتوالى الفقهاء ومن بعدهم يبينون أحكام الشفعة وقواعدها ويفصلونها، حتى 
أصبح للفقه اإلسالمي السبق والريادة في تفصيل أحكام الشفعة والتي تعد نظاماً 

، كما تتجلى فيها عظمة هذا الفقه "الضرر يزال " تطبيقياً للقاعدة الكلية الكبرى 
  .ل الظروف واألحوال على نحو ال يطاوله أي فقه أو دين آخرومناسبته لك

ويظهر أن كل من كتب في القوانين الوضعية عن الشفعة أنهم عيال على الفقه 
  .به بصورة أو أخرى متأثروناإلسالمي أو 

 
 

 
 

  كلية الشريعة  - أستاذ مساعد بقسم الفقه 
  بالرياضجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

  



– 

  )٣٢٤٢(

وشرعية الشفعة لم ترد في القرآن الكريم، وإنما تكفلت السنة الشريفة ببيانها 
 يذكرها الفقهاء بعد باب الغصب بجامع أخذ المال بغير رضا، وتوضيحها، وغالباً ما

  .غير أن األول ما أخذ بالقهر عدواناً، والثاني ما أخذ بالقهر حقاً مباحاً
: وقد أحببت في هذا البحث اليسير أن أتناول جوانب من جوانب الشفعة وهي

؟ دراسة شرعيتها، مقاصدها، المطالبة بها، هل هي على التراخي أو على الفور
فقهية، أبين فيها متى يثبت حق الشفيع بالمطالبة ومتى ال يثبت؛ لما يترتب على كل 
قول من أحكام وتداعيات، وقد دعاني لذلك أني رأيت كثيرا من القضايا في الشفعة 

الشفعة (وحديث ) الشفعة كحل العقال(تنتهي بالقضاء بفورية الشفعة استنادا لحديث 
هما من مقال، فأحببت دراسة هذين الحديثين والوقوف على رغم ما في) لمن واثبها

أقوال الفقهاء في المسألة تفصيال  مرورا بمقاصد الشريعة من شرعية الشفعة لتحقيق 
  . القول الصواب فيها إن شاء اهللا

  :وقد سرت فيه على الخطة التالية
  .قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة

 على أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطة البحث والمنهج المقدمة، وتشتمل
  .المتبع فيه

  : تعريف الشفعة وبيان أركانها، وفيه ثالثة مطالب:التمهيد
  .تعريف الشفعة لغة: األول المطلب
  .تعريف الشفعة اصطالحاً: الثاني المطلب

  .أركان الشفعة: المطلب الثالث
  .مشروعية الشفعة: األول المبحث
  .مقاصد الشفعة: ثانيال المبحث
  .المطالبة بالشفعة: الثالث المبحث
  .، وفيها أهم النتائج التي توصلت لهاالخاتمة

  ثم فهرس المصادر والمراجع
  . ثم فهرس الموضوعات



 

 )٣٢٤٣(

  :منهج البحث
  :اتبعت في هذه الدراسة منهجاً محدداً أبرز مالمحه ما يلي

 .االعتماد على أمات المصادر والمراجع األصلية - ١
يج األحاديث من كتب السنة مع بيان درجة الحديث إذا لم يكن في تخر - ٢

 .الصحيحين أو في أحدهما
 .االقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة - ٣
 :بحث المسألة الخالفية في ضوء العناصر اآلتية - ٤

  . تحرير محل النزاع فيها–أ 
ب  ذكر األقوال واألدلة والمناقشة وتوثيق كل قول من كتب أهل المذه–ب 
  .نفسه
 . الترجيح مع بيان سببه–ج 

 .العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم - ٥
  .ترجمة األعالم غير المشهورين - ٦

وبعد، فدونك هذا البحث قد أفرغت فيه وسعي وبذلت له جهدي؛ فإن وفقت 
فمن اهللا وحده، وإن تكن األخرى فما إلى ذلك قصدت، واهللا أسأل أن يغفر الزلل 

  .التقصيرو
وكان الفراغ منه يوم األحد ليلة اإلثنين لثالث ليال بقين من شهر جماد اآلخرة 
من السنة الثامنة والثالثين بعد األربعمائة واأللف من الهجرة النبوية على صاحبها 

  .أفضل الصالة وأزكى السالم



– 

  )٣٢٤٤(

  التمهيد
  تعريــف الشفعـــة وبيان أركانها

  :وفيه ثالثة مطالب
  ولالمطلب األ

  تعريف الشفعة لغة
  :بضم الشين وإسكان الفاء، وقد ورد في اشتقاقها عدة أقوال

 أنها مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، وهو الزوج؛ لما فيها من ضم :األول
شيء إلى شي، تقول شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره، وشفعت الصالة أي جعلتها 

 مقارنة الشيئين ومنه الشفع خالف الوتر، ركعتين، وأصل ذلك أن مادة الشفع تدل على
تقول كان وتراً فشفعته، ومنه ناقة شفوع وهي التي تجمع بين محلبين في حلبة 

  .)١(واحدة
 أن الشفعة مأخوذة من الشفاعة؛ ألنه يتشفع بنصيبه إلى نصيب آخر، وقد :الثاني

مشتري ليوليه ما كانوا في الجاهلية إذا باع الشريك حصته أتى المجاور شافعاً إلى ال
  .)٢(اشتراه

 أن أصلها الزيادة والتقوية، وهو أن يشفعك فيما اشترى حتى تضمه إلى :الثالث
من يزد فعلةً إلى :  أي من يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً: ما عندك فيزيده، ومنه قوله تعالى

  .)٣(فعل
 والزيادة والمتأمل في هذه االشتقاقات الثالثة يجدها ترجع إلى معنى الضم

والتقوية، ولذا فما من أمر يالحظ فيه معنى الشفعة إال ويمكن أن نرجعه لهذه 
  .االشتقاقات الثالثة

                                         
  .مادة شفع) ٧٣/ ٣(، الجمهرة )١٩٩/ ٣(مقاييس اللغة : ينظر  )١(
 .مادة شفع) ١٥٥/ ١(، القاموس المحيط )١٨٣/ ٨(لسان العرب : ينظر  )٢(

 .المرجعان السابقان : ينظر  )٣(



 

 )٣٢٤٥(

  المطلب الثاني
  تعريف الشفعة اصطالحاً

اختلفت تعريفات المذاهب األربعة للشفعة تبعاً الختالفهم في أحكامها، وفيما 
  :يلي أهم التعاريف التي ذكرت في كتبهم

  )١(:ف الحنفية تعري– ١

  .الشفعة عبارة عن حق التملك في العقار لدفع ضرر الجوار
  )٢(: تعريف المالكية– ٢

  .استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه
   )٣(: تعريف الشافعية– ٣

  .حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض
  : )٤( تعريف الحنابلة– ٤

  .ة شريكه من يد مشتريهااستحقاق اإلنسان انتزاع حص
والمتأمل في هذه التعاريف يجد أنه يغلب عليها الطابع المذهبي وال تستوعب 
حقيقة الشفعة؛ فهناك من يرى أن الشفعة في المنقول والعقار على السواء، وهناك من 
يرى أن الشفعة في العقار فقط، ومنهم من يثبتها للشريك والجار، ومنها من يخصها 

  .ن العوض مالياً فقطفيما إذا كا
الشفعة حق الشريك تملك ما : لذلك أرى أن التعريف الصحيح هو أن يقال

  .انتقل من يد شريكه بعوض أو بغير عوض بثمنه الذي انتقل به، وما ُأنفق في ذلك
ليشمل العقار وغيره، وما انتقل بعوض مالي أو غير مالي، ويشمل ما قد يتكبده 

، حتى ال نجمع عليه خسارتين؛ خسارة المبيع وخسارة المشتري من نفقات عدا الثمن
  .النفقات

  

                                         
  ).٢٣٩/ ٣(ق ، حاشية الشلبي مع تبيين الحقائ)٣/٢٣٩(تبيين الحقائق   )١(
 ).١٩٣/ ٢(، الفواكه الدواني )٣/٤٠٠(بلغة السالك   )٢(

 ).١٤/٣٩٩(، تكملة المجموع )٢١٥/ ٣(مغني المحتاج   )٣(

 ).٥/٢١٣(، المبدع )١٨٧/ ٦(المغني   )٤(



– 

  )٣٢٤٦(

 المطلب الثالث
  أركـــان الشفعـــــة

  :)١(أركان الشفعة عند جمهور الفقهاء أربعة هي
  .الذي بباح له األخذ بالشفعة: وهو اآلخذ؛ أي: الشفيع أو الشافع

  .ر إليهوهو المشتري الذي انتقل العقا: المشفوع منه أو المشفوع عليه
  .وهو الملك الذي يستحقه الشفيع بالشفعة: المشفوع فيه
  .وهو ما يدفعه الشفيع إلى المشفوع عليه من الثمن: المشفوع به

                                         
، مواهب )١/٦٠٦(، بداية المجتهد )٥/٢٤١(، البحر الرائق )٥/٢٣٩(تبيين الحقائق : ينظر  )١(

 ).٧/١٧٣(، المغني )٢/٢٩٦(لمحتاج ، مغني ا)٥/٢١٣(الجليل



 

 )٣٢٤٧(

  المبحث األول
  مشروعية الشفعة

ثبتت مشروعية الشفعة بالسنة المطهرة وإجماع علماء األمة؛ فقد ورد في 
  :نهاالسنة أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الشفعة م

 بالشفعة في كل شركة لم قضى رسول اهللا :  قال )١( ما رواه جابر– ١
تقسم، ربعة أو حائط، ال يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء 

  .)٢(ترك؛ فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
 بالشفعة في كل ما لم يقسم؛ قضى رسول اهللا : "  كذلك ما رواه جابر - ٢

  .)٣("قعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة فإذا و
، فجاء )٥(وقفت على سعد بن أبي وقاص:  قال )٤( عن عمرو بن الشريد– ٣

 ، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي )٦(المسور بن مخرمة
: واهللا ما أبتاعها، فقال المسور: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: "فقال

واهللا أزيدك على أربعة آالف منجمة أو مقطعة، قال أبو : واهللا لتبتاعنها، فقال سعد
الجار : ( يقوللقد أعطيت بها خمس مائة دينار، ولوال أني سمعت النبي : )٧(رافع

                                         
جابر بن عبداهللا بن عمرو السلمي األنصاري، شهد العقبة مع أبيه وهو صغير، وشهد الخندق وما بعدها، كان من   )١(

  .هـ)٧٨(وقيل)٧٤(المكثرين من رواية الحديث، الحافظين للسنن، مات سنة
 ).١٦٦(، اإلصابة )١/٢٩٤(أسد الغابة : ينظر في ترجمته  

 ).١٦٠٨(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الشفعة، حديث رقم   )٢(
 ).٢٢٥٧(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشفاعة، باب الشفاعة فيما لم يقسم، حديث رقم   )٣(
 عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي، تابعي، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي: عمرو بن الشريد  )٤(

  .في الشمائل والنسائي وابن ماجه، وقد وثقه ابن حجر
 ).٥٠٤٩(رواة التهذيبين : ينظر في ترجمته  

سعد بن أبي وقاص بن مالك بن وهيب بن عبد مناف القرشي، صحابي جليل، وأحد السابقين : سعد بن أبي وقاص  )٥(
  .من الهجرة)٥٥(األولين، وممن شهد بدراً ، وأحد الستة أهل الشورى، مات بالعقيق سنة

 ).١/٩٣(سير أعالم النبالء : ينظر في ترجمته  
المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري، له صحبة ورواية وعداده في صغار الصحابة، : المسور بن مخرمة  )٦(

  .من الهجرةـ)٦٤(وكان ممن يلزم عمر بن الخطاب ويحفظ عنه، مات سنة
 ).٣٩٤/ ٣(سير أعالم النبالء : ينظر في ترجمته  

 بإسالم  ، فلما بشر رسول اهللا اسمه أسلم، كان مملوكاً للعباس بن عبدالمطلب فوهبه لرسول اهللا : أبو رافع  )٧(
  .من الهجرة)٣٦(، توفي سنة العباس أعتقه، شهد أحداً وما بعدها من المشاهد مع رسول اهللا 

 ).٣٢/ ٩(الوافي بالوفيات : ينظر في ترجمته  



– 

  )٣٢٤٨(

ما أعطيتكها بأربعة آالف وأنا أعطي بها خمس مائة دينار؛ ) الجار أحق بسقبه(
  .)١("فأعطاها إياه

 اإلجماع على إثبات -رحمه اهللا– )٢( نقل ابن المنذرفقد: وأما من اإلجماع
الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما باع من أرض أو دار أو حائط؛ إال ما حكي عن 

  .)٣(أبي بكر األصم في إنكارها وهو ممن ال يعتد بخالفه
 ليس )٥(إن ما احتج به األصم:  في المغني- رحمه اهللا-) ٤(ويقول ابن قدامة

  :ته اآلثار الثابتة واإلجماع المنعقد قبله وذلك من وجهينبشيء لمخالف
 أننا نشاهد الشركاء يبيعون، وال يعدم من يشتري منهم غير :الوجه األول

  .شركائهم، وال يمنعهم استحقاق الشفعة من الشراء
 أنه يمكن الشريك إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم فيسقط استحقاق :الوجه الثاني

  .)٦(الشفعة

                                         
 في صحيحه، كتاب الشفاعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، حديث رقم أخرجه البخاري  )١(

)٢٢٥٨.( 

  .هـ٣١٨محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، من فقهاء الشافعية، مات سنة : ابن المنذر  )٢(
  ).١٠٨(طبقات الفقهاء : ينظر في ترجمته. اإلجماع، األوسط، األشرف، وغيرها: من تصانيفه  

 ).٩٥(اإلجماع البن المنذر : ظرين  )٣(

عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، كان إمام زمانه في الفقه، جمع إلى سعة العلم : ابن قدامة  )٤(
  .ه)٦٢٠(حسن الخلق فال يكاد يرى إال مبتسما، كان زاهدا متواضعا، مات سنة 

  .المغني، الكافي، المقنع، روضة الناظر، وغيرها: من تصانيفه
 ).٢/١٠٥(، الذيل على طبقات الحنابلة )٢٢/١٦٥(سير أعالم النبالء : ينظر في ترجمته

و قد احتج األصم بأن القول بثبوت الشفعة فيه إضرار بأرباب األصول؛ فإن المشتري إذا علم أنه إذا   )٥(
نه ال يقدم على اشترى السلعة تؤخذ منه بالشفعة لم يقدم على الشراء ويتقاعد الشريك عن الشراء لعلمه أ

: ينظر.شراء تلك السلعة غيره فيتضرر المالك وال يتمكن من بيع سلعته وهو في أشد االحتياج إلى ثمنها
أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان األصم المعتزلي، كان فصيحا ورعا : ، واألصم هو )٥/١٧٧(المغني 

  ).هـ٢٠١(فقيها، وله مقاالت في األصول، مات سنة 
 ).٨/١٢٣( سير أعالم النبالء :ينظر في ترجمته

  ).٥/١٧٧(المغني   )٦(



 

 )٣٢٤٩(

أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في : -  رحمه اهللا – )١(ل النوويوقا
  .)٢(العقار ما لم يقسم

وأصل الشفعة على اإلباحة والتخيير ولكن قد يجب األخذ بها أويستحب بحسب 
إن ترتب على ترك الشفعة : ()٣(الظروف والعوارض، جاء في نهاية المحتاج

 فينبغي أن يكون األخذ بها مستحباً بل -لفسقكأن يكون المشتري مشهوراً با- معصية
  ).واجباً إن تيقن طريقاً لدفع ما يريده المشتري من الفجور

                                         
يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الدمشقي الشافعي، فقيه محدث حافظ لغوي، مات : النووي  )١(

  .ه ٦٧٦سنة 
  .األربعون النووية، شرح صحيح مسلم، روضة الطالبين، وغيرها: من تصانيفه

 ).٤٥٤(طبقات الشافعية : ينظر في ترجمته  

 ).٤١١/ ١٠(شرح صحيح مسلم للنووي   )٢(

 ).٢١٤/ ٥( مع حاشية الشبراملسي   )٣(



– 

  )٣٢٥٠(

  المبحث الثاني
  مقاصد الشفعة

تكمن مقاصد الشريعة من شرعية الشفعة في رفع األذى ودفع الضرر من ِقبل 
  .المشتري الدخيل على المالك األصيل

وع الضرر الذي قصد الشارع رفعه على وقد اختلفت أفهام الفقهاء في ن
  :)١(مذاهب ثالثة
 أن الضرر المقصود إزالته هو ضرر القسمة؛ ألن الشريك الحادث قد :األول

يطالب الشريك األصلي بالقسمة وما يترتب على هذه القسمة من ضيق وكلفة 
 ومؤونة، فإن الشريك قبل القسمة له أن يرتفق بالدار كلها أو باألرض كلها وبأي

موضع شاء منها فإذا قسمت ضاقت به الدار وقصر على موضع منها، وفي ذلك من 
الضرر عليه ما ال خفاء به؛ فمكنه الشارع من رفع هذه المضرة عن نفسه بأن يكون 
أحق بالمبيع من األجنبي، ونهى الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه فإن باع 

  .ولم يؤذنه فهو أحق به من األجنبي
 على القول بهذا ثبوت الشفعة في العقارات دون المنقوالت وقال بهذا ويترتب

  .)٣(، والمالكية في المشهور عندهم)٢(الشافعية
 أن الضرر المقصود إزالته هو الضرر الالحق بالشركة من سوء :الثاني

المخالطة، فقد يكون الشريك الحادث سيء المعاملة أو مخالفاً للشريك األصلي في 
  . دة، لذا شرعت الشفعة لتمكين الشريك األصلي من االستبداد بملكهالطبع والعا

  .)٤(- رحمه اهللا -وهذا رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 أن الضرر المقصود إزالته هو ضرر سوء الجوار والشركة في :الثالث

إعالء الجدار، : العقار، وهذا الضرر يتحقق بسوء المجاورة على الدوام؛ ومن أمثلته

                                         
 ).٢٣٠(شفعة الجوار في الفقه اإلسالمي : ينظر  )١(

 ).٢/٢٩٦(، مغني المحتاج )٣/١٢٢(حاشية البجيرمي : ينظر  )٢(

 ).٧٨/ ٢٩(مجموع فتاوى ابن تيمية : ينظر  )٣(

 ).٤٠١/ ٤(معونة أولي النهى : ينظر  )٤(



 

 )٣٢٥١(

الغبار، وإيقاد النار، ومنع ضوء النهار، واإلشراف على العورة، واالطالع وإثارة 
على العثرة؛ ومقاصد الشريعة بعمومها تدل على رفع الضرر وعلى ضرورة حفظ 

  .)١(حقوق الجار، وقال بهذا الحنفية
وأياً ما كان األمر فإن الشفعة قد شرعت لرفع الضرر عن الشفيع أياً كان 

شئاً عن القسمة أو المداخلة أو المخالطة أو الجوار، ويكفي وقوعه سواء كان نا
احتمال وجود الضرر دون تحققه؛ إذ لو أوجبنا تحقق الضرر لكنا قد ألقينا على 
الشفيع عبئاً ثقيالً وسلبنا منه حقه وأوقعناه فعالً في الضرر، إذ الشفيع ال يعلم من أمر 

لم إن كان يتفق معه في أخالقه الشريك الحادث أو الجار شيئاً حتى يمكن أن يع
  .)٢(وعادته أو ال يتفق

: من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد" - رحمه اهللا-  ابن القيملقا
ورودها بالشفعة، وال يليق بها غير ذلك فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن 

ى حاله، وإن أمكن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إال بضرر أعظم منه بقاه عل
رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن 
الخلطاء يكثر فيهم بغى بعضهم على بعض، شرع اهللا سبحانه رفع هذا الضرر 
بالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه وبالشفعة تارة، وانفراد أحد الشريكين 

لى اآلخر ضرر في ذلك، فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان بالجملة إذا لم يكن ع
شريكه أحق به من األجنبي، وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان، فكان 
الشريك أحق بدفع العوض من األجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة وال يتضرر البائع 

كام المطابقة ألنه يصل إلى حقه من الثمن وكان هذا من أعظم العدل وأحسن األح
  .)٣("للعقول والفطر ومصالح العباد

                                         
  ).٣١٣/ ١٤(المبسوط : ظرين  )١(
 ).١٢(النبراس في الشفعة : ينظر  )٢(

 ).٣/١٢١(أعالم الموقعين   )٣(



– 

  )٣٢٥٢(

 المبحث الثالث
  المطالبـــة بالشفعــة

 على أجنبي، فهل يجب على – مثالً –إذا باع الشريك نصيبه من األرض 
الشريك اآلخر أن يطالب بالشفعة على الفور فإن تأخر بطلت الشفعة أو له التراخي 

  في الطلب؟
  :تحرير محل النزاع 

لفقهاء على أن الشفيع إذا لم يعلم بالبيع فهو باٍق على حقه في طلب اتفق ا
  .)١(الشفعة وإن طال الزمان

وأما إذا علم بالبيع ولم يكن له عذر يمنعه من طلبها، فهل له أن يتراخى في 
  الطلب أو البد أن يطلبها على الفور؟

  :اختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة أقوال
 الشفعة على الفور فإن تأخر بطلب الشفعة سقطت؛  أن حق طلب:القول األول

، والصحيح في مذهب )٣(، وأظهر األقوال عند الشافعية)٢(وهذا المفتى به عند الحنفية
  .)٤(الحنابلة

  :أدلة هذا القول
  .)٥("الشفعة كحل العقال : "قال رسول اهللا :  قال عن ابن عمر - ١

                                         
  ).٥/١٧٦(، المغني )٣١٢/ ١٤(، تكملة المجموع )٩٤٣(، بداية المجتهد )٥/١١٢(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
 ).٦/٢٢٥(، حاشية ابن عابدين )١١٢/ ٥(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(

 ).٢٤٠/ ٧(، الحاوي الكبير )٣١٢/ ١٤(المجموع تكملة : ينظر  )٣(

، وشدد الحنابلة فضيقوا األعذار المبيحة لتأخير )١٩٣(، شرح الزركشي )٥/١٧٦(المغني : ينظر  )٤(
وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليالً فأخره إلى الصباح، أو لحاجة أكل وشرب أو طهارة، أو : المطالبة فقالوا

أو ليأتي بالصالة وسننها مع غيبة المشتري عنه في هذه األحوال فهو إغالق باب أو خروج من حمام، 
حاشية : ينظر. باٍق على شفعته، فإن كان المشتري حاضرا عنده في هذه األحوال سقطت شفعته بتأخيره

كما شدد كذلك الحنفية والشافعية فقد جاء عن محمد بن ). ٤٣٤/ ٥(ابن قاسم على الروض المربع 
، قال الماوردي رحمه )إن قدم السالم على المطالبة بطل حقه من الشفعة: ( قوله-رحمه اهللا-الحسن 

لكن لو : (، ثم قال)وهذا خطأ لما فيه من ترك السنة المـأثورة وخرق العادة المستحسنة: (  معقبا-اهللا
 ).٧/٢٤٠(الحاوي الكبير : ينظر). حادثه بعد السالم وقبل المطالبة بطل حقه من الشفعة

، والبيهقي في سننه، )٢٥٠٠(ه ابن ماجه في سننه،كتاب الشفعة ، باب طلب الشفعة، حديث رقم أخرج  )٥(
= ،)١١٥٨٩(كتاب الشفعة ،باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة حديث رقم 



 

 )٣٢٥٣(

 الطلب كما يفوت البعير إذا حّل  أن الشفعة تفوت بترك الفور في:وجه الداللة
  .)١(عقاله ولم يبادر إليه

  .)٢( بأن الحديث ضعيف ال تقوم به حجة:ونوقش
  .)٤()الشفعة لمن واثبها: ( قال)٣( عن شريح– ٢

                                                                                                     
حديث ، والطبراني في الكبير )٧/٣٨٠(، وابن عدي في الكامل )٥٤٠٥(والبزار في مسنده حديث رقم =

  ).١٤١٤٤(رقم 
  .وهذا الحديث تفرد به محمد بن الحارث البصري عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني  
محمد بن الحارث الذي يحدث عنه عفان : (فأما محمد بن الحارث البصري فقال عنه يحيى بن معين  

حاديث منكرة، محمد بن الحارث الحارثي روى عن ابن البيلماني أ: (، وقال عمرو بن علي)ليس بثقة
  ).٧/٣٨٤(الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي : ينظر). متروك الحديث

محمد : (، وقال البخاري)ليس بشيء: (وأما محمد بن عبدالرحمن البيلماني فقد قال عنه يحيى بن معين  
نكر إنه م: (، وقال الموصلي)بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه منكر الحديث وكان الحميدي يتكلم فيه

  ).٣/٩٣(بيان الوهم واإليهام البن القطان الفاسي : ينظر). الحديث، روى عن ابن عمر بواطل
  .ولذا فقد ضعف العلماء هذا الحديث ألنه لم يرو إال من جهة الضعفاء  
علل : ينظر. هذا حديث منكر؛ ولم يقرأ علينا في كتاب : – وقد سئل عن هذا الحديث –قال أبو زرعة   

  ).٢٩٧/ ٤(أبي حاتم الحديث البن 
ينفرد به محمد بن الحارث البصري عن ابن البيلماني عن ) الشفعة كحل العقال(وحديث : وقال البيهقي  

  ).٢/٣١٦(السنن الصغرى للبيهقي : ينظر.  مرفوعاً، وبألفاظ أخر كلها منكرةأبيه عن ابن عمر 
... إسناده ضعيف جداً "  العقالالشفعة كحل"حديث ): (٣/١٢٦(وقال ابن حجر في التلخيص الحبير   

. وأورده ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث راويه عن ابن البيلماني وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه
 ).ليس بثابت: منكر، وقال البيهقي: ال أصل له، وقال أبو زرعة: وقال ابن حبان

 ).٥/٢١٥(، نهاية المحتاج )١/٢٨٥(كفاية األخيار : ينظر  )١(
 .ين في تخريج الحديثكما تب  )٢(
 ولم يسمع منه، شريح بن الحارث بن قيس الكندي، قاِض مشهور، كان في زمن النبي : شريح  )٣(

، وأقام على القضاء بها ستين -رضي اهللا عنه-على الكوفة وأقره علي-رضي اهللا عنه–استقضاه عمر 
  .هـ)٧٨(سنة، مات سنة

 ).٣٢٧/ ٤(تهذيب التهذيب : ينظر في ترجمته  
عن شريح ) ٣٧(، وسريج ابن يونس في القضاء )١٤٤٠٦(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه حديث رقم   )٤(

هذا إنما رواه من ال معرفة له بعلم الرواية ): (١٧٥/ ٣(موقوفاً عليه، وقال الشوكاني في السيل الجرار 
الء ليسوا من من الفقهاء كأبي الطيب الطبري وابن الصباغ صاحب الشامل في الفقه والماوردي، وهؤ

  ).رجال الرواية وال يرجع إلى مثلهم في ذلك 
 . وال ثبت له حكم الرفع فليس بحديث وال حجة فيه والحديث إذا لم يرفع للنبي   



– 

  )٣٢٥٤(

  . بأن الحديث موقوف على شريح وبالتالي ال حجة فيه:ويمكن أن يناقش
موضوع إلزالة  قياساً على طلب الرد بالعيب بجامع أن كالً منهما – ٣
  .)١(الضرر

 أن في القول بطلب الشفعة على التراخي إلحاق ضرر بالمشتري حيث إن – ٤
ملكه ال يستقر وال يستطيع التصرف فيلحقه الضرر، وال يقال بدفع الضرر عنه بدفع 
قيمة وتكلفة ما تصرف به من بناء وغيره؛ ألن في خسارتها في الغالب أكثر من 

  .)٢(دنه فيها ، فال يسع مع هذا إال القول بفورية المطالبة قيمتها مع تعب قلبه وب
 بأن هذا الضرر يزول إذا حددنا مدة التراخي وضربنا لذلك :يمكن أن يناقش

  .أجالً، فال يستضر الشفيع وال المشتري
ورواية عند )٣( أن الشفعة على التراخي، وهذا مذهب المالكية:القول الثاني

إن حضر الشفيع العقد وسكت عن طلب الشفعة فإن :  ية قالواإال أن المالك) ٤(الحنابلة
حقه ثابت إلى شهرين من وقت العقد، وإن لم يحضر فإن حقه ال يسقط إال بمضي 
سنة وما قارب السنة، بينما قيدها الحنابلة في هذه الرواية بصدور ما يدل على رضا 

  .الشفيع كعفو أو مطالبة بالقسمة
  :أدلة هذا القول

 بالشفعة في كل ما لم قضى النبي : ( قال )٥(واه جابر بن عبداهللا ما ر– ١
  .)٦()يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة

  . أنه لم يرد في الحديث تحديد وقت للشفعة فيعم كل األوقات:وجه الداللة
  :يمكن أن يناقش

نة أو بأن الحديث أفاد عموم األوقات فمن أين أتيتم بتحديد الشهرين والس
  بصدور ما يدل على الرضا؟

                                         
 ).٧/١٧٦(، المغني  )٢٤٠ / ٧(الحاوي الكبير : ينظر  )١(

 ).٤/١١٠(، مطالب أولي النهى )٧/١٧٦(، المغني )٧/٢٤٠(الحاوي الكبير: ينظر  )٢(

 ).٥/١٧٣(، شرح الخرشي )٢/١٢٣(، الفواكه الدواني )٢٠/٥٧(الجامع لمسائل المدونة : ينظر  )٣(

 ).٧/١٧٦(المغني : ينظر  )٤(

 .سبقت ترجمته  )٥(

 .سبق تخريجه  )٦(



 

 )٣٢٥٥(

  :ويمكن أن يجاب
بأن هذا التحديد يرجع إلى رأي القاضي، أو أن هذا التمديد يفيد غلبة الظن 

  .بعلم الشفيع بالبيع
 أن التحديد بالسنة وما يقاربها يرفع الضرر عن المشتري إذ القول بترك – ٢

ه، فكان البد من مدة الشفيع بدون تحديد أجل يمنع المشتري من التصرف في ملك
يأمن المشتري بانقضائها سقوط الشفعة وبطالنها، فكانت السنة مدة كافية لقطع 

  .)١(األعذار
 أن القول بفورية الشفعة فيه إلحاق ضرر بالشفيع؛ ألنه قد يعلم بالبيع في – ٣

وقت ال يملك ثمن المبيع فيحتاج إلى أجل يحصل به الثمن، وقد يكون المشتري قد 
  .)٢(يما اشتراه فتجب له قيمة البناء، ويتعذر على الشفيع دفع القيمة على الفوربنى ف

مؤقت بثالثة أيام؛ فإن طلبها إلى ثالث كان على حقه،  إن حق الشفعة: القول الثالث
  .)٣(وإن مضت الثالث قبل طلبه بطلت، وهذا قول عند الشافعية

  :)٤(دليل هذا القول
يع بها في التماس الحظ لنفسه في األخذ أو الترك؛ فلو أن الشفعة موضوعة الرتفاق الشف

قلنا بالفور ضيقنا على الشفيع، ولو قلنا بالتراخي أضرينا بالمشتري، فاحتيج إلى مدة 
يتوصل بها الشفيع إلى التماس حظه وال يستضر المشتري بتأخيره، فكان أولى األمور 

  :في تقديرها ثالثة أيام وذلك لما يلي
  .حد في الشرع لمدة الخيارأن الثالثة - أ

أن الثالثة أقصى حد القلة، وأدنى حد الكثرة، أال ترى أن اهللا تعالى قـضى بهـالك             -ب
تَمتَّعوا ِفي داِركُم ثَلَاثَـةَ َأيـاٍم ذَِٰلـك وعـد غَيـر             : قوم أنظرهم قبله ثالثا، قال تعالى     

  .)٥(مكْذُوٍب

                                         
  ).٢٦١(مسالك الداللة : ينظر  )١(
 ).١٩/ ٤(اإلشراف على مسائل الخالف : ينظر  )٢(

 ).٣١٣/ ١٤(ملة المجموع ، تك)٢٤١/ ٧(الحاوي الكبير : ينظر  )٣(

 .المرجعان السابقان : ينظر  )٤(

 ).٦٥(سورة هود، آية   )٥(



– 

  )٣٢٥٦(

ال دليل عليه وإنما هو استحسان منكم، بأن التحديد بثالثة أيام تحكم : نوقش
  .)١(واألصل المقيس عليه ممنوع، ثم هو باطل بخيار الرد بالعيب

  .)٢(بأن هذا استحسان وليس بأصل: وأجيب 
  :الراجح

 القول بأن الشفعة على التراخي إال أنه البد من - واهللا أعلم- القول الراجح
ة ومالبساتها؛ وذلك لما ضرب أجل للشفيع يتولى القاضي تحديده حسب كل قضي

  :يأتي
 .أن أدلة القائلين بالفورية أدلة ضعيفة ال تقوم بها حجة - ١
أن مقاصد الشريعة في شرعية الشفعة هي رفع الضرر عن الشفيع، والقول  - ٢

بالفورية ينافي ذلك، فالضرر واقع عليه بهذا القول من حيث إنه قد يحتاج إلى 
المبيع، ومراعاة جانب الشفيع أولى تأمل ونظر، أو يحتاج مدة يحصل بها ثمن 

من مراعاة جانب المشتري؛ إذ الشفعة شرعت من أجل األول، لذا وجب أن 
يعطى مدة كافية ليطالب بالشفعة أو يمضي البيع، غير أن تحديد المالكية 
بالشهرين والسنة ال دليل عليه وكذا تحديد بعض الشافعية بالثالثة أيام، فأرى أن 

ي يحدده حسب كل قضية ومالبساتها أو يصدر به قرار من يرجع األمر للقاض
 .الوالي العام وفق ما تقتضيه السياسة الشرعية حسب كل عصر وظروفه

                                         
 ).١٧٧/ ٧(المغني : ينظر  )١(

وهذا  : -رحمه اهللا–قال الشافعي  : (-رحمه اهللا–، قال الماوردي )٧/٢٤١(الحاوي الكبير : ينظر  )٢(
 ).استحسان وليس بأصل



 

 )٣٢٥٧(

  الخاتمــة
  .الحمد هللا حق حمده، والصالة والسالم على رسوله وعبده

  .أما بعد
فإن مما تقتضيه قواعد البحث العلمي ما دأب عليه كثير من الباحثين من ذكر 

تمة يدون فيها أهم النتائج التي ظهرت في البحث بعد رحلة ميمونة في بطون خا
الكتب والبحث والمطالعة، نهل الباحث خاللها من معين العلم العذب النمير، وتفيأ في 

  :ظالله وبساتينه وارتشف من معارفه، وإن أهم ما خلصت إليه في هذا البحث ما يلي
ك الشريك ما انتقل من يد شريكه بعوض أن الشفعة في االصطالح تعني حق تمل - ١

أو بغير عوض بثمنه الذي انتقل به، وما أنفق في ذلك، ليشمل العقار وغيره، 
وما انتقل بعوض مالي أو غير مالي، ويشمل ما قد يتكبده المشتري من نفقات 

 .عدا الثمن حتى ال نجمع عليه خسارتين، خسارة المبيع وخسارة النفقات
 .أن الشفعة ثابتة بالسنة النبوية وبإجماع علماء األمة - ٢
أن مقاصد الشرع من شرعية الشفعة تكمن في رفع الضرر عن الشفيع أياً كان  - ٣

نوعه سواء كان ناشئاً عن القسمة أو المداخلة أو المخالطة أو الجوار، ويكفي 
 . احتمال وجود الضرر دون تحققه

 على التراخي؛ لكن البد أن يحدد لذلك أجٌل  أن الشفعة– واهللا أعلم –أن الراجح  - ٤
لنرفع الضرر عن الشفيع وعن المشتري، ويتولى تحديد األجل القاضي أو ولي 

  .األمر العام حسب ما تقتضيه السياسة الشرعية
وختاماً، فهذا جهد المقل، فما كان فيه من صواب فمن اهللا وحده، وإن تكن 

أن يغفر الزلل والتقصير، ورحم اهللا امرءاً األخرى فما إلى ذلك قصدت، واهللا اسأل 
  .أعان ونصح وسدد، وصلى اهللا على نبينا محمد وبارك وسلم تسليماً كثيراً



– 

  )٣٢٥٨(

  فهرس المصادر والمراجع
أبو حماد صغير أحمد، دار : اإلجماع، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق - ١

 .طيبة الرياض
خليل :  الدين علي بن محمد الجزري، تحقيقأسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز - ٢

  ه١٤١٨مأمون شيحا، دار المؤيد، الرياض، الطبعة األولى 
: اإلشراف على نكت مسائل الخالف، لعبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي، تحقيق - ٣

 .هـ١٤٢٠الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى 
: ضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيقاإلصابة في تمييز الصحابة، ألبي الف - ٤

عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،الطبعة 
 ه١٤١٥األولى 

إعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي، الطبعة األولى  - ٥
  ه١٤١٦

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن  - ٦
  .هـ١٤٢٠دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى 

: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، تحقيق - ٧
  .هـ١٤٢١محمد عدنان بن ياسمين درويش، مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة الثالثة 

ألبي العباس أحمد بن محمد  ) الصاويحاشية( بلغة السالك ألقرب المناسك - ٨
  .الصاوي،دار المعارف

: بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام، لعلي بن محمد بن عبدالملك ابن القطان، تحقيق - ٩
  .هـ١٤١٨الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، الطبعة األولى 

  .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان الزيلعي -١٠
خيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ألحمد بن علي بن أحمد بن حجر التل -١١

 .هـ١٤١٩العسقالني، دار الكتب العلمية ، الطبعة األولى 
تهذيب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، دار صادر، بيروت،  -١٢

  .الطبعة األولى
 . بحيدر أبادالجمهورة البن دريد، دائرة المعارف العثمانية -١٣
  



 

 )٣٢٥٩(

عادل أحمد : حاشية ابن عابدين، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، دراسة وتحقيق -١٤
  .هـ١٤١٥عبدالموجود، علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب، سليمان بن عمر البجيرمي، المكتبة  -١٥
  .تركيا  اإلسالمية،

زكريا :  الخرشي على مختصر خليل، لمحمد بن عبداهللا الخرشي، ضبطحاشية -١٦
  .هـ١٤١٧عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

حاشية الشلبي، لشهاب الدين أحمد بن محمد الشلبي، المطبعة األميرية، بوالق، القاهرة،  -١٧
  .هـ١٣١٣الطبعة األولى 

علي بن محمد :  الماوردي، تحقيق وتعليقالحاوي الكبير، لعلي بن محمد بن حبيب -١٨
  .هـ١٤١٩معوض، عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 

أسامة بن حسن، : ذيل طبقات الحنابلة، لعبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق -١٩
  .وحازم علي بهجت، دار الكتب العلمية، بيروت

ية، لمنصور البهوتي، الطبعة السابعة الروض المربع شرح زاد المستقنع مع الحاش -٢٠
  .هـ١٤١٧

  .سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، مطبعة بيت األفكار الدولية -٢١
محمد عبدالقادر : سنن البيهقي الصغرى، أحمد بن الحضيف بن علي البيهقي، تحقيق -٢٢

  .هـ١٤٢٠عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
ين محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة سير أعالم النبالء، لشمس الد -٢٣

  .ه١٤١٩الحادية عشرة 
السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، لمحمد بن علي الشوكاني، دار ابن حزم،  -٢٤

  .الطبعة األولى 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الدين محمد بن عبداهللا الزركشي،  -٢٥

  .هـ١٤١٣العبيكان، الطبعة األولى عبداهللا الجبرين، مكتبة : تحقيق
شرح صحيح مسلم، ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي،  -٢٦

  .هـ١٣٩٢بيروت، الطبعة الثانية 
شفعة الجوار في الفقه اإلسالمي، محمد محمود أبو ليل، نشر مجلة الشريعة والقانون،  -٢٧

  .م ٢٠٠٧األردن 



– 

  )٣٢٦٠(

أبو صهيب : مد بن إسماعيل البخاري، اعتنى بهصحيح البخاري، عبداهللا بن مح -٢٨
  .هـ١٤١٩الكرمي بيت األفكار الدولية، 

صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، اعتنى به أبو صهيب الكرمي،  -٢٩
 .هـ١٤١٩بيت األفكار الدولية 

عبدالعليم خان، : طبقات الشافعية، ألبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الدمشقي، تحقيق -٣٠
 ه١٤٠٧عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى 

إحسان عباس، دار الرائد، بيروت : طبقات الفقهاء، ألبي إسحاق الشيرازي، تحقيق -٣١
١٩٧٨  

  .علل الحديث البن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي -٣٢
لم بن مهنا، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سا -٣٣

عبدالوارث بن محمد بن علي، مكتبة عباس الباز، مكة المكرمة، الطبعة األولى : ضبط
  .هـ١٤١٨

مكتب تحقيق التراث في : القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق -٣٤
  .هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة السادسة 

عادل أحمد : ال ألبي أحمد بن عدي الجرجاني، تحقيقالكامل في ضعفاء الرج -٣٥
  .هـ١٤١٨عبدالمودود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 

عامر حسن : كتاب القضاء ألبي الحارث سريج بن يونس البغدادي، تحقيق وتعليق -٣٦
  .هـ١٤٢١صبري، دار البشائر اإلسالمي، لبنان، الطبعة األولى 

 :ر في حل غاية االختصار، ألبي بكر عبدالمؤمن الحصني الشافعي، تحقيقكفاية األخيا -٣٧
محمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، الطبعة األولى  علي عبدالحميد بلطجي،

  .م١٩٩٤
لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري، إدار صادر، بيروت،  -٣٨

  .م١٩٩٧الطبعة األولى 
عبدالفتاح أبو غدة، دار : بن علي بن حجر العسقالني، تحقيقلسان الميزان، ألحمد  -٣٩

  .م٢٠٠٢البشائر، الطبعة األولى 
المبدع في شرح المقنع، إلبراهيم بن محمد بن عبداهللا بن مفلح، دار الكتب العلمية،  -٤٠

  .بيروت



 

 )٣٢٦١(

المبسوط ألبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، الطبعة الثانية، بيروت، دار المعرفة  -٤١
  .لنشرللطباعة وا

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، : مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب -٤٢
  .هـ١٤١٨

محمد : المجموع، لمحيي الدين بن شرف النووي، وتكملته للسبكي والمطيعي، تحقيق -٤٣
  .هـ١٤٢٥نجيب المطيعي، دار النفائس، الرياض 

مد الصديق، دار الفكر مسالك الداللة في شرح متن الرسالة ألبي الفيض أحمد بن مح -٤٤
  .للطباعة والنشر

: ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي، تحقيق) البحر الزخار(مسند البزار  -٤٥
  .محفوظ الرحمن زين اهللا، عادل سعد، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة األولى

حبيب الرحمن : مصنف عبدالرزاق، لعبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق وتخريج -٤٦
 .األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى سعد الرحيباني الحنبلي، المكتب  -٤٧
  .ه١٤١٥اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

حمدي السلفي، دار إحياء : المعجم الكبير، ألبي قاسم سليمان بن أحمد الطبري، تحقيق -٤٨
  .م ١٩٨٣التراث العربي، الطبعة الثانية 

معونة أولي النهى شرح المنتهى، محمد بن عبدالعزيز الفتوحي، دار خضر، الطبعة  -٤٩
  .األولى

  .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر -٥٠
هـ، ١٣٨٨المغني، لموفق الدين عبداهللا بن محمد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة  -٥١

  .هـ١٤١٧لكتب، الرياض وطبعة دام عالم ا
عبدالسالم : مقاييس اللغة ألبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط -٥٢

  .هارون، دار الجيل، بيروت 
النبراس في الشفعة والرهن والحوالة والميراث، عبدالفتاح إدريس، الطبعة األولى  -٥٣

  .م١٩٩٥
 أبي العباس الرملي، دار نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمد بن -٥٤

  .هـ١٤٠٤الفكر، بيروت 



– 

  )٣٢٦٢(

 



 

 )٣٢٦٣(

  ف
  
  
  
  

  
  

  المقدمة
إن الحمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أالّ 
إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله 

  . صحبه وسلَّم تسليماً كثيراًو
  :أما بعد

فإن الواجب على المكلف التقرب إلى اهللا باستفراغ الوسع بالقيام بالطاعات،    
؛ ما عاد على اإلنسان في حفظ صحته، توأنجح الوسائل بعد القيام باألوامر والمنهيا
حافظة ؛ ولذلك كان من مقاصد الشرع الم)١(ومداواة مرضه؛ إذ العافية أمر مطلوب 

  .على النفس فهي تعد من الضرورات
 كما ال ؛وأنه ال ينافي التوكل، األمر بالتداويباألحاديث الصحيحة ولقد جاءت    

بأضدادها بل ال تتم حقيقة التوحيد إال   والحر والبرد،ينافيه دفع داء الجوع والعطش
قتضت سنة اهللا او . بمباشرة األسباب التي نصبها اهللا مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا

وكل داء له ضد من الدواء يعالج  له ضد،ونه ال شيء من المخلوقات إال أ -تعالى-
  . )٢( بضده

وقد اهتم اإلنسان في مختلف العصور بطب األبدان، وصناعة الدواء في    
معالجة األسقام، أما في هذا األزمنة فإن تصنيع األدوية وتسويقها يعد من التجارات 

  . ر من البلدان سيما البالد غير اإلسالميةالرائجة في كثي
                                         

 ).١٨: ص(الطب النبوي، للذهبي، : ينظر) ١(

 ).٤/١٤(زاد المعاد، البن القيم، : ينظر) ٢(

 
 

 
  الشريعة بالرياضقسم الفقه بكلية في  المساعداألستاذ 

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
  



– 

  )٣٢٦٤(

هناك تفاوت كبير في إجمالي صادرات األدوية بين نصف الكرة األرضية و  
 مرة من النصف ٥٥الشمالي والجنوبي، فالنصف الشمالي يصدر أدوية بمعدل أكبر 

   .الجنوبي
في صناعة % ٧٩,٢وفي حين تسيطر أوروبا على حصة سوقية تبلغ نسبتها   

ن إجمالي ما تصدره أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوقيانوسيا إية، فاألدو
   .)١(فحسب% ١,٨من أدوية يبلغ 

وهذه الشركات تقوم بإنتاج بعض األدوية من مواد محرمة قد يكون الدواء له   
بديل في بعض األحيان ، وقد ال يوجد ، وقد يكون التداوي به في ظاهر البدن ، وقد 

  .الحاجة إلى تناوله في الباطن تكون 
ومما يتصل بهذه النازلة أيضاً صناعة الدواء من مواد مستخلصة من أصول       

نجسة عن طريق التفاعل الكيمائي بحيث تستحيل النجاسة إلى مادة أخرى مختلفة في 
  الحقيقة والصفات

لتساؤالت وهي بذلك تعد استحالة مقصودة بفعل وكسب من اإلنسان ؛ مما أثار بعض ا
عن حكم الدواء المنتج بهذه الطريقة من حيث طهارته وإباحة التداوي به؟ وهل تقاس 
هذه الصورة من االستحالة على مسألة تخليل الخمر، أم تقاس على شيء آخر من 

  .األعيان ؟
بعدم ثبوت الطهارة باستحالة : وهل الفقهاء من أصحاب المذاهب القائلين  

موا هذا االجتهاد في المستحيل من النجاسات بكسب اإلنسان قد التز. النجاسة بذاتها
ومباشرته ؟ وما هي اآلثار المرتبة على هذه األقوال تخريجاً لحكم هذه النازلة؟ ؛ لذلك 

 ادةقصد استحالة الم أثر : "وتأصيالً بعنوانهذه المسألة بحثاً  دراسة أهميةكله جاءت 
  "دراسة فقهية معاصرة " في صناعة الدواء  -  غير المسكرة -النجسة 

  :لدراسات السابقةا
 بعض وجدت وإن  فقهية بهذا العنوانية يقف الباحث على دراسة علملم  
التداوي بالمحرمات، والنجاسات دون  موضوع االستحالة أو تناولت  التيالدراسات
 .)٢ (  للمسألة إشارة عابرة دون بحث لها، إال دراسة أشارت لمسألة البحثالتطرق 

                                         
: هذه االحصائيات على الموقع المتاح على الرابط:  ينظر)١(

/id/articledetail/article/ar/com.argaam.www://https٥٢٢٦٠١ 
 ). ٢٧٧: ص(هنا األحيدب، . ة، د، األحكام الفقهية للصيدل)١٩٣: ص(حسن الفكي، .أحكام األدوية، د: ينظر) ٢(



 

 )٣٢٦٥(

    :ج البحثمنه
  :تم إعداد هذا البحث باتباع المنهج اآلتي    

 تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود مـن         :أوالً
  .دراستها

 إذا كانت المسألة من مواضع االتفاق، فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق ذلـك مـن    :ثانيـاً 
  .مظانه المعتبرة

  :لمسألة من مسائل الخالف فأتبع ما يلي إذا كانت ا:ثالثاً
تحرير محل الخالف، إذا كان بعض صور المسألة محل خالف، وبعـضها           -أ 

  .محل اتفاق
ذكر األقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عـرض                 -ب

  .الخالف حسب االتجاهات الفقهية
 ما تيسر الوقوف عليه من أقـوال         االقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع      - جـ

السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسـلك بهـا مـسلك               
  .التخريج

  .توثيق األقوال من كتب أهل المذهب نفسه   -د 
 استقصاء أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة، وذكر مـا يـرد عليهـا مـن              -هـ

  .ناقشةمناقشات، وما يجاب عنها، إن وجد رد على الم
  . الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخالف، إن وجدت-و

 االعتماد على أمهات المصادر والمراجع األصيلة في التخريج، والتحرير، والتوثيـق،            :رابعاً
  .والجمع

 وضع خاتمة، عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عمـا تـضمنته              :خامساً
  .مع أبرز أهم النتائج، الرسالة

  . تذييل الرسالة بفهرس المراجع والمصادر وفهرس الموضوعات:سادساً
  : تقسيمات البحث

  .مباحث، وخاتمةأربعة يشتمل هذا البحث على تمهيد، و  
  :ثالثة مطالبأما التمهيد فيشتمل على 

  . تعريف القصد:المطلب االول 



– 

  )٣٢٦٦(

  . معنى التداوي:الثانيالمطلب  
   .ة النجاس حقيقة:الثالثالمطلب  

  . الفقهية في حكم التداوي تاالتجاها: األول المبحث
  .األصل في التداوي بالمحرمات مع بقاء أعيانها: الثاني المبحث
  :مطلبان: وفيه: حكم التداوي بالنجاسات: الثالث المبحث

  :وفيه مسألتان: حقيقة الحاجة والضرورة:  األولالمطلب 
  .حقيقة الحاجة: المسألة األولى
  . قة الضرورةحقي:  المسألة الثانية

  .التداوي بالنجاسات مع بقاء عينها:  الثانيالمطلب 
فـي صـناعة    - غير المـسكرة    -النجاسة استحالة    في قصدمدى أثر ال  :الرابع  المبحث

  : مطالبةوفيه ثالث: األدوية
  .حقيقة االستحالة:  األولالمطلب 
  .طهارة النجاسات المستحيلة بذاتها:  الثانيالمطلب 
  . في صناعة الدواء المنتج- غير المسكرة-أثر قصد استحالة النجاسة:  الثالثالمطلب 
  .وتشتمل على أهم النتائج، والتوصيات: الخـاتمـة 
 .فهرس المراجع والمصادر -
 .فهرس الموضوعات -

 
 



 

 )٣٢٦٧(

  التمهيد
  :ثالثة مطالبيشتمل على و

  األول المطلب
  تعريف القصد

أصـول ثالثـة،    ،  والدال،  دوالصا القاف،: )١( قال ابن فارس     :القصد في اللغة    
أقـصده  : ومن البـاب  . قصدته قصدا ومقصدا  :  يقال  .يدل أحدها على إتيان شيء وأمه     

  .)٢(  ألنه لم يحد عنه؛ إذا أصابه فقتل مكانه، وكأنه قيل ذلك:السهم
 )٣( -رحمـه اهللا  - ابن منظور يقول   والقصد يأتي بمعنى العزيمة على الشيء،       

 والنهود والنهوض نحو الشيء على اعتدال كـان ذلـك أو   االعتزام والتوجههو  : القصد
  .)٤(من حيث األصلجور هذا 
فقد عرف بتعريفات متقاربة تلتقـي مـع المعنـى          : أما القصد في االصطالح     

  :اللغوي المتقدم
  . )٥(النية لفعل ما أمر به: بأنه: فقد عرف  

 ؛العلم يقدمـه ف وعمل،  علم،:حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران   : وقيل أن القصد       
   .)٦(  ألنه ثمرته وفرعه؛ألنه أصله وشرطه، والعمل يتبعه

                                         
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، اإلمام اللغوي المفسر، أصله من قزوين، وكان مقيمـاً               : هو )١(

أخذتني الحمية على هذا اإلمام أن يخلو مثـل   : بهمذان ثم حمل إلى الري، كان شافعياً، فتحول مالكياً، وقال         
المجمل في اللغة، ومقدمة في النحو، : من مؤلفاته. هـ، وقيل غير ذلك٣٩٥ة توفي سن. هذا البلد عن مذهبه   

  .والليل والنهار، وذم الخطأ في الشعر وغير ذلك
 ).١/٣٥٢(، بغية الوعاة )١/٤١٠(، معجم األدباء )١/١١٨(وفيات األعيان : ينظر في ترجمته  

 ).١/٢٠٥ (مقاييس اللغة،) قصد(مادة : ينظر )٢(

دين محمد بن مكـرم بن على بن مـنظور األنصاري، اشتهر بابن منظور، ولد بمصر سـنة                جمال ال : هو )٣(
ـ ٧١١ سنةونشأ بها، ولي القضاء في طرابلس الغرب، ثم عاد إلى مصر، وبها توفي              . هـ٦٣٠ لـه  . هـ

 مختار األغاني في األخبار والتهاني، ونثار األزهار في الليل والنهار، وأخبار أبي نـواس             : مصنفات منها 
  .وغيرها

 ).١/٢٤٨(، وبغية الوعاة )٨/٤٩(شذرات الذهب :  ترجمتهينظر  

 ).٣/٣٥٤ (لسان العرب،) قصد(مادة : ينظر )٤(

 ). ٥/٤٢٦(، الفروع، البن مفلح، )١/٤٠(، تبيين الحقائق، للزيعلي، )٢/٤٧٢(أحكام القرآن، للجصاص، :  ينظر)٥(

 .)٢٦٨٤/ ١٤(إحياء علوم الدين، للغزالي، : ينظر) ٦(



– 

  )٣٢٦٨(

  .)١( ءهو عزم القلب على فعل الشي: أن القصد: ويتحصل من ذلك  
  الثانيالمطلب 

  معنى التداوي
المـريض ونحـوه مـداواة    ) داوى(: مصدر تداوى، يقـال    :التداوي في اللغة    

  .)٢( أدوية يجمع على ويعالج،ما يتداوى به : )الدواء( و عالجه،:ودواء
فهو العالج، وهو تعاطي الدواء بقـصد معالجـة         : أما التداوي في االصطالح     

  . )٣(المرض، أو الوقاية منه
وبالتأمل فيما سبق نجد أن معنى التداوي في االصطالح ال يخرج عـن معنـاه          

  .تعاطي الدواء بقصد معالجة المرض فهو: اللغوي
  المطلب الثالث

  نجاسةحقيقة ال
أصل صحيح يدل على خالف ،والسين والجيم، النون،: النجاسة لغة  
إذا كان قذرا غير ) تعب(من باب ، فهو نجس:نجس الشيء نجساً:يقال ،)٤(الطهارة
  .نظيف

وثوب نجس ، واالسم النجاسة  فهو موافق لهذا،:القذر قد يكون نجاسةو  
  .)٥(وبالفتح وصف بالمصدر  اسم فاعل،:بالكسر

 فمن الفقهاء من اكتفى بذكر أفرداها دون حد :جاسة في االصطالحأما الن  
  .، اكتفاء بوضوح معناها مما أغنى عن رسم مدلول لها)٦(لها

                                         
 ).١/٣٥٢(المجموع، للنووي، : ينظر) ١(

، المصباح )٢٠٦: ص(، القاموس المحيط، الفيروز آبادي، )٢٧٦/ ١٤(،  ، لسان العرب)دوى(مادة : ينظر) ٢(
 ).١/٢٠٥(المنير، للفيومي، 

د أحم. ، الموسوعة الفقهية الطبية، د)٤٧: ص(، المطلع، للبعلي )٥٣١/ ٢(مواهب الجليل، الحطاب،  :ينظر) ٣(
 ). ١٩٣: ص(كنعان، 

 ).٥٩٤/ ٢(، المصباح المنير، )نجس(مادة : ينظر) ٤(
 ).٥/٣٩٤(، مقاييس اللغة، )نجس(مادة : ينظر )٥(
، حاشـيتا   )١٢٤-١٢٢ /١ ( ،ألبي عبداهللا المواق ،    ، التاج واإلكليل  )٦١-٦٠ /١ ( للكساني ،  بدائع الصنائع، ) ٦(

 ).١/١٨١( للبهوتي ، ، كشاف القناع،)٧٩-٧٨ ص١(قليوبي، 



 

 )٣٢٦٩(

وأما حد : - رحمه اهللا- حيث قال )١(كاإلمام النووي : ومنهم من عرفها  
 كل عين حرم تناولها على اإلطالق مع إمكان  فهو:النجاسة في اصطالح الفقهاء

  .ل ال لحرمتهاالتناو
احتراز من السموم التي هي نبات فإنها ال يحرم تناولها ": على اإلطالق: "قولنا  

  . وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر،على اإلطالق بل يباح القليل منها
 .ألنه ال يمكن تناولها  من األشياء الصلبة؛ا احتراز":مع إمكان التناول" :وقولنا  

  .)٢(راز من اآلدمي احت": ال لحرمته: "وقولنا

                                         
يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الشافعي، أبوزكريا، محي الدين، العالمة، المحدث،               : هو )١(

وإليها نسبته، كان على جانب كبير من العلم والعبـادة          ) من قرى حوران بسوريا   (الفقيه، ولد في بلدة نوى      
البين، وروضة الطالبين، وشـرح صـحيح   منهاج الط: والورع، والزهد اشتهر بكثرة التصنيف من مؤلفاته    

  .هـ٦٧٦توفي ستة . مسلم
 ).٢٧٨/ ٨(، النجوم الزاهرة )٥/١٦٥(طبقات الشافعية للسبكي : ينظر في ترجمته   
 ).٢٥-٢٢/ ١(شرح حدود ابن عرفة،  ،)٢/٥٤٦(المجموع، للنووي، : ينظر )٢(



– 

  )٣٢٧٠(

  األول المبحث
   الفقهية في حكم التداوي ت االتجاها

  :تحرير محل النزاع في حكم التداوي
، وأنه مباح؛ وذلك لصراحة األدلة على       )١(اتفق الفقهاء على مشروعية التداوي        

  :جواز مباشرة التداوي ؛ ومن ذلك
  :الدليل األول

} | { M z y xw v u t s r q p o :تعـالى  قوله  
 ~L )٢(.   

  :وجه االستدالل
 أخبر ممتناً على عباده أن جعل العسل دواء؛ فيؤخـذ منـه جـواز               أن اهللا       

  . )٣(العالج باألدوية المباحة 
  :الدليل الثاني

ما أنزل اهللا داء إال أنزل له       :  قال  أن النبي    ما جاء من حديث أبي هريرة           
  .)٤("شفاء

  :وجه االستدالل
 ابتالء للناس؛ جعل لها من لطفـه   أن األدواء التي خلقها اهللا    بين الرسول       

  .)٥(  وجواز الطبالتداوي إباحة من الدواء ما يكون عالجاً؛ فدلَّ ذلك على
 على مشروعية التداوي باالستناد إلـى       -رحمهم اهللا تعالى  -ومع اتفاق الفقهاء        

اشرة العبد للتداوي هـل هـو       النصوص المتقدمة من الوحيين إال أنهم قد اختلفوا في مب         
  : على سبيل الوجوب، أو عدمه؟ على قولين

      
                                         

، )٢/٢٢٦( األم، للشافعي، ،)٤/٣٤٥( ، ، التاج واإلكليل)١/١٢٧(شرح السير الكبير، للسرخسي، :  ينظر)١(
 ).٢/٤٦٣(اإلنصاف، للمردواي، 

  .)٦٩: آية (النحل سورة )٢(
  ) .١٢/٣٦٦( أحكام القرآن، للقرطبي، ) ٣(

   .)٥٦٧٨: (برقم" ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء باب " ،  "الطبكتاب "  البخاري في صحيحه في أخرجه )٤(

، اآلداب الـشرعية، ابـن مفلـح،        )٣٩٤/ ٩(خاري، ألبي الحسن علي بن بطـال،        شرح صحيح الب  : ينظر) ٥(
)٢/٣٤٨.( 



 

 )٣٢٧١(

مـنهم قـال   : لكن أصحاب هـذا القـول  . التداوي ليس بواجب    أن مباشرة  :القول األول 
، )١(بإباحته، ومنهم من قال بسنيته، وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء من الحنفيـة               

  . )٤(، والحنابلة )٣(، والمذهب عند الشافعية )٢(والمالكية
 إذا ةوجه عنـد الـشافعي   : التداوي واجبة، وهذا القول     أن مباشرة  :القول الثاني     

  .)٦(إن ظن نفعه : ، وقول عند الحنابلة، زاد بعضهم)٥(خاف التلف على نفسه
  : أدلة األقوال

  : بأدلة منها: بعدم وجوب التداوي: استدل القائلون: أدلة القول األول
  :الدليل األول

 على مشروعية التـداوي     عموم األدلة المتقدمة، من القرآن، ومن سنة النبي             
  . )٧(وأنه من جملة األخذ باألسباب القدرية 

   :الدليل الثاني
ما جاء في حديث ابن عباس في قصة المرأة السوداء التي كانت تصرع وفيه   
،  صبرت ولك الجنة إن شئت: قال،فادع اهللا لي، وإني أتكشف، إني أصرع: "أنها قالت

 إني أتكشف فادع اهللا لي أن ال : فقالت.أصبر: فقالت وإن شئت دعوت اهللا أن يعافيك،
  .)٨("أتكشف فدعا لها

                                         
  ).٦/٣٢ ( للزيلعي ،، تبيين الحقائق،)١/١٢٧ ( للسرخسي ،شرح السير الكبير،: ينظر) ١(

 .)٤/٣٤٥ ( التاج واإلكليل،،)١/١٢٩(المدونة، لإلمام مالك األصبحي، : ينظر) ٢(

 ).٥/١٩٧(لمجموع، ، ا)٢/٢٢٦(األم، : ينظر) ٣(

 ).٢/٤٦٣(، االنصاف، )٢/١٦٥(الفروع ، : ينظر) ٤(

 ) .٣/١٨٣(حاشية الشرواني، : ينظر) ٥(

 ).٢/٤٦٣( االنصاف، ،)٢/١٦٥(الفروع ، :  ينظر)٦(

   ).٩: ص( من البحث، :ينظر ) ٧(

 ،)٥٦٥٢: (برقم" فضل من يصرع من الريح باب " ،  "المرضىكتاب "  البخاري في صحيحه في أخرجه )٨(
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو باب " ،  "اآلداب" كتاب "  في صحيحه في مسلم أخرجهو

 .)٢٥٧٠: (برقم" نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 



– 

  )٣٢٧٢(

  :وجه االستدالل
 وبين الدعاء  ودخول الجنة،،بين الصبر على البالءخيرها  أن النبي   

:  يكن للتخيير موضعلم ؛العافية فاختارت البالء والجنة، ولو كان رفع المرض واجباًو
   .كدفع الجوع
   :الدليل الثالث

 وأمر  احتجم، وأمر بالحجامة، والحجامة نوع من الدواء، ففعله أن النبي     
  .)١(به، واألمر بها دائر بين اإلباحة واالستحباب؛ ألنه ليس قائل بوجوبها

  : أدلة القول الثاني
 بوجوب التداوي؛ لكن لم يقف الباحث على أدلة ألصحاب هذا القول تقضي    

  :يمكن أن يستدل لهم بما يلي
أشرف على إذا ، رللمضط روإساغة اللقمة بالخم القياس على أكل الميتة    

 يجب عليه التداوي ؛ بجامع حفظ النفس من فكذلك المريض؛ الجوع الهالك بسبب
  .الهالك 
  :ونوقش

  :وجه ذلك: أنه قياس مع الفارق    
 مقطوع إفادته، بخالف تعاطي رللمضط رقمة بالخموإساغة الل أكل الميتةأن     

  .)٢(، فافترقا ةالدواء؛ فإنه مظنون اإلفاد
  :واهللا أعلم: الراجح

المتأمل في القولين وأدلتهما؛ يجد أنه ال تعارض بينهما حيـث يمكـن الجمـع                   
بينهما؛ إذ حاالت المرض تختلف وتتفاوت من جهة بقاء النفس أو تلفهـا، أو حـصول                

ن دون هالك ؛ ولذلك يختلف حكمه، من حيـث اإلباحـة، أو االسـتحباب، أو            المشقة م 
فإن الناس قـد تنـازعوا   ": حيث يقول)٣(-رحمه اهللا-الوجوب، وإلى هذا أشار ابن تيمية    

                                         
 ) .٢/٣٤٨(اآلداب الشرعية، : ينظر) ١(

 ) .٤/٤٤٨(حاشية البجيرمي، :  ينظر)٢(

 تيمية الحراني، تقي الدين، أبو العباس، شيخ اإلسالم، ولد بحران           أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن       : هو )٣(
هـ ثم رحل به أبوه إلى دمشق وعمره ست سنوات، فنشأ بها نشأة علمية فنبغ بهـا،  ٦٦١بأرض الشام سنة  

عـن   واشتهر، وقد جاهد في اهللا دفاعاً   وقد وهبه اهللا ذكاء مفرطاً، وقوة حافظة وسرعة إدراك، فذاع صيته            
  =  .هـ٧٢٨سنانه وبنانه ولسانه، وسجن عدة مرات، ومات معتقالً بقلعة دمشق سنة دينه ب



 

 )٣٢٧٣(

  في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ 
أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح؛ ومنه ما               : والتحقيق    

ما يعلم أنه يحصل بـه بقـاء الـنفس ال    : و مستحب وقد يكون منه ما هو واجب وهو        ه
بغيره كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنه واجب عند األئمـة األربعـة وجمهـور                

  .العلماء
من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار فقد             :وقد قال مسروق     

مرض ما إن لم يتعالج معه مات والعـالج المعتـاد           يحصل أحيانا لإلنسان إذا استحر ال     
  .)١( تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحيانا

                                                                                                     
درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، العقيدة الواسـطية، واقتـضاء    : له المؤلفات الكثيرة منها   =  

لفاتـه   وابنه محمد مجموعة مـن مؤ      -رحمه اهللا -الصراط المستقيم، وقد جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم         
  ".مجموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية: " مجلداً موسوماً بعنوان٣٥ورسائله، وفتاويه في 

 ).٨/١٤٢(، وشذرات الذهب )١/١٤٤(الدرر الكامنة : ينظر في ترجمته  

 ).١٨/١٢(مجموع الفتاوى، ابن تيمية ، : ينظر) ١(



– 

  )٣٢٧٤(

  الثاني المبحث
   األصل في التداوي بالمحرمات مع بقاء أعيانها

 على أن األصل في التداوي بالمحرمات المنع إذا - رحمهم اهللا-اتفق الفقهاء   
 فإن كان :" الحالل، جاء في منظومة غذاء األلباب ما نصهكان يمكن العالج بالدواء

، ومستندهم ما جاء من )١( " م وفاقاً حر،الدواء بمحرم أو في مفرداته شيء محرم
  :النصوص النبوية من األحاديث في الصحاح والسنن فمن ذلك 

إن اهللا لم يجعل شفاءكم فيما :  قالأن النبي : "ما جاء من حديث ابن مسعود  -
  .)٢(" رم عليكم ح

 .)٣("  نهى عن الدواء الخبيث أن رسول اهللا : "ما جاء من حديث أبي هريرة  -
  :وجه االستدالل

، وخبث من محر نهى في هذه األحاديث صراحة عن تعاطي ما أن النبي    
  .األدوية على سبيل اإلطالق؛ فدلَّ ذلك على المنع من العالج بالمحرم

                                         
                   ر على الدر المختار ، ابن عابدين  رد المحتا، )١/٤٥٩(، للسفاريني، منظومة غذاء األلباب:  ينظر)١(

-٨٦/ ١ ( أحكام القرآن البن العربي،،)٨٤-١/٨٣(حاشية الرهوني، للشيخ المدني، ، )٤٥١-٤٥٠/ ٦(
 ).٦٩٥-٦٩٣/ ٦(،  على مختصر الخرقيشرح الزركشي، )١٩٨/ ١٩(  للماوردي ، الحاوي الكبير،،)٨٧

   ".شرب الحلواء والعسل " باب " كتاب األشربة " الجزم، في أخرجه البخاري معلقاً بصيغة ) ٢(
قد رويت األثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور : قال ابن حجر   

عن أبي وائل قال اشتكى رجل منا يقال له خثيم بن العداء داء ببطنه يقال له الصفر فنعت له السكر فأرسل 
 يسأله فذكره وأخرجه بن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين إلى بن مسعود

 ).١٠/٧٩(فتح الباري، " 
، "باب األدوية المكروهة" ، "كتاب الطب " ، وأبوداود في)٨/١٤٢(، )٨٠٣٤: ( أخرجه أحمد في مسنده، برقم)٣(

                 المسند، لإلمام أحمد،تحقيق شاكر، : ينظر". إسناده صحيح : "  اهللا- رحمه -قال الشيخ أحمد شاكر 
)١٤٢/ ٨.(  



 

 )٣٢٧٥(

  الثالث المبحث
  داوي بالنجاسات  حكم الت
   األوللمطلبا
   الحاجة والضرورةحقيقة

  :وفيه مسألتان
  :الحاجةحقيقة : المسألة األولى

 يحتاج احتياجاً   رجلاحتاج ال :  مصدر للفعل احتاج، يقال    اسم : في اللغة  الحاجة  
، والجـيم، أصـٌل     والواوالحاء،  : )١( ابن فارس  قال". حوج: "وحاجة، وأصل الكلمة من   

ويقال . الحاجة: والحوجاء. ضطرار إلى الشيء، فالحاجة واحدة الحاجات     واحد، وهو اال  
  :قال الشاعر. حاج يحوج، بمعنى احتاج: ويقال أيضاً. احتاج: أحوج الرجُل
  .)٢(وحجتُ فلم أكددكم باألصابِع      عند ِبغْيٍة ددكم فلَم أرغَِنيتُ

  .)٤(" الحاجةُ: ةُوالضرور: ")٣(وقال الفيروز آبادي   
 -رحمهمـا اهللا  - ابن فارس، والفيـروز آبـادي      سبق أن   من خالل ما   ويتضح  

  . )٥(  من حيث المعنىيريان عدم التفريق بين الحاجة والضرورة

                                         
 ).     :ص: (سبقت ترجمته) ١(

 ).٢/٩١( اللغة، مقاييس: ينظر )٢(

هـ، بكازين بفارس، من    ٧٢٠أبوطاهر محمد بن يعقوب بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي، ولد سنة            : هو )٣(
وة عند العلماء والحكام، اشتهرت فـضائله،       ظالذكاء، كان له ح   أئمة اللغة والتاريخ، أتصف بقوة الحافظة و      

القاموس المحيط، البلغة في تراجم النحـاة واللغـة، وشـوارق           : وكتب الناس عنه،له مؤلفات عديدة، منها     
  .هـ٨١٧من سنة يلااألسرار في شرح مشارق األنوار، توفي بزبيد ب

 طبقات اللغـويين والنحـاة،   في، بغية الوعاة )٤/٧٩(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة :  في ترجمته  ينظر  
 ).١/٢٧٣(للحافظ جالل الدين السيوطي، 

 ).٤٢٨: ص( ،)ضرّ: (القاموس المحيط، مادة) ٤(

في اإلبانة عن : الباب األول" ، : العسكريالل أن وجود التقارب بين األلفاظ ال يلزم منه الترادف بينها، قال أبوهوينبه) ٥(
 ).٢٢: ص( في اللغة،الفروق: ينظر" ارات واألسماء موجباً الختالف المعاني في كل لغة  العباختالفكون 



– 

  )٣٢٧٦(

  : الحاجة في االصطالحأما
ما نقـل   ؛ العتبارات متعددة، ومن أجود      ها عبارة العلماء في تعريف    تنوعت فقد    
 توأمـا الحاجيـا   : " حيـث يقـول    -رحمه اهللا - )١( الشاطبي ماماإل ما جاء عن     في ذلك 

فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحـرج               
 فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملـة الحـرج     ب الالحقة بفوات المطلو   لمشقةوا

  .)٢("  في المصالح العامة والمشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع
  :األمور التالية من هذا التعريف ويستخلص

  .أن الحاجة تتعلق بشيء يفتقر إليه اإلنسان -١
  .أن الحاجة يتحقق به مقصد من المقاصد الشرعية وهو دفع الحرج -٢
  . في المسألة الالحقةنوهو ما سيتبي. )٣( أن الحاجة أقل رتبة من الضرورة-٣

  .حقيقة الضرورة: المسألة الثانية
األول : الضاد والراء ثالثةُ أصول ")٤( ابن فارسقال : في اللغةالضرورة  

  .)٥("اجتماع الشَّيء، والثالث القوة:  والثانيع،خالف النَّفْ
 ضد النفع والضر بالضم الهزال وسوء الحال فكل ما كان مـن سـوء               والضر  

  .)٦(فع فهو ضرحال وفقر أو شدة في بدن فهو ضر وما كان ضدا للن
 الحالة اأنه:  فقد عرفت بتعريفات منها: الضرورة في االصطالححقيقةأما   

التي تطرأ على اإلنسان بحيث لو لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه 
  )٧(. الضرورية

                                         
أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، من كبار علماء المالكيـة، أحـد الجهابـذة        : هو )١(

توفي . رح الخالصةاالعتصام، وش: األخيار، كان له القدم الراسخ في سائر الفنون والمعارف، من تصانيفه         
  .هـ٧٩٠سنة 

 ).١/٧٥(، واألعالم )٢٣١: (شجرة النور الزكية ص:  ترجمتهينظر  

 ).٢/١٠(، الموافقات) ٢(

 ).٦٠: ص(أحمد الرشيد، . الحاجة وأثرها في األحكام، د: ينظر )٣(

 ).٧:ص(تقدمت ترجمته،  )٤(

 ). ٢/١١٤(، )حوج(مقاييس اللغة، مادة : ينظر) ٥(

 ). ٢/٢٤٢(، )حوج( العرب، مادة لسان: ينظر) ٦(

 ). ٤٣٨: ص(يعقوب أبا حسين .  الحرج في الشريعة اإلسالمية، دعرف: ينظر) ٧(



 

 )٣٢٧٧(

 حيـث   الفقهاء ألسنة   علىاستعمال الضرورة     من وردوهذا التعريف موافق لما       
 لهـم جملـة مـن       أن بيـدا ،   إن م يباشر الممنـوع      النفس هالك بخوف   فسرت عندهم 

 ، بل هي صور يمكن أن تعد من قبيل ما تحصل به المـشقة             الحد ال تبلغ هذا     طالقاتاإل
 التوافق بين الضرورة والحاجة احتـاج       ولهذا. )١(لحاجةتكون مرادفة ل  وهي بهذا المعنى    

-رحمه اهللا - لشاطبيا  اإلمام يقول   . الضرورة والحاجةبينبعض العلماء بيان العالقة 
 والدنيا، بحيـث إذا  دينأنها ال بد منها في قيام مصالح ال      :  فمعناها الضروريات؛أما  : ")٢(

حفـظ  : فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج، وهـي خمـس         
  .والنسل، والمال، والعقل، الدين، والنفس

يق؛ يحيث التوسعة ورفـع التـض     أنها مفتقر إليها من     :  الحاجيات؛ فمعناها  وأما  
  .)٣(" كالرخص، وإباحة الصيد، والتمتع بالطيبات مما هو حالل 

بلوغ اإلنـسان   : فالضرورة: " )٤(في هذا السياق   -رحمه اهللا - الزركشي   ويقول  
كالمضطر لألكل واللبس؛ بحيـث لـو بقـي         : حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب       

  . يبيح تناول المحرماوهذ. عضومنه جائعا، أو عريانا لمات، أو تلف 
كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكـون فـي جهـد          : والحاجة  

  .)٥("لمحرمومشقة، وهذا ال يبيح ا
 أن الـضرورة  : يـتلخص  بين الضرورة والحاجة لفرق ا أن مما سبق    تحصلوي  

ركها، أما الحاجة فهـي  أشد باعثاً من الحاجة، فالضرورة ال بد من مباشرتها، وال يسع ت      
  .)٦(وإن اتفقت في وجود المشقة إال أنه يسع اإلنسان تركها

                                         
 ). ٨٨: ص(األشباه واألنظار، السيوطي،  :ينظر) ١(

 ).١٥:ص( ترجمته، تقدمت )٢(

 ).١٠ -٢/٨(الموافقات، ) ٣(

هـ ٧٤٥ركشي الشافعي الملقب بدر الدين، ولد سنة أبوعبد اهللا محمد بن بهادر بن عبد اهللا المصري الز      : هو )٤(
بالقاهرة ونشأ بها، برع في علوم متعددة في علوم القرآن، واألصول والفقه والحديث واألدب، درس وأفتى،        

شرح جمع الجوامع للسبكي، والبحر المحيط في أصول الفقـه،          : من مؤلفاته . هـ٧٩٤توفي بالقاهرة سنة    
  . النكت على البخاري

 ).٨/٥٧٢(، وشذرات الذهب )٣/٢٢٧(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة :  في ترجمتهينظر  

 )٢/٣١٩( في القواعد الفقهية المنثور )٥(

 ).٨٧: ص(أحمد الرشيد، . الحاجة وأثرها في األحكام، د: ينظر) ٦(



– 

  )٣٢٧٨(

   الثانيالمطلب
  التداوي بالنجاسات مع بقاء عينها

  :تحرير محل النزاع
 على جواز التداوي بالنجاسات مع بقاء عينهـا فـي   -رحمهم اهللا - اتفق الفقهاء    -١

  :تفاق أدلة منها االا، ومستند هذ)١(ظاهر الجسد عند الضرورة 
  :الدليل األول

   M 8 7 i hg f e d c b a ` _ ^ ] \
 v u t s rq p o n m l k jL )٢(.   

  )٣( M 43 2 1 0 / . - , + * L: وقوله تعالى  
  :وجه االستدالل

أن اآليات دلت بعمومها على إباحة الميتة وهي من النجاسات حال الـضرورة؛       
من غير تخصيص؛ ومن ذلك التداوي بالنجاسة       فمتى وجدت الضرورة؛ وجدت اإلباحة      

  . )٤(حال الضرورة في ظاهر الجسد 
  :الدليل الثاني

ما كان إلحدانا إال ثوب واحد تحـيض    : "-رضي اهللا عنها  - عائشةما جاء عن      
  .)٥("فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها

  :وجه االستدالل
التداوي بالنجاسة  : ير النجاسات؛ فيقاس عليها   دلَّ هذا الحديث عن العفو عن يس        

  .)٦(حال الضرورة في ظاهر الجسد 

                                         
، )٩/٥٠(موع، المج) . ٨٤-١/٨٣(، حاشية الرهوني، للشيخ المدني، )١/١٠٧(الهداية، للمرغيني، :  ينظر)١(

 ).٧/٤٢٦(، المحلى، ابن حزم، )٢١١، ٦(مطالب أولي النهى، للرحيباني، 

 ).١٧٣: آية(سورة البقرة، ) ٢(

 ).١١٩: آية( سورة األنعام، )٣(

 ).١/١٥٦(، أحكام القرآن، للجصاص، )٧/٤٢٦(المحلى،  : ينظر)٤(

: برقم" مرأة في ثوب حاضت فيه؟ هل تصلي ال باب"،  "الحيضكتاب "  البخاري في صحيحه في أخرجه )٥(
)٣١٢(. 

 ).٤٨٢-٢/٤٨١(المغني، ابن قدامة، : ينظر) ٦(



 

 )٣٢٧٩(

  :الدليل الثالث
قياس التداوي بالنجاسة حال الضرورة في ظاهر الجسد على سقوط الفـرائض              

عن العاجز بجامع ضرورة المرض؛ فكما أن المرض يسقط القيام فـي الـصالة حـال           
   . )١(تداوي بالنجاسة حال الضرورة كال: الضرورة؛ فكذلك يبيح المحرم

على جواز التداوي بالنجاسات مع بقاء عينها فـي ظـاهر   - وإذا تقرر اتفاق الفقهاء      -٢
الجسد عند الضرورة؛ فإنهم قد اختلفوا في التداوي بها في باطن الجسد إذا لم يجـد         

  :بديالً من الدواء الطاهر الحالل على ثالثة أقوال 
التداوي بالنجاسات للحاجة في باطن الجسد مطلقاً؛ حتـى         تحريم  : القول األول   

، )٣(، والمالكيـة  )٢(مـن الحنفيـة   : وهو مذهب جمهور العلماء   . ولو لم يجد حالًل طاهراً    
  .)٥(، والحنابلة)٤(وبعض الشافعية

حـالالً   جواز التداوي بالنجاسات في باطن الجسد إذا لـم يجـد          : القول الثاني   
  .)٨(، والظاهرية )٧(، وبعض الحنابلة )٦(المالكية  مذهبوهذا  طاهراً عند الضرورة،

حـالالً   إذا لـم يجـد     جواز التداوي بالنجاسات في باطن الجسد     : القول الثالث   
، وبعـض   )٩( وهذا مذهب الـشافعية      ،طاهراً عند الحاجة إذا أخبر به طبيب مسلم عدل        

  .)١٠(الحنفية 

                                         
 ).٢١/٥٦٢(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر) ١(

 ).٥/٧١(، رد المحتار على الدر المختار، )١/١٠٧(الهداية، للمرغيني، : ينظر) ٢(

 التداوي بالمحرم إذا كان باألكل والشرب فإنه يحرم أن: ، وقول المالكية هنا تفصيله)١/١٠٧(الهداية ، : ينظر)٣(
قال الشيخ المدني : مطلقاً قوالً واحداً عندهم، أما إذا كان استعماله في ظاهر الجسد فالمشهور عندهم التحريم

أما أكل النجس والتداوي به في باطن الجسد، فاالتفاق على ) : ٨٤-١/٨٣( في حاشيته -رحمه اهللا-
المجموع، . المشهور منهما المنع: داوي به في ظاهر الجسد فحكى المصنف فيه قولينتحريمه، وأما الت

 ). ٧/٤٢٦(، المحلى، )٩/٥٠(

 ).٩/٥٠(المجموع، : ينظر) ٤(

 ) .٢/٤٦٣(، اإلنصاف، )١٦٥/ ٢(الفروع، : ينظر) ٥(

 ) ٦٠ - ١/٥٠(حاشية الدسوقي، : ينظر) ٦(

 ) .٦/٢١١(مطالب أولي النهى ، : ينظر) ٧(

 ).٧/٤٢٦(المحلى ، : ينظر) ٨(
 ).١/٥٧٩(، مغني المحتاج، )٩/٣٧(المجموع، :  ينظر)٩(
 ).٦/٨٧(، البحر الرائق، البن نجيم الحنفي، )١/١٠٧(الهداية  ، :  ينظر)١٠(



– 

  )٣٢٨٠(

  :أدلة األقوال
يم التداوي بالنجاسات للحاجة في باطن الجسد مطلقـاً؛         بتحر: القائلون: أدلة القول األول  

  :استدلوا بأدلة منها:حتى ولو لم يجد حالًل طاهراً 
  :الدليل األول

   M 8 7 i hg f e d c b a ` _ ^ ] \
 w v u t s rq p o n m l k jL )١(.   

  :وجه االستدالل
ل التداوي وغيـر   في حاأن اآلية الكريمة دلت بعمومها على تحريم تعاطي النجاسة          

، )٢( التداوي فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع اهللا بينه وخص العموم؛ وذلك غير جـائز             
ويدل على ذلك أن التحريم معلق بالميتة ال بفعل المكلف؛ فدل ذلك على تحريم وجوه االنتفاع                

  .)٣(بها مطلقاً 
  : ونوقش

  :حيث خصصت: ةبعدم التسليم على عدم دخول مخصصات في اآلية الكريم  
بإباحة ميتة السمك من غير ضرورة، وإباحة أكل الميتـة حـال االضـطرار؛             

  .)٤(فكذلك يخصص التداوي؛ ألنه نوع من الضرورة 
  : واعترض
بأننا لو سلمنا أن اآلية دخلها التخصيص من جهة األكـل مـن الميتـة حـال                   

 ليس بضرورة؛ وجـه     كالتداوي؛ ألنه : الضرورة؛ لكننا ال نسلم أن حالة ضرورة األكل       
  . )٥(أن األكل مستيقن به دفع الضرورة، والدواء مضنون: ذلك

  :وأجيب
 ،والعطـش بالـشرب   كدفع الجوع باألكل،:أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو       ب  

 . )٦( وهو ينجع في ذلك في الغالب وقد يتخلف لمانع

                                         
 ).١٧٣: آية( سورة البقرة، )١(
 ).٢١/٥٦٢(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، :  ينظر)٢(
 ).١/١٣٢(أحكام القرآن، للجصاص : ينظر) ٣(
 ).١/١٣٢(، أحكام القرآن، للجصاص )٧/٤٢٦(، المحلى، )٢٤/٤٨(المبسوط، : ينظر) ٤(
 ).١٢/٥٠١(، المغني، )١٩١/ ١(الهداية، : ينظر) ٥(

 ).١٣٦ / ١٠(فتح الباري، البن حجر، : ينظر) ٦(



 

 )٣٢٨١(

  :الدليل الثاني
تي دلـت علـى تحـريم التـداوي      ال)١(عموم األدلة من السنة النبوية المتقدمة        

  .)٢(بمحرم، وأن اهللا لم يجعل فيه الشفاء من األدواء 
  :ونوقش من وجهين

  :الوجه األول
  .)٣(بأن هذه األدلة محمولة على حال االختيار دون االضطرار  

  :الوجه الثاني
 بل   من الدواء الخبيث،   باحه اهللا تعالى عند الضرورة ليس في تلك الحال        أما   أن  
 الذي يحـصل بـه    الدواء الخبيث هو نّأ فصح   ؛ن الحالل ليس خبيثاً   أل ؛ل طيب هو حال 

 .)٤(قتل النفس
  :أدلة القول الثاني

استدل القائلون بجواز التداوي بالنجاسات في باطن الجسد إذا لم يجـد حـالالً                
بعموم األدلة المتقدمة على جواز التداوي بالنجاسات مـع بقـاء           : طاهراً عند الضرورة  

  .)٥( في ظاهر الجسد عند الضرورةعينها
  :ويمكن أن يعترض على هذا االستدالل

  :وجه ذلك: بوجود الفارق بين التداوي بالنجاسة على ظهر البدن، وفي باطنه  
  لهم حرم على هذه األمة لخبثه وتحريمه له حمية وصيانة        أن تناول النجاسة للتداوي       

 فإنه وإن أثر في إزالتها لكنـه        ؛سقام والعلل عن تناوله فال يناسب أن يطلب به الشفاء من األ         
  .)٦(؛ بخالف التداوي به على ظاهر البدن للضرورة والحاجةيعقب سقما أعظم منه في القلب

  : وأجيب
  .)٧(بما أجيب به في الوجه الثاني على الدليل الثاني من أدلة القول األول  

                                         
  ).١٣:  ص(  من البحث، : ينظر) ١(

 ).٢١/٥٦٨(، مجموع الفتاوى، )٨٤-١/٨٣(حاشية الرهوني، : ينظر) ٢(

 ).١/١٧٦(المحلى، :  ينظر)٣(

 ).١٧:  ص ( من البحث، :  ينظر)٤(

 .  المرجع السابق )٥(

 ).٤/١٤١(زاد المعاد،البن القيم، : ينظر) ٦(

  ).٢٠: ص  (من البحث، :  ينظر)٧(



– 

  )٣٢٨٢(

  :أدلة القول الثالث
حـالالً   إذا لم يجـد  جاسات في باطن الجسد   بجواز التداوي بالن  : استدل القائلون   

بعموم األدلة المتقدمـة علـى جـواز        .طاهراً عند الحاجة إذا أخبر به طبيب مسلم عدل        
   .)١(التداوي بالنجاسات مع بقاء عينها في ظاهر الجسد عند الضرورة 

  :ويمكن أن يعترض على هذا االستدالل
  . لة مختصة بحال الضرورةأن هناك فرقاً بين الضرورة، والحاجة وهذه األد  

  :ويمكن أن يجاب
: الحاجةأن التداوي قد يكون في حال ضرورة، وقد يكون في منزلة الحاجة، و              

  .)٢( تنزل منزلة الضرورة عامة كانت، أو خاصة
   :-واهللا أعلم- الراجح 
إذا لم  القاضي بجواز التداوي بالنجاسات في باطن الجسد: هو القول الثالث  

  .هراً عند الحاجة إذا أخبر به طبيب مسلم عدلحالالً طا يجد
  :وذلك لما يلي  

 .لقوة أدلتهم - ١
أن في المنع من التداوي بالنجس حال الحاجة وعدم وجود البديل الطاهر فيه حرج  - ٢

  .)٣(ومشقة على الناس، والنصوص الشرعية دلت على رفع الحرج 
ن بحفظ الصحة أن األدلة دلت على أن من مقاصد الشرع حفظ األنفس؛ وذلك يكو - ٣

  .)٤(بالتداوي في حال الحاجة والضرورة 

                                         
  ).١٧:ص ( من البحث، :  ينظر)١(

 ).٨٨:ص(األشباه والنظائر، السيوطي، : ينظر) ٢(

 ).٤٥٩:ص(، نيعقوب أبا حسي. ، درفع الحرج: ينظر) ٣(

 ).٢١٣/ ١(الموافقات، للشاطبي، : ينظر) ٤(



 

 )٣٢٨٣(

  الرابع المبحث
   في صناعة األدوية -غير المسكرة- النجاسة  استحالة  فيقصدمدى أثر ال

  المطلب األول
  حقيقة االستحالة

إذا تغير وانتقل   : مصدر من حال يحول حوالً، واستحالة       : االستحالة في اللغة    
إذا : تغير عن طبعه ووصفه، وتحول من مكانه      : ال الشيء استح:من حال إلى حال، يقال    

  .)١(انتقل عنه، وحولته تحويالً نقلته من موضع إلى موضع 
على سبيل  فلم يقف الباحث على تعريف      : أما االستحالة في االصطالح الفقهي      

  .)٢(بما يحصل به تصور حقيقتها أمثلتها الحد، وإنما ذكرت 
  :  في رسم حد لهااجتهد الفقهاء المعاصرون وقد  
: تغير العين النجسة، وانقالب حقيقتها إلى عـين أخـرى         : أنهابعرفت  حيث     

  .)٣(كانقالب الخمر خالً
تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها، وانقـالب         : أنهاكما عرفت أيضا ً     

   . )٤(عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في االسم والخصائص والصفات 
انقـالب   "  في التعريـف   قولهما لكن يلحظ على     لتعريفان مع تقاربهما،  وهذان ا   

أنه غير دقيق إذ التغير الحاصل في االستحالة يكون في الحقيقـة       " عينها إلى مادة أخرى   
  . والطبيعة والصفات للمادة، ال إن العين قد انقلبت إلى عين أخرى

لنجاسـة طهـرت   وال ينبغـي أن يعبـر بـأن ا        : -رحمه اهللا -يقول ابن تيمية      
فإن نفس النجس لم يطهر، لكن استحال، وهذا الطاهر ليس هو ذلك الـنجس        . باالستحالة

وإن كان مستحيال منه، والمادة واحدة، كما أن الماء ليس هو الزرع، والهواء، والحـب،       
  .وتراب المقبرة ليس هو الميت، واإلنسان ليس هو المني

                                         
 ).٢٠٩: ص(، المعجم الوسيط، )١/١٥٧(، المصباح المنير، )١١/١٨٦(، )حول(مادة : ينظر) ١(

، ) ١/٨٥( ، شرح مختصر خليل ، للخرشي ) ٨/٢٤٩( ، البحر الرائق ، ) ١/٧١( تبيين الحقائق ، : ينظر )٢(
الفروع ، ابن )  ١/٨٣( ، حاشية قليوبي وعميرة ، ) ١/١٨( أسنى المطالب ، ) . ٢/٢٨٧( الدواني ، الفواكه 

 ) .١/٣١٨( ، اإلنصاف ، ) ١/٢٤١( مفلح 
 ).١/٤٢(، رد المحتار على الدر المختار ، )١٨٨: ص(أحكام األدوية، الدكتور حسن الفكي، : ينظر) ٣(

 ) . ٢٢( منظمة التعاون اإلسالمي، الدورة، مجمع الفقه االسالمي الدولي،: ينظر) ٤(



– 

  )٣٢٨٤(

ا من بعض، ويحيل بعضها إلى بعض،       يخلق أجسام العالم بعضه    -تعالى- واهللا   
وهي تبدل من الحقائق، ليس هذا هذا، فكيف يكون الرماد هو العظم الميـت، واللحـم،                

  .والدم نفسه، بمعنى أنه يتناوله اسم العظم
وأما كونه هو هو باعتبار األصل والمادة، فهذا ال يضر، فـإن التحـريم يتبـع          

   .)١( تفاالسم والمعنى الذي هو الخبث، وكالهما من
إن الدبس لـيس فيـه      : لكن قد يقال    :رد المحتار على الدر المختار    وجاء في      

انقالب حقيقة؛ ألنه عصير جمد بالطبخ؛ ففيه تغير وصف فقط؛ كلـبن صـار جبنـا،؛                
بخالف نحو خمر صار خال وحمار وقع في مملحة فصار ملحا، أو حمأة، فإن ذلك كله                

  .)٢( انقالب حقيقة
ك اقتصرت بعض التعريفات لالستحالة على هذا المعنى حيـث          ولهذا االستدرا   

  .)٣("انقالب حقيقة إلى حقيقة أخرى: "عرفت بأنها
 " المـادة النجـسة   : " ويؤخذ على هذا التعريف مع دقته التعميم حيث أغفل قيد            

  :  االستحالة في ضوء ما سبقوعلى ذلك يمكن أن تعرف
 أخرى مختلفة عنهـا  طبائعها إلى حقيقة في صفاتها وتغير حقيقة المادة النجسة،   

  .في االسم والخصائص والصفات
   الثانيالمطلب

  طهارة النجاسات المستحيلة بذاتها
من غير   أخرى مختلفة عنها     إلى حقيقة  احقائقهتغير  النجاسات قد تستحيل بأن ت      

 أن يكون هناك فعل للعبد في ذلك؛ فهل ذلك تحصل به الطهارة؟ اختلف الفقهاء في هـذه    
  :المسألة على قولين

                                         
 ).١/٣٦٣( الفتاوى الكبرى، : ينظر) ١(

 ). ١/٣١٥(رد المحتار على الدر المختار، : ينظر) ٢(

 ).١٨٠/ ٦(أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ) ٣(



 

 )٣٢٨٥(

  : القول األول
وهذا هـو  . أن النجس إذا استحال بذاته؛ بأن زالت أعراض النجاسة عنه فإنه يطهر       

المذهب عند الحنفية، وقول أكثر المالكية، وووجه في مذهب الشافعية، ورواية فـي مـذهب              
   .)١(أحمد

  : القول الثاني
. النجاسة عنه؛ فإنه ال يطهـر     أن النجس إذا استحال بذاته؛ بأن زالت أعراض           

وهذا هو قول بعض الحنفية، وقول في مذهب مالك، وهو مذهب الشافعية، ورواية عنـد     
  .)٢(أحمد هي مذهب الحنابلة 

  :أدلة األقوال
  :أدلة القول األول

النجس إذا استحال بذاته؛ بأن زالت أعـراض النجاسـة    بطهارة ناستدل القائلو     
  :  بأدلة منها:عنه

  :األولالدليل 
M 8 Z Y X W  قوله      V UL )٣(.  

  :وجه االستدالل
النجاسات إذا أن اآلية هذه الكريمة دلت على أن الطيب من األشياء حالالً و    

استحالت زال اسم ووصف النجاسة عنها كانت من الطيبات؛ فتكون حالالً؛ ألن الحكم 
  .)٤(تابع لالسم والوصف

                                         
، الفواكه )١/٨٥( خليل، للخرشي ، شرح مختصر)٨/٢٤٩(، البحر الرائق، )١/٧١(تبيين الحقائق، :  ينظر)١(

الفروع، ابن مفلح ) ١/٨٣(، حاشية قليوبي وعميرة، )١/١٨(أسنى المطالب، ). ٢/٢٨٧(الدواني، 
 ).١/٣١٨(، اإلنصاف، )١/٢٤١(

، الحاوي الكبير ، )٢/٥٩٠(، المجموع، )٤/١٠٤(، أنوار البروق، )١/٢٠١(فتح القدير، البن الهمام : ينظر) ٢(
 ).١/٣١٨(، اإلنصاف، )١/٢٤١(، الفروع، ابن مفلح )١٨٧ /١٩(للماوردي، 

 ).١٥٧ :آية(األعراف سورة، )٣(
 ).١/٢٩٧(، إعالم الموقعين، )٢/٧٢(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، : ينظر) ٤(



– 

  )٣٢٨٦(

  :الدليل الثاني
كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر في : "اهللا بن عمر ما جاء من حديث عبد  

 .)١("فلم يرشون شيئا من ذلك  المسجد في زمان رسول اهللا
  :وجه االستدالل

  رسول اهللابين الحديث أن بول الكلب من النجاسات التي خالطت أرض مسجد    
 ى طبعها ولم يكن يطهرونه بالماء؛ ألن األرض من طبعها أن تحيل األشياء وتنقلها إل

  .)٢(طاهرة؛ فدل ذلك على أن االستحالة مطهرة للنجاسات
  :الدليل الثالث

كل شيء حتى  -  - قد علمكم نبيكم : سلمان قال قيل له ما جاء من حديث   
أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين : قال فقال .الخراءة

  .)٣("ر أو أن نستنجي برجيع أو بعظمأو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجا
  :وجه االستدالل

بين الحديث طهارة النجاسة من البول بإزالتها باالستجمار بالحجارة مع بقاء أثرها؛   
فيكون ثبوت حكم طهارة النجاسات أولى؛ ألن االستحالة أبلغ في التطهير من الماء 

  .)٤(والحجارة
  :الدليل الرابع

كان حائطا لبني النجار، وكان  د رسول اهللا مسج"أن  ما جاء عن أنس     
بالقبور فنبشت، وبالنخل فقطعت،  فيه قبور المشركين، وخرب، ونخل، فأمر النبي 

  . )٥("وبالخرب فسويت، وجعل قبلة للمسجد

                                         
 .)١٧٥: (برقم" شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً باب " ، " الوضوءكتاب"  البخاري في صحيحه في أخرجه )١(

 ).١/٢٥٣(، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، )١/٧٢(تبيين الحقائق، :  ينظر)٢(

  .)٢٦٢(: برقم" االستطابة باب " ، " الطهارة كتاب"  في صحيحه في  مسلمأخرجه )٣(

 ).١/٤٢٧(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، :  ينظر)٤(

ش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ هل تنبباب  " "الصالة" الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب ) ٥(
باب ابتناء مسجد النبي "، "المساجد "  وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب ،)٤٢٨: (برقم" مكانها مساجد

  "٥٢٤: (برقم(. 



 

 )٣٢٨٧(

  :وجه االستدالل
هم لـم   قبـور لما أمر بنـبش  النبي  و مقبرة للمشركين تكانه األرض   هذأن    

ذي القاهم، وغيره من تراب المقبـرة، وال أمـر بـاالحتراز مـن       يأمر بنقل التراب، ال   
 .)١( فدل ذلك على أن االستحالة مطهرة للنجاسات؛ العذرة

  :الدليل الخامس
ا، على طهارة الخمرة إذا استحالت خالً       النجاسة إذا استحالت بذاته   قياس طهارة       

  .)٢( حيث ال فرق بينهما -تعالى-بفعل اهللا 
  : ونوقش

إذ الخمر نجست باالستحالة؛ فطهرت باالستحالة، بخالف سـائر         : تسليمبعدم ال     
  .النجاسات المستحيلة 

  :وأجيب
بأن هذا فرق ضعيف فإن جميع النجاسات اسـتحالت بالنجاسـة؛ فـإن الـدم                   

مستحيل عن أعيان طاهرة، وكذلك البول والعذرة، والحيوان النجس مستحيل من مـادة             
  .)٣(اء الطاهرين طاهرة مخلوقة وهي التراب والم

  :أدلة القول الثاني
النجس إذا استحال بذاته؛ ولـو زالـت أعـراض           بعدم طهارة    ناستدل القائلو     

  :  بأدلة منها:النجاسة عنه
  :الدليل األول

 رسـول اهللا  كنـا نكـري أراضـي     : "قال  ابن عباس ما جاء من حديث       
  .)٥("بعذرة الناس )٤(ونشترط عليهم أن ال يدملوها

                                         
 ).٢/٧٢(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، :  ينظر)١(
 ، )١/٢٩٧(، إعالم الموقعين، )١/٧٢(تبيين الحقائق، :  ينظر)٢(
 ).٢/٧٢(وى الكبرى، ابن تيمية، الفتا: ينظر)٣(
                 القاموس المحيط ، : ينظر .  أصلحها أو سرقنها فتدملت صلحت به:األرض دمال ودمالنا )دمل ()٤(

  ) .١٠٠٠: ص( 
 ).١١٧٥٤(كتاب المزارعة : سنن البيهقي الكبرى) ٥(



– 

  )٣٢٨٨(

  :الستداللوجه ا
  .)١( فائدة لم يكن في اشتراط ذلكأنه لو كانت النجاسات تطهر باالستحالة     

  : ونوقش
  .)٢(أن هذا الحديث ضعيف ال يصح وقد عارضه فعل سعد بن أبي وقاص     

  :الدليل الثاني
" الفأرة تقع في السمن  عنأنه سئل أبي هريرة عن النبي ما جاء في حديث   

  . )٣(" فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فال تقربوهإذا كان جامدا: فقال
  :وجه االستدالل

أمر باجتناب الطعام الذي وقعت فيه النجاسة مطلقاً دون تفصيل  النبي أن     
أن تستحيل النجاسة منها أو ال،؛ فعلم أنها ال تطهر؛ وإال لكان اإللقاء فيه إضاعة للمال 

  . )٤(مع إمكان إباحة االنتفاع 
  : من وجهين: ونوقش

  :الوجه األول
  .)٥(أن الحديث بهذه الرواية غير محفوظ، وهو ضعيف؛ فال حجة به     

                                         
 ).١٩٤/ ٦ (كشاف القناع،، )٦/٣١٦(مطالب أولي النهى، :  ينظر)١(
السنن، : ينظر" وقد روي فيه حديث ضعيف وساقه بعد ذلك : " فقد ضعفه اإلمام البيهقي في سننه حيث قال) ٢(

)٦/٢٢٩.( 

، والترمذي )٣٨٤٢(: برقم" في الفأرة تقع في السمن باب " ، " األطعمةكتاب" في سننه في  أبوداود أخرجه )٣(
 ) .١٧٩٨(: برقم"  تموت في السمن في الفأرةما جاء باب " ، " األطعمةكتاب" في سننه في 

 ).٩/٢٨٠(، المجموع، )٧/٢٩٢(المنتقى شرح الباجي، : ينظر) ٤(

والصحيح حديث الزهري : هذا خطأ أخطأ فيه معمر قال: بعد سياقه هذه الراوية :-رحمه اهللا- قال الترمذي) ٥(
  ) . ١٨٣٥: ص( ينظر سنن الترمذي،  " عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن ميمونة

عبد الواحد قد شك في لفظة الحديث فصح أنه لم يضبطه وال شك في أن عبد : -رحمه اهللا-وقال ابن حزم   
وأيضا فلم يختلف عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن . الرزاق أحفظ لحديث معمر

  . ومن لم يختلف عليه أحق بالضبط ممن اختلف عليه. ميمونة
في هذا فهو أن كال الروايتين حق، فأما رواية عبد الواحد فموافقة لما كنا نكون عليه وأما الذي نعتمد عليه   

 . لو لم يرد شيء من هذه الرواية؛ ألن األصل إباحة االنتفاع بالسمن وغيره 



 

 )٣٢٨٩(

  :الوجه الثاني
فإنما يدل " وإن كان مائعا فال تقربوه : " وبتقدير صحة هذا اللفظ وهو قوله  

 كالسمن المسئول عنه فإنه من المعلوم أنه :على نجاسة القليل الذي وقعت فيه النجاسة
 السمن الذي يكون عند أهل  ألن يكن عند السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة؛لم

المدينة في أوعيتهم يكون في الغالب قليال فلو صح الحديث لم يدل إال على نجاسة 
  .)١( القليل

  :الدليل الثالث
القياس على تحريم الخمر إذا اتخذت خالً، فإن الشارع حرمها مع كونها قد     

  . حقيقة طاهرة؛ فدل ذلك على أن النجاسة ال تطهر باالستحالةاستحالت إلى 
  :ونوقش

  :وجه ذلك: بأنه قياس مع الفارق    
ن اقتناء الخمر محرم فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرما والفعل  أ    

وأما إذا اقتناها لشربها واستعمالها خمرا فهو ال  المحرم ال يكون سببا للحل واإلباحة،
د تخليلها وإذا جعلها اهللا خال كان معاقبة له بنقيض قصده فال يكون في حلها يري

وأما سائر النجاسات فيجوز التعمد إلفسادها؛ ألن إفسادها ليس . وطهارتها مفسدة
ال يخاف عليه بمقاربتها المحظور كما يخاف وكما ال يحد شاربها؛ ألن النفوس . بمحرم

  .)٢( من مقاربة الخمر
  :- أعلمواهللا- الراجح 

النجس إذا استحال بذاته؛ بأن زالت أعراض بطهارة : القول األول القاضي    
  :لما يلي: النجاسة عنه

  . لقوة أدلته- ١
  . ضعف أدلة المخالف والجواب عنها- ٢

                                         
 ).٤٩٥/ ٢١(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر) ١(

 ).٥٠٣/ ٢١(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، :  ينظر)٢(



– 

  )٣٢٩٠(

   الثالثالمطلب
   في صناعة الدواء المنتج - غير المسكرة-أثر قصد استحالة النجاسة 

 في صفاتها وطبائعها إلى  المادة النجسة،ةقيق هي تغير ح:تقدم أن االستحالة   
وهي باعتبار الفعل هي  . أخرى مختلفة عنها في االسم والخصائص والصفاتحقيقة

  :على نوعين
 : ليس لإلنسان كسب فيهاااستحالة النجاسة إلى طاهر بذاته - ١

كالحيوان النجس إذا وقع في مالحة فصار ملحاً ونحو ذلك ، فقد تقدم الخالف فيها                 
لى قولين ما بين قائل بثبوت الطهارة باستحالة النجاسة بذاتها  وعـدم ثبوتهـا ،                ع

 .)١(وأن الراجح فيها القول بالطهارة 
ولها أمثلة وصور في الماضي، :  استحالة النجاسة إلى طاهر بقصد اإلنسان وفعله- ٢

ذاء، أخذت حيزاً في مدونات الفقهاء ؛ ذلك أنها مما عمت بها البلوى بتعلقها بالغ
والدواء الذي هو من ضرورات الحياة؛ كحرق الخنزير في التنور لصنع الخبز، 
وكذلك إحراق النجاسة رماداً، والدخان المستحيل من االستصباح بزيت نجس، 
وجلد الميتة بعد الدبغ على القول بأن الدبغ استحالة، ال إزالة وغير ذلك من 

  .)٢(األمثلة
تصنيع الدواء المشتمل على : لمستجدات المعاصرةومن أمثلة هذا النوع ويعد من ا  

 فيه حقيقة مادة النجسة تحولنجاسة عن طريق االستحالة بالتفاعالت الكيمائية ت
ومن . )٣(  األصليةالمادة تختلف عن  أخرىصفاتإلى حقيقة أخرى بحيث تكتسب 

نه اء بحقوعقار يستخدم لمنع تخثر الدم س وهو :الهيبارين دواء ةصورها المعاصر
 : وهو على نوعين. الطبية، والمختبرية لإلنسان، أو بوضعه في اآلالت

 . هيبارين ذو وزن جزيئي كبير-  
  . هيبارين ذو وزن جزيئي منخفض-  
     

                                         
  ).٢٨: ص ( ن البحث، م: ينظر) ١(

 . كل هذه األمثلة ستأتي من خالل سرد نصوص الفقهاء في المسألة) ٢(

 الدولي، منظمة التعاون اإلسالمي،مجمع الفقه )١٨٨: ص(ينظر أحكام األدوية، الدكتور حسن الفكي، ) ٣(
 ) . ٢٢( الدورة، ،)٦/٢٢ (٢١٠: اإلسالمي، قرار رقم



 

 )٣٢٩١(

كاألغنام، : تيستخلص الهيبارين من أنسجة الرئة، وأغشية األمعاء لبعض الحيواناو
  .واألبقار، والخنازير

يـري،  نزن ذو الوزن الجزيئي الكبير، مـصدره الخ    الجدير بالذكر أن الهيباري   و   
 فال يعد تـصنيعه نوعـاً ومثـاالً         كما هو، وال يتحول إلى مركب آخر،       والبقري، يبقى 

 المستخلص من الخنزير حيث     منخفضالجزيئي  الهيبارين ذو وزن    بخالف ال . لالستحالة
  . )١(مركب آخر  إلى أثناء تصنيعه بالكليةتحويلهيتم 

 إلـى النـوعين المتقـدمين مـن         )٢( -رحمه اهللا تعـالى   -تيمية  وقد أشار ابن      
من أفتـى بهـذه الفتـوى الطويلـة         : قلنا. االستحالة ال تطهر  : وقولهم :االستحالة بقوله 

  العريضة المخالفة لإلجماع؟
فإن المسلمين أجمعوا أن الخمر إذا بدأ اهللا بإفسادها وتحويلها خـال طهـرت،                

ل أقول االستقراء دلنا أن كـل مـا بـدأ اهللا بتحويلـه            وكذلك تحويل الدواب والشجر، ب    
جعل الخمر خال، والدم منيا، والعلقة مضغة، ولحـم         : وتبديله من جنس إلى جنس، مثل     

الجاللة الخبيث طيبا، وغير ذلك، فإنه يزول حكم التنجيس، ويزول حقيقة الجنس واسمه             
  .التابع للحقيقة

اق الروث حتى يصير رمادا، كإحر: وأما ما استحال بسبب كسب اإلنسان   
وللقول بالتطهير . ووضع الخنزير في المالحة حتى يصير ملحا، ففيه خالف مشهور

  .)٣( اتجاه وظهور، ومن القسم األول وهللا الحمد
غير -وإذا تقرر بيان حقيقة االستحالة وأنواعها فما أثر قصد استحالة النجاسة    

   في صناعة الدواء المنتج ؟-المسكرة
إن هذه المسألة وإن كانت من المستجدات : يقال: ابة على هذا السؤاللإلج  

المعاصرة فهي تعد من النوازل النسبية؛ إذ هي من النوع الثاني من أنواع االستحالة، 
وقد تقدمت صورها التي بحثها الفقهاء ، ولذا من المفيد استعراضها وتأملها للوصول 

  :إلى 

                                         
، com.altibbi.www://https/: ة، من خالل الرابط المتاحعلى الشبكة العنكبوتي:  ينظر)١(

https://ar.wikipedia.، ،٢٠٥: ص( واألحكام الفقهية للصيدلة.( 

 ) .١١:ص( تقدمت ترجمته ، ) ٢(

 ).٤٠٧/ ١(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، :  ينظر)٣(



– 

  )٣٢٩٢(

 .-غير المسكرة-ة النجاسة معرفة حكمهم في مسألة قصد استحال - ١
الوقوف على علة الحكم بالتطهير من عدمه، وهل هي مقيسة على الخمر من حيث  - ٢

 طهارتها إذا استحالت بذاتها؟ أو قصد تخليلها؟ أو على علة أخرى؟
  :تحرير أقوال الفقهاء في مسألة استحالة النجاسة 

  ّنورد كالم ابن ومن المستحسن قبل نقل نصوص الفقهاء في هذه المسألة أن 
  : في مذاهب الفقهاء في مسألة االستحالة بنوعيها-رحمه اهللا-تيمية 

أن : فهذا مبني على أصل، وهو: وأما دخان النجاسة: -رحمه اهللا-  يقول   
كغيرها من األعيان الطيبة، : العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة 

كغيرها من :وميتة وخنزير، ملحا طيبا أن يصير ما يقع في المالحة من دم : مثل
  الملح، أو يصير الوقود رمادا، 

  :ففيه للعلماء قوالن
ال يطهر كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك، وهو : أحدهما  

أنه طاهر، :  والرواية األخرى،المشهور عن أصحاب أحمد، وإحدى الروايتين عنه
  .لقولين، وإحدى الروايتين عن أحمدوهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك في أحد ا

أنها تطهر، وهذا هو الصواب المقطوع به، فإن : ومذهب أهل الظاهر وغيرهم  
هذه األعيان لم تتناولها نصوص التحريم ال لفظا، وال معنى، فليست محرمة وال في 
معنى المحرم، فال وجه لتحريمها، بل تتناولها نصوص الحل، فإنها من الطيبات، وهي 

  .)١(  في معنى ما اتفق على حله، فالنص والقياس يقتضي تحليلهاأيضا
  :فهي كما يلي : وأما نصوص الفقهاء  

واألعيان النجسة تطهر باالستحالة عندنا وذلك مثل  ": جاء في تبيين الحقائق ما نصه
الميتة إذا وقعت في المملحة فاستحلت حتى صارت ملحا والعذرة إذا صارت ترابا أو 

ار وصارت رمادا فهي نظير الخمر إذا تخللت أو جلد الميتة إذا دبغت فإنه أحرقت بالن
يحكم بطهارتها لالستحالة وذكر في الفتاوى أن رأس الشاة لو أحرق حتى زال الدم 

  .)٢( " يحكم بطهارته وكذا البلة النجسة في التنور تزول باإلحراق
    

                                         
 ).٤٠٧/ ١( تيمية، الفتاوى الكبرى، ابن: ينظر)١(

 ).٨/٢٤٩(، البحر الرائق، )٧٦-٧٥/ ١(تبيين الحقائق، : ينظر) ٢(



 

 )٣٢٩٣(

ستحالة ويستخلص منها هذا النص سيق لبيان المذهب عند الحنفية في مسألة اال
  :ما يلي

مثل الميتة إذا  بذاته ل أن أمثلة االستحالة التي ذكرت شملت كال النوعين مما استحا-أ 
  .أحرق بالنار وصار رماداً أو بكسب العبد ومثل له بما وقعت في المملحة

 استدل على القول بحصول الطهارة من النجس باالستحالة بنوعيها بالقياس على -ب
  .  اذا تخللت بذاتها والجلد المدبوغ الخمر

هذا فيه التنصيص على علة التطهير  ":  فإنه يحكم بطهارتها لالستحالة: " قوله- جـ
  .وهي تبدل حقيقة النجاسة وصفاتها إلى حقيقة طاهرة

ما أما مذهب المالكية في هذه المسألة فقد جاء في أنوار البروق في أنواء الفروق   
  :نصه
عليه بالتنجيس قبل ذلك فال فرق بينه في ظاهر الجسد وفي باطنه تبطل أما ما قضي  " 

به الصالة فإن حدث عنه عرق يختلف في نجاسة ذلك العرق بناء على الخالف في 
رماد الميتة ونحوه من النجاسات التي طرأت عليها التغيرات واالستحاالت فإذا صار 

ألعضاء فقد صار طاهرا بعد غذاء وأجزاء من األعضاء لحما وعظما وغيرهما من ا
االستحالة فكذلك نقول في البقرة الجاللة والشاة تشرب لبن خنزير ونحو ذلك إذا بعدت 
االستحالة طهر كما أن الدم إذا صار منيا ثم آدميا قضي بطهارته بعد االستحالة وما 

ة طرح من األغذية الطاهرة في معدة الحيوان كان طاهرا عند مالك حتى يتغير إلى صف
   .)١("العذرة أو يختلط بنجاسة من عرق ينشر في باطن الجسد ونحوه

  :  يدل على أن للمالكية في مسألة التطهير باالستحالة قولين:هذه النص المذكور   
يختلف في نجاسة ذلك العرق بناء على الخالف في رماد " :أخذاً من قوله   

فقد " مع قوله  " واالستحاالتالميتة ونحوه من النجاسات التي طرأت عليها التغيرات 
صار طاهرا بعد االستحالة فكذلك نقول في البقرة الجاللة والشاة تشرب لبن خنزير 
ونحو ذلك إذا بعد االستحالة طهر كما أن الدم إذا صار منيا ثم آدميا قضي بطهارته بعد 

   ":االستحالة
 استحالته، رماد الميتة، وهو من أمثلة ما قصد: يتبين أن المقيس عليه هنا  

تبدل حقيقتها وصفتها إلى : وعلة التطهير:  بذاتهلوالمقيس هو العرق وهو ما استحا
                                         

 ).١/٨٥(، شرح مختصر خليل، للخرشي )٢/١١٩(، للقرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق: ينظر) ١(



– 

  )٣٢٩٤(

إذا بعد االستحالة طهر كما أن الدم إذا صار منيا ثم آدميا قضي : " لقوله: طاهر
   ".بطهارته بعد االستحالة

س العين نجوال يطهر : "ما نصهفقد جاء في تحفة المحتاج وأما الشافعية   
 ملح؛ ألن حقيقة نحو؛ ألنه إما شرع إلزالة ما طرأ على العين وال استحالة إلى سلغب

  .)١(...."اله وإنما تغيرت صفائة فقطحأن يبقى الشيء ب :االستحالة هنا
هذا فيه بيان مذهب الشافعية من عدم طهارة النجس باالستحالة؛ والعلة أن   

  .االستحالة تبقى عين النجاسة والتغير إنما هو للصفات
وإن أحرق العذرة أو  ":ما نصهوجاء البيان في مذهب اإلمام الشافعي   

أو السرجين أو عظام الميتة فصار رمادا، أو طرح كلبا ميتا في مملحة فصار ملحا، 
  . لم يطهر شي من ذلك.. طرح السرجين في التراب فصار ترابا

  ). يطهر جميع ذلك: (وقال أبو حنيفة   
: دليلنا. والمذهب األول. أن هذا وجه لبعض أصحابنا": اإلبانة"وحكى صاحب   

كالدبس المتنجس : أن نجاسة هذه األشياء لعينها، والرماد هو عينها، فلم يحكم بطهارته
  . )٢("إذا صار خال

في هذا النقل نص على أن القول بحصول التطهير باالستحالة هو وجه عند   
أن -  الثاني عند الشافعية وهو المذهب لالشافعية، وأيضاً مما يستفاد منه أن القو

  .هي بقاء عين النجاسة: علته -االستحالة ال يحصل بها التطهير
   ؟نجاسة باالستحالةهل تطهر ال: فصل: " أما الحنابلة فقد جاء في المغني  
ظاهر المذهب أنه ال يطهر شيء من النجاسات باالستحالة إال الخمرة إذا   

 كالنجاسات إذا احترقت فصارت رمادا والخنزير :انقلبت بنفسها خال وما عداه ال يطهر
ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها باالستحالة قياسا  إذا وقع في المالحة وصار ملحا،

نقلبت وجلود الميتة إذا دبغت والجاللة إذا حبست واألول ظاهر على الخمرة إذا ا
  . )٣( المذهب وقد نهى إمامنا رحمه اهللا عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير

    
                                         

 ).٣٠٣-١:٤٢٨(، تحفة المحتاج،: ينظر) ١(

 ).٤٢٩-٤٢٨/ ١(، للعمراني، البيان في مذهب اإلمام الشافعي: ينظر) ٢(

 ).١/٢٠٧(، المبدع، البن مفلح، )١/٩٧(المغني، : ينظر) ٣(



 

 )٣٢٩٥(

ألن «وال يطهر شيء من النجاسات باالستحالة  ":وجاء في المبدع ما نصه
 باالستحالة لم ينه ، ألكلها النجاسة، ولو طهر»نهى عن أكل الجاللة وألبانها النبي 

عنه، فعلى هذا إذا وقع كلب في مالحة فصار ملحا أو أحرق السرجين النجس فصار 
تخريجا قياسا على جلود الميتة " الشرح " ذكرها في  يطهر،: رمادا فهو نجس، وعنه

  ".إذا دبغت
  :من خالل هذين النصين يتبين  
اء كانت استحالة ، سوأن مذهب الحنابلة هو عدم طهارة النجس باالستحالة  

  .النجس بذاته، أو بكسب من اإلنسان 
ويتخرج أن تطهر النجاسات : " الطهارة؛ وأشار إليها بقوله: والرواية الثانية  

   ".كلها باالستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبت وجلود الميتة إذا دبغت والجاللة
لتها، وكذلك طهارة الخمرة باستحا: فجعل المقيس عليه في رواية التطهير  

  .طهارة الجلود ونحوها باالستحالة
  :ويتلخص من نصوص المذاهب المتقدمة ما يلي

 أن القائلين بعدم طهارة النجاسة باالستحالة لم يفرقوا بين ما إذا استحالت بذاتها، أو - ١
  .بفعل من اإلنسان

عين النجاسة هي بقاء : العلة عندهم:  أنّ القائلين بعدم طهارة النجاسة باالستحالة - ٢
يؤكد ذلك ما جاء في قواعد الحكام . بعد االستحالة، والتغير إنما هو للصفات فقط 

واختلف العلماء في رماد النجاسات فمن طهره استدل بتبديل أوصافه ": بما نصه
 فكذلك ؛المستخبثة باألوصاف المستطابة، وكما تطهر النجاسات باستحالة أوصافها

ا نجاسة بإزالة النجاسة، وإذا دبغ الجلد فال بد من إزالة تطهر األعيان التي أصابته
فضالته وتغير صفاته، فمنهم من غلب عليه اإلزالة، ومنهم من غلب عليه 

  .)١("هر مركب منهما: االستحالة، ومنهم من قال
 أن القائلين بعدم طهارة النجاسة باالستحالة لم يجعلوا الخمر مقيساً عليه بل إن -٣ 

 طهارة ابالتطهير وهم الحنفية، ومن وافقهم من الجمهور جعلوأصحاب القول 
  .الخمرة إذا استحالت بذاتها  ؛ دليالً  للقياس في المسألة  

   
                                         

 ).٢/١٦٤(قواعد األحكام، ، لإلمام العز بن عبد السالم ، : ينظر) ١(



– 

  )٣٢٩٦(

  : يؤكد ذلك ما قاله ابن تيمية محررا الخالف بين الفريقين 
وأيضا فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خال بفعل اهللا :"قال رحمه اهللا   

 حالال طيبا، واستحالة هذه األعيان أعظم من استحالة الخمر، والذين تعالى، صارت
بخالف الدم والميتة، . الخمر نجست باالستحالة فطهرت باالستحالة: فرقوا بينهما قالوا

وهذا الفرق ضعيف، فإن جميع النجاسات نجست أيضا باالستحالة، فإن . ولحم الخنزير
ذرة والبول، والحيوان النجس، مستحيل عن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة، وكذلك الع

  .)١( " مادة طاهرة مخلوقة
وعلى  :حيث يقول : )٢( - رحمه اهللا- ويوضح ذلك أيضا ما جاء عن ابن القيم    

هذا األصل فطهارة الخمر باالستحالة على وفق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، 
ادرها ومواردها بل فإذا زال الموجب زال الموجب، وهذا أصل الشريعة في مص

وأصل الثواب والعقاب، وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا 
   .)٣( " استحالت
أن الخالف في طهارة الدواء المصنع، : وفي ضوء ما تقدم يمكن أن يقال  

  :على قولين)٤( يخرج -غير مسكرة-المستحيل من نجاسة 
  : القول األول

ية، وقول أكثر المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وروايـة فـي      المذهب عند الحنف    
في طهارة النجس إذا قـصد اسـتحالته وزالـت          : مذهب أحمد، أنه يطهر؛ بناء على قولهم      

  .)٥(أعراض النجاسة عنه

                                         
 ).١/٢٣٤(الفتاوى الكبرى، : ينظر) ١(

وزية؛ ألن أباه كان قيماً على المدرسة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، اإلمام، الحافظ الفقيه، اشتهر بابن قيم الج   : هو )٢(
مدارج : الجوزية، تتلمذ على كثير من العلماء من أبرزهم شيخ اإلسالم ابن تيمية فتأثر به تأثراً كبيراً، له مصنفات كثيرة جداً منها

  .هـ٧٥١توفي سنة .السالكين، وزاد المعاد في هدي خير العباد، وإعالم الموقعين
 ).٣/٤٠٠(، والدرر الكامنة )٨/١٥٦(، وشذرات الذهب )٢/٤٤٧(بقات الحنابلة ذيل ط: ينظر في ترجمته  

 ).١/٢٩٧(إعالم الموقعين، :  ينظر)٣(

و هو بيان رأي الفقيه في المسائل الجزئية التي لم يرد فيها نص، عن :ويراد به تخريج الفروع على الفروع: التخريج هو) ٤(
 ) ١٤:ص(يعقوب الباحسين . التخريج عند الفقهاء واألصوليين، د: رينظ. طريق الحاقها بما يشبهها من المسائل

، الفواكه الدواني، )١/٨٥(، شرح مختصر خليل، للخرشي )٨/٢٤٩(، البحر الرائق، )١/٧١(تبيين الحقائق، : ينظر) ٥(
ف، ، اإلنصا)١/٢٤١(الفروع، ابن مفلح ) ١/٨٣(، حاشية قليوبي وعميرة، )١/١٨(أسنى المطالب، ). ٢/٢٨٧(
)١/٣١٨.( 



 

 )٣٢٩٧(

  : القول الثاني
قول بعض الحنفية، وقول في مذهب مالك، ووجه في مذهب الشافعية، ورواية    

بعدم طهارة النجس إذا : لحنابلة، أنه ال يطهر ؛ بناء على قولهمعند أحمد هي مذهب ا
   .)١(قصد استحالته وزالت أعراض النجاسة عنه

  :أدلة األقوال
 غير - استحالت النجاسة - هي األدلة التي سيقت في المسألة المبنى عليها   
  :لكفعلى ذ : )٢( وتقدم رجحان القول األول القاضي بالطهارة -  بذاتها -المسكرة 
 -  القول بطهارة الدواء المصنع، والمستحيل من نجاسة - واهللا أعلم-الراجح   

وال .  بالكلية فتحول إلى مركب آخر زالت أعراض النجاسة عنه بأن - غير مسكرة 
  .)٣(شك أن هذا هو القول الموافق لدالئل الشريعة والقياس الصحيح 

ة المشتملة على نجاسة وإذا تقرر رجحان القول القاضي بطهارة هذه األدوي    
  :مستحيلة فإنّ اآلثار التي ترتب على ذلك هي 

 إذا علم أن النجاسة تزول - المشتملة على نجاسة- جواز قصد تصنيع األدوية  - ١
بالكلية، أو يبقى شيئاً من النجاسة التي يعفى عنها، وقد نبه على ذلك بعض الفقهاء 

إذا :" )٤(-رحمه اهللا-ن قدامة ممن ال يقول بطهارة النجاسة باالستحالة يقول اب
استصبح بالزيت النجس، فدخانه نجس؛ ألنه جزء يستحيل منه، واالستحالة ال 

فإن علق، بشيء، وكان يسيرا، عفي عنه؛ ألنه ال يمكن التحرز منه، فأشبه . تطهر
 .)٥("دم البراغيث، وإن كان كثيرا، لم يعف عنه

                                         
، الحاوي الكبير )٢/٥٩٠(، المجموع، )٤/١٠٤(، أنوار البروق، )١/٢٠١(فتح القدير، البن الهمام : ينظر) ١(

 ).١/٣١٨(، اإلنصاف، )١/٢٤١(، الفروع، ابن مفلح )١٨٧/ ١٩(للماوردي، 

  ).٢٣: ص( ينظر من هذا المبحث، المطلب الثاني، )٢(
 ). ٢٩٧/ ١(إعالم الموقعين، : ينظر) ٣(

هــ  ٥٤١أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ولـد سـنة                   : هو )٤(
بجماعيل من قرى نابلس بفلسطين وخرج من بلده صغيراً مع عمه عندما ابتليت بالصليبين، واستقر بدمشق، 

 هـ ٦٢٠ وأذكياء العالم، توفي سنة ورحل إلى بغداد مدة أربع سنين ثم عاد إلى دمشق، كان من بحور العلم
  .المقنع والكافي، والعمدة، وروضة الناظر وجنة المناظر: له مصنفات كثيرة منها

 ).١٤٩ -١٣٣/ ٢(، وذيل طبقات الحنابلة )١٧٢-١٦٥/ ٢٢(سير أعالم النبالء : ينظر في ترجمته  
 ).١٣/٣٤٩(المغني، : ينظر) ٥(



– 

  )٣٢٩٨(

 بد أن يعفى من ذلك عما يشق وعلى القول اآلخر فال:" )١(ويقول ابن تيمية   
االحتراز منه، كما يعفى عما يشق االحتراز منه على أصح القولين، ومن حكم 
بنجاسة ذلك ولم يعف عما يشق االحتراز منه، فقوله أضعف األقوال، هذا إذا كان 

  .)٢( " الوقود نجسا
توزيع حيث تتعاقد شركات : إباحة عقود توزيع األدوية وهي عقود بيع في الحقيقة - ٢

األدوية مع شركات التصنيع بكميات كبيرة، ومن ثمّ تبيعها على الصيدليات التي 
تقوم ببيعها على األفراد، أو الجهات الحكومية، فعقد البيع سواء كان بين الشركات 

 . بعضها مع بعض، أو مع األفراد فهو عقد صحيح
  .)٣( فرادإباحة عقود الهبة والتي تتم من الصيدليات الحكومية على األ - ٣
جواز تعاطي هذه األدوية للعالج حتى مع وجود األدوية البديلة المركبة من مواد  - ٤

 .طهارة في ذاتها؛ ألن األدوية المستحيلة إلى طهارة أصبحت من الطيبات
غير -أما على القول القاضي بعدم طهارة ما قصد استحالته من النجاسات   

النجاسات غير المستحيلة وقد تقدم بيان  من األدوية فتأخذ حكم التداوي ب-المسكرة
  .)٤(الحاالت على التفصيل المذكور 

                                         
  ).١١: ص( تقدمت ترجمته، ) ١(

 ).٢٣٤/ ١(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، : ر ينظ)٢(
  ).٢٣٨: ص(األحكام الفقهية للصيدلة، : ينظر) ٣(

   ).١٤:ص(من البحث، : ينظر) ٤(
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  الخـاتمـة  
 وأسلم على نبينا محمد وعلى آلـه وأصـحابه          وأصلي هللا رب العالمين،     الحمد    

  . أجمعين
  :  بعدأما

 اهللا تعالى وأشكره على عونه وتيسيره على إتمام هذا البحـث، وأسـأله              فأحمد    
ـ     المزيد من فضله     تناولـت فـي هـذا البحـث        . ىوإنعامه، والتوفيق لما يحب ويرض

" فـي صـناعة الـدواء        - غير المسكرة    -النجسة   ادةقصد استحالة الم  أثر  ": موضوع
  :خلصت منه إلى جملة من النتائج من أبـرزها ما يلي "دراسة فقهية معاصرة 

   .ءهو عزم القلب على فعل الشي: حقيقة القصد هو -١
 .ج، وهو تعاطي الدواء بقصد معالجة المرض، أو الوقاية منههو العال: التداوي -٢
كل عين حرم تناولها على اإلطالق مع إمكان : مدلول النجاسة عند الفقهاء هو -٣

 .التناول ال لحرمتها
 على مشروعية التداوي واختلفوا في مباشرة -رحمهم اهللا تعالى- اتفق الفقهاء  -٤

ه يختلف بحسب أن عدمه؟ والراجح ، أوالعبد للتداوي هل هو على سبيل الوجوب
 ومنه ما هو مكروه،ومنه ما هو مباح؛ ومنه ما ،منه ما هو محرمحال المريض ف

 .هو مستحب
 على أن األصل في التداوي بالمحرمات المنع إذا كان - رحمهم اهللا-اتفق الفقهاء  -٥

 .يمكن العالج بالدواء الحالل
اجة يتحقق به مقصد من المقاصد الح. أن الحاجة تتعلق بشيء يفتقر إليه اإلنسان -٦

هي : إذ الضرورة ،الحاجة أقل رتبة من الضرورة. الشرعية وهو دفع الحرج
الحالة التي تطرأ على اإلنسان بحيث لو لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع 

 .التي البد منهامصالحه 
 على جواز التداوي بالنجاسات مع بقاء عينها في - رحمهم اهللا-اتفق الفقهاء  -٧

و اختلفوا في التداوي بها في باطن الجسد إذا لم يجد .ر الجسد عند الضرورةظاه
 . والراجح جوازهبديالً من الدواء الطاهر الحالل

 في صفاتها تغير حقيقة المادة النجسة،: االستحالة في استعمال الفقهاء تعني -٨
  . أخرى مختلفة عنها في االسم والخصائص والصفاتوطبائعها إلى حقيقة



– 
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الراجح أن النجس إذا استحال بذاته؛ بأن زالت أعراض النجاسة عنه القول  -٩
 .بالكلية فإنها تطهر

أن القائلين بعدم طهارة النجاسة باالستحالة لم يفرقوا بين ما إذا استحالت بذاتها،  -١٠
  .أو بفعل من اإلنسان

هي بقاء العين نجسة : أنّ القائلين بعدم طهارة النجاسة باالستحالة العلة عندهم -١١
 .بعد االستحالة، والتغير إنما هو للصفات دون العين

أن القائلين بعدم طهارة النجاسة باالستحالة لم يجعلوا الخمر مقيساً عليه بل إن  -١٢
 اأصحاب القول بالتطهير وهم الحنفية، ومن وافقهم من الجمهور هم الذين جعلو

  .طهارة الخمرة إذا استحالت بذاتها دليل قياس في المسألة
 مبني - غير مسكرة- في طهارة الدواء المصنع، والمستحيل من نجاسة الخالف -١٣

 .على مسألة طهارة النجس إذا قصد استحالته وزالت أعراض النجاسة عنه
 من األدوية - غير المسكرة-  طهارة ما قصد استحالة النجاسةالراجح هو -١٤

 .المنتجة بعد زوال النجاسة عنها بالكلية
 إذا علم أن النجاسة تزول - شتملة على نجاسةالم-  جواز قصد تصنيع األدوية  -١٥

 .بطهارة ما قصد استحالته من النجاسة فيها بناء على القول بالكلية،
إباحة عقود توزيع األدوية التي تنشأ مع شركات التصنيع، وعقد البيع مع مالك  -١٦

 .الصيدليات أو وكالئهم، وكذلك عقد البيع على األفراد، أو الجهات الحكومية 
 .قود الهبة والتي تتم من الصيدليات الحكومية على األفرادإباحة ع -١٧
جواز تعاطي هذه األدوية للعالج حتى مع وجود األدوية البديلة المركبة من مواد  -١٨

 .طهارة في ذاتها؛ ألن األدوية المستحيلة إلى طهارة أصبحت من الطيبات
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  فهرس المراجع والمصادر
 .القرآن الكريم -١
 الدكتور حسن الفكي، مكتبة دار المنهاج، الرياض، لشريعة اإلسالمية،أحكام األدوية في ا   -٢

  .هـ١٤٢٥الطبعة األولى، 
إعدادـ، هناء بنت ناصر بن عبد الرحمن األحيدب، إشـراف،   األحكام الفقهية للصيدلة،     -٣

 -١٤٣٣: رياض بن محمد العـشبان، العـام الجـامعي        . مساعد بن قاسم الفالح، د    . د.أ
 .هـ١٤٣٤

 .م١٨١٠ لإلمام خامد الغزالي، دار الشعب، الدين،إحياء علوم  -٤
 جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر         والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية،      األشباه -٥

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ لبنان، الطبعة األولى، -السيوطي، دار الكتب العلمية بيروت 

المعروف  بن أبي بكر      شمس الدين أبي عبد اهللا محمد      إعالم الموقعين عن رب العالمين،     -٦
، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،    مشهور بن حسن ال سلمان    : بابن قيم الجوزية، تحقيق   

 .هـ١٤٢٣ الدمام، الطبعة األولى -المملكة العربية السعودية 
 خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة عشرة،            األعالم، -٧

  .م٢٠٠٢
، لعالء الدين  على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبلالف معرفة الراجح من الخ فياإلنصاف -٨

محمد حامـد الفقـي، مكتبـة الـسنة     : وي، صححه وحققهاأبي الحسن على بن سليمان المرد   
  .م١٩٥٥ - هـ ١٣٧٤المحمدية، الطبعة األولى 

 ابن نجيم،   ، لزين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر          الرائق شرح كنز الدقائق    البحر -٩
  .الطبعة األولى بالمطبعة العلمية

 الكاسـني الحنفـي،     ود الدين أبي بكر بن مسع     الء لع  الصنائع في ترتيب الشرائع،    بدائع -١٠
 لبنـان،   -محمد عدنان بن ياسين درويش، دار إحياء التراث العربي، بيـروت            : تحقيق

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة الثانية 
محمـد  : للحافظ جالل الدين السيوطي، تحقيق    النحاة،   الوعاة في طبقات اللغويين و     بغية -١١

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩أبوالفضل إبراهيم، دار الفكر، الطبعة الثانية 
 محمد بن يوسف المواق، مطبوع بهـامش  ، ألبي عبد اهللا خليـل لمحتصر واإلكليل  التاج -١٢

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيـروت             
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ لبنان، الطبعة األولى -



– 
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 ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليـه        المختصر من السنن عن رسول اهللا        الجامع -١٣
ضـمن  .  بن عيسى بن سورة ابن موسى الترمذي       د الحافظ أبي عيسى محم    إلمام، ل العمل

 من طالب العلـم بإشـراف       ةمجموع: موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة، مراجعة     
شيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ، دار السالم للنشر والتوزيع، الريـاض، الطبعـة               ال

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: الثالثة
 الحافظ لإلمام .وأيامه وسننه  المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا         الجامع -١٤

ضـمن  .  البخـاري  بردزبـه  بـن  المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد عبداهللا أبي
مجموعة من طالب العلـم بإشـراف       : جعة الشريف الكتب الستة، مرا    يث الحد موسوعة

الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ، دار السالم للنشر والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة            
  .٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: الثالثة

 ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبـي، دار إحيـاء   الجامع ألحكام القـرآن،   -١٥
  .م١٩٨٥ -١٤٠٥بيروت لبنان، التراث العربي، 

أحمد بن عبد الرحمن بن ناصـر       . ، د  وأثرها في األحكام دراسة نظرية تطبيقية      الحاجة -١٦
الرشيد، عضو هيئة الدريس في كلية الشريعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية،              

  .كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع
 إحيـاء ى منهاج الطالبين، دار      وعميرة على شرح جالل الدين المحلي عل        قليوبي حاشية -١٧

  .الكتب العربية
، لمحمد أمـين بـن عمـر         المحتار على الدر المختار المسماة بحاشية ابن عابدين        رد -١٨

  .م٢٠٠٣ - هـ -١٤٢٣عابدين، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، 
 بن حميـد،    ، لصالح بن عبد اهللا     الحرج في الشريعة اإلسالمية ضوابطه وتطبيقاته      رفع -١٩

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األولى، 
محمد عبـد القـادر   :  ألبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، تحقيق       الكبرى، السنن -٢٠

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ لبنان، الطبعة األولى - العلمية، بيروت لكتبعطا، دار ا
  .هـ١٣٤٩لسلفية، القاهرة،  محمد محمد مخلوف، المطبعة ا النور الزكية،شجرة -٢١
 بن أحمد بن ي، لإلمام شهاب الدين أبي الفالح عبد الح      من ذهب  ر الذهب في أخبا   شذرات -٢٢

وط، دار  ؤوط ومحمود األرنا  اؤعبد القادر األرن  : محمد العكبري الحنبلي الدمشقي، تحقيق    
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ بيروت، الطبعة األولى -ابن كثير، دمشق 

بن بطال، ضبط نصه وعلق عليه، أبوتميم ياسر بـن إبـراهيم،           ، ال رشح صحيح البخاري -٢٣
 .مكتبة الرشد، الرياض
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أحمد البدراني، دار احيـاء  :  للحافظ أبي عبداهللا محمد بن أحمد الذهبي، ت   الطب النبوي،  -٢٤
  .العلوم، بيروت

 ألبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد، تقي الدين ابن قاضـي        الشافعية، طبقات -٢٥
 بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة      -شقي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية       شبهة الدم 
  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨األولى، 

ني، ال على بن حجر العـسق     ن لإلمام الحافظ أحمد ب     الباري بشرح صحيح البخاري،    فتح -٢٦
  . لبنان-عبد العزيز بن عبد اله بن باز، دار المعرفة، بيروت : تحقيق

سكندري المعروف بابن الهمام،    إدين محمد بن عبد الواحد السيواسى        لكمال ال   القدير، فتح -٢٧
   . لبنان-دار الفكر، بيروت 

، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنـا          الدواني شرح على رسالة القيرواني المالكي      الفواكه -٢٨
 مـصر، الطبعـة     - الحلبي وأوالده    بابيالنفرواي المالكي األزهري، مطبعة مصطفى ال     

  .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤األخيرة 
 لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت            المحيط، القاموس -٢٩

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ لبنان، الطبعة الثانية، -
 ألبي الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظـور األفريقـي دار صـادر،     العـرب،  لسان -٣٠

  .بيروت
  .وي، دار الفكر، ألبي زكريا محي الدين بن شرف النو شرح المهذبالمجموع -٣١
عبـد الـرحمن بـن قاسـم     :  شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، جمع وترتيب        فتاوى مجموع -٣٢

ومساعدة ابنه محمد، طباعة مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة               
  . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥المنورة، 

 ي،بلجنة إحياء التراث العر:  ألبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق          المحلى، -٣٣
  . لبنان-دار الجيل، بيروت 

العالمة أحمد محمد شاكر، دار الحـديث، القـاهرة،         : ، لإلمام أحمد بن حنبل، ت     المسند -٣٤
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الطبعة األولى، 

 لإلمام الحافظ أبـي      الصحيح المختصر من السنن بنقل العدلَّ عن رسول اهللا           المسند -٣٥
ن موسوعة الحديث الـشريف الكتـب       ضم. الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري      

مجموعة من طالب العلم بإشراف الشيخ صالح بـن عبـد العزيـز ال              : الستة، مراجعة 
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: الثالثةالشيخ، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة 



– 
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، ألحمد بن محمد بن علـى المقـرى          المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي      المصباح -٣٦
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ لبنان، الطبعة األولى - دار الكتب العلمية، بيروت الفيومي،

 لشهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي البغـدادي،               األدباء، معجم -٣٧
  .م١٩٩٣ -دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى 

 دار الكتب العلمية، ، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي،      مقاييس اللغة  معجم -٣٨
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ لبنان، الطبعة األولى -بيروت 

 محمد الشربيني الخطيب، مطبعـة مـصطفى        ،ج المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنها     مغني -٣٩
  .م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧ مصر، الطبعة األخيرة -البابي الحلبي وأوالده 

مد بن محمـد ابـن   ، موفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أح  شرح مختصر الخرقي   المغني -٤٠
  . لبنان-قدامة، دار الكتب العلمية، بيروت 

 فـائق تيسير :  محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، تحقيق     ن بدر الدي   في القواعد،  المنثور -٤١
أحمد محمود ومراجعة عبد الستار أبوغدة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية بدولـة             

  .م١٩٥٨ -هـ١٤٠٥الكويت، الطبعة الثانية 
 ألبي إبراهيم بن موسـى الخمـي الغرنـاطي المـالكي             في أصول الشريعة،   اتالموافق -٤٢

  . لبنان-المعروف باإلمام الشاطبي، دار المعرفة، بيروت 
، أبي عبد اهللا محمد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن        الجليل لشرح مختصر خليل    مواهب -٤٣

 بيروت  العلميةالمغربي المعروف بالحطاب الرعيني، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب          
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ لبنان، الطبعة األولى -

 جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغـري          الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،     النجوم -٤٤
 .بردي األتابكي، دار الكتب العلمية

 .للبيضاوي، عالم الكتبنهاية السول في شرح منهاج األصول،  -٤٥
بي بكـر المرغيننـي، دار الفكـر،     لبرهان الدين على بن أشرح بداية المبتدي،   الهداية -٤٦

  .بيروت لبنان
، ألبي العباس شمس الدين أجمد بن محمد ابن أبـي            األعيان وأنباء أبناء الزمان    وفيات -٤٧

 .إحسان عباس، دار صادر، بيروت: بكر بن خلكان، تحقيق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
     الحمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسـول اهللا وعلـى آلـه وصـحبه  ،،،،،                               

  وبعد 
     فلقد ابتليت األمة عبر تاريخها بـأقوام كـان ديـدنهم طعـن الـسنة المطهـرة،                 

نابتة اقتفوا أثرهم، واتخـذوا     ومصادرها، ورواتها، وقواعدها، حتى نبتت في زماننا هذا         
من أفكارهم منهجا، ودليال، ثم جعلوا من التقنيات الحديثة سـبيال للتلبـيس، والتـدليس،     
والتجهيل، فانتحلوا سنَن المبطلين، واعتقدوا تأويل الجاهلين، مـع التـدريب والدعايـة             

 جديدة مـن     في أصلها مكررة، لكنها    ١واستخدام أدوات التأثير، ليخرجوا علينا بدعاوى       
  .جهة التجليات، واألدوات 

     لذا، فمن باب حفظ الدين، وصيانة العقول؛ لبناء مستقبل متصل بجـذور التـراث              
دعاوى الطاعنين في السنة النبوية ومصادرها على شبكة االنترنـت،          : " كان بحثي هذا  
  " .عرض ونقد 

                                         
 ٤١٠/ ٣٧هذا البحث مدعوم من جامعة الجوف، عمادة البحث العلمي تحت مشروع بحثي رقم (*)

الدعاوى ِبكَسِر الْواِو   : ، والدعاوى  دعاوى ودعاو  :، والجمع  دعوى فلَان كَذَا   : ويقَال ، اسم ما يدعى   :الدعوى - ١
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      .[ ِلَأن الْعرب آثَرتْ التَّخِْفيفَ فَفَتَحتْ       ؛الْفَتْح َأولَى وقال بعضهم    ،تِْحهاوفَ

  ]٢٨٧ / ١ ، المعجم الوسيط ١٩٤ / ١للفيومي 
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  :أسباب اختيار الموضوع
اجهة الدعاوى المركزية والمحورية الطاعنة فـي       جديدة في مو  أن يكون لبنة    :      أوال

  .السنة النبوية المطهرة
تهم، تعمل علـى تـذويب هـوي      التي   على بؤر إفساد عقول الشباب،       التعرف:      ثانيا

 .وإبعادهم عن مواريث النبوة
، وما أنشأه العلمـاء     االمساهمة في حفظ السنة النبوية بإظهار عظمة مصادره       :      ثالثا
  .كشفت عن رقي هذا الموروث العتيق، وصالبته  المصادر من مؤلفاتعلى تلك 
 لهؤالء الذين يحاربون السنة ومصادرها على شـبكة         سلوكيةالالطبيعة  بيان  :      رابعا
 .وتحذير الناس منهم، االنترنت

  :أهمية الموضوع
هللا  صـلى ا -     تكمن أهمية الدراسة في تمكين صدق الصلة واالنتماء لصاحب السنة       

 وفي المحافظة على هوية األمة، وتماسك مجتمعاتهـا، وتقويـة عنايتهـا             -عليه وسلم   
  . بالتراث، وبث روح الثقة فيه، والصبر على طلبه حبا وقربا

  :منهجية البحث
من خالل جمع واستقراء دعاوى الطاعنين فـي        ، وذلك   المنهج االستقرائي التحليلي       

  السنة النبوية على شبكة
  .ثم مناقشة تلك الدعاوى وتفنيدها ونقدها والرد عليها، ت االنترن

  :وكانت أهم الدراسات السابقة كما يلي
لعبـد الـرزاق عفيفـي، وزارة الـشئون اإلسـالمية           " شبهات حول السنة    : "  كتاب -

  المملكة العربية  -واألوقاف 
  .يستوعب السعودية، ولكنه لم

د الشنقيطي، عمـادة البحـث العلمـي        أحمد بن محمو  / د  "خبر الواحد وحجيته  "  و   -
  .  شبهات محدودة  ، ولكنه يناقشهـ١٤٢٢بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، 

 " شبهات القرآنيين حول الـسنة النبويـة      " :  طوائف بعينها مثل   دعاوىومنها ما يرد     -
 محمود محمد مزروعة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينـة            /للدكتور

   . لكنه اكتفى بذكر شبهات القرآنيين فقط،لمنورةا
حجية الـسنة ودحـض    " : ومنها ما يتناول قضية القضايا في زمن المستشرقين، مثل         -

    "الشبهات التي تثار حولها
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 محـرم   -محمود طحان النعيمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العدد الثالـث           / د
  . ن المسائل خارج إطار الحجيةلم يستوعب، كثيرا م هـ، لكنه١٣٩٢

الـسنة  " :  المستشرقين أو بعض الكتب الخاصة، مثل       دعاوى وهناك ردود مبنية على    -
افتقد  لكنه   ، مصطفى السباعي  - المكتب االسالمي    - دار الوراق     "ومكانتها في التشريع  

  . التعارضما ظاهره الحديثية في إزالة الصنعة 
األنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من         "  :أو الرد على كتب بعينها، مثل      -

  . هـ١٤٠٦ بيروت، -  للمعلمي اليماني، السلفية "الزلل والتضليل والمجازفة
 حيث موسوعية العلمـاء فـي        بلغة أهل العصور القديمة    وقديما كانت الردود الوافية    -

منهاج السنة النبويـة     ":  ما نراه في كتاب     مثل  وقوة العبارات   ومناهج االستدالل،  ،الرد
 .  ابن تيميةلشيخ اإلسالم " في نقض كالم الشيعة القدرية

  :كيفية تنفيذ البحث والجديد فيه
بحثا حديثيا مختصا بنقض الدعاوى المطروحة علـى شـبكة      لم أجد فيما بحثت       بداية -

ـ  اإلنترنت للطاعنين في السنة، ومصادرها معا، ومشتمال على تناول          ة الطـاعنين   خلفي
  .هم األساليب المتبعة عندالوسائل ولعلمية، وأهم ا

 هـذا   حـول   المتنـاثرة  الدراسـات الـسابقة   لنظر في   ا فكانت العناية قبل أي شيء ب      -
  .  واإلفادة منها،الموضوع

التعرف على أهم تجليات، ومنطلقات، وأدوات الطاعنين فـي الـسنة علـى شـبكة                -
 . االنترنت

  .  بصور ومؤثرات مختلفةة تدويرها تتم إعاد القديمة، والتيدعاوى استحضار ال-
ت فـي   يغَ صِ  المحورية أو المركزية بالشبكة العنكبوتية، والتي       الطاعنين دعاوىتتبع   -

وتتبعها، ومواجتهـا بـالحجج والبـراهين النقليـة،     ، قوالب جديدة، أو فلسفات معاصرة   
  .والعقلية 

وية التـي اتخـذها الطـاعنون      العناية بالتركيز على بعض النماذج من النصوص النب        -
مدخال لبث أفكارهم حتى ذاع انتشارها بين المثقفين، والشباب، مـع العنايـة بعـرض               

 .دعاوهم، ونقد مسالكهم فيها نقدا علميا مؤصال معاصرا
في نشر أفكـارهم بـين       الطاعنين أنفسهم   الراجعة إلى   اآلليات تتناولبالدراسة   تعتني   -

إلى استحداث أسـاليب جديـدة        وهو ما يؤدي   ب، والمثقفين،  من الشبا  الفئات المستهدفة 
  . للتعامل معهم
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 العناية ببجمع أكبر قدر من الردود من خالل كتب التراث نفـسها؛ إلثبـات أن تلـك           -
المصنفات العظيمة كان لها السبق في دحض تلك االفتراءات التي يظن مروجهـا أنهـم       

 .ات السنيناكتشفوها اآلن، بينما الرد عليها كان من مئ
 يِفي ببيـان درجتهـا، وأجعلـه فـي          ، بتخريج األحاديث باختصار غير مِخلّ     عنايةال -

 .الحاِشية السفلية للبحث
-              دج عن حتناء بتخريج اآليات القرآنية، وبيان الغريب بإيجاز حتى ال َأخْروكذلك االع

   .البحث، على أن يكون كل ذلك بالحاِشية السفلية
عناية بذكر تعريف موجز عند الحاجة لألعالم، خاصة أعالم الروايات واألقوال،            ثم ال  -

  .وكذا األماكن، واألحداث عند الورود
 . العناية بذكر تواريخ وفيات أصحاب األقوال عند أول ورد لصاحب القول-
  .كل التوثيقات والمراِجع أجعلها في الحاِشية السفلية للبحث -
 .صوص الكتاب والسنة، وكذلك ضبط الْمشِْكل من األلفاظ، والعبارات بضبط نُعنايةال -
  :الخطة العامة للدراسة 

 موضوع البحث، ومشكلته، وأهميته، وأسـباب اختيـاري لـه،       : ما يلي   وتضم ،المقدمة
  .ومنهجي فيه

 مكانة السنة في اإلسالم: أوال: التمهيد وفيه ما يلي 
  النبويةتاريخ نشوء الطعن في السنة : ثانيا

 أهم وأشهر دعاوى الطاعنين في السنة على شبكة اإلنترنـت،           ثم المباحث وتشتمل على   
   وأهم سماتهم وأساليبهم 

  .دعاواهم في شأن حجية السنة والعمل بها : المبحث األول
   االكتفاء بالقرآن الكريمدعوى: المطلب األول
الكتابـة،  (  -ليـه وسـلم     صـلى اهللا ع    -الطعن في نسبة السنة للنبي      : المطلب الثاني 

  )والتدوين 
  . الطعن في خبر اآلحاد:المطلب الثالث
  . الرواية بالمعنىالطعن في السنة من جهة: المطلب الرابع

  . أن السنة ليست وحيادعوى: المطلب الخامس
  المصنفين ومصنفاتهم الحديثيةاألئمة دعاواهم في شأن : المبحث الثانى
  ة الكتب ألصحابهاالتشكيك في نسب: المطلب األول
  ، وفي غرضهم من التصنيفاألئمة المصنفينفي الطعن : المطلب الثاني
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  المصنفات الحديثيةدعوى فقد : المطلب الثالث
  دعاواهم في شأن رواة الحديث الشريف: المبحث الثالث
  الطعن في عدالة الصحابة: المطلب األول
  الطعن في ضبط الصحابة: المطلب الثاني
  الطعن في الرواة المكثرين: المطلب الثالث
  ثدعاواهم في شأن متون روايات الحدي: المبحث الرابع

   اختالط الحديث باإلسرائيلياتىدعو: ولالمطلب األ
  الطعن في السنة بسبب وجود الموضوع والضعيف فيها: نيالمطلب الثا

  هللامعرفة األحاديث النبوية للغيبيات التي ال يعلمها إال ادعوى : ثالثلمطلب الا
  ادعاء أن المحدثين ينقدون السند دون المتن: رابعالمطلب ال

  .دعاواهم في شأن معارضة السنة للمنقول والمعقول :المبحث الخامس
  . دعوى معارضة السنة للقرآن: المطلب األول
  . دعوى معارضة السنة للسنة: المطلب الثاني
  . دعوى معارضة السنة للسنة: المطلب الثاني

  . دعوى معارضة السنة للعقل: ثلمطلب الثالا
  . دعوى مخالفة السنة للتاريخ: لمطلب الرابعا

أهم السمات واألساليب المتبعة عند الطـاعنين فـي الـسنة علـى      : المبحث السادس 
  االنترنت

  . استخدام وسائل التأثير : ولالمطلب األ
  . األسلوب الهزلي والسخرية من بعض الروايات، والرواة: نيالمطلب الثا
  . التشنيعاالستغالل و: ثالثالمطلب ال
  .واالعتماد على مصادر غير معتبرة التدليس : لرابعالمطلب ا

    وتضمن أهم نتائج الدراسة، والتوصيات المقترحة: الخاتمة
  لبحثاثم فهارس 
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  التمهيد
  مكانة السنة في اإلسالم: أوال

فـي   الـسنة ): " ه١٤٠٣ت (- رحمـه اهللا     -محمد سويلم أبو شهبة     /      يقول الشيخ 
 وتقريراتـه،  ، وأفعالـه - صلى اهللا عليه وسـلم  -أقوال النبي  هي  : اصطالح المحدثين 

  .  وصفاته الخَلقية والخُلقية
رادفـة   وعلـى هـذا فهـي م       ؛ وأفعالهم ،وأقوال الصحابة والتابعين  : وزاد بعضهم      

 وفعلـه،  ،لـه ويرى بعض العلماء أن الحديث خاص بقو    . للحديث في اصطالح السابقين   
 والحركـات فـي     ، والصفات، والسكنات  ، والتقريرات ، واألفعال ،والسنة تشمل األقوال  
  .١ " وعلى هذا فالسنة أعم من الحديث، اليقظة والمنام والهم

 لَم َأسمع َأحدا نَسبه النَّاس : "بقوله) ه٢٠٤ت (- رحمه اهللا -     وقد أفاد اإلمام الشافعي 
 اتِّباع َأمِر رسوِل اللَّه     - عز وجلَّ  -إلَى ِعلٍْم يخَاِلفُ ِفي َأن فَرض اللَّه           فْسه  َأو نَسب نَ  

 لَم يجعْل ِلَأحٍد بعده - عز وجلَّ -ِبَأن اللَّه      والتَّسِليم ِلحكِْمه - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -
 صلَّى اللَّه علَيه -رسوِلِه     نَّه لَا يلْزم قَوٌل ِبكُلِّ حاٍل إلَّا ِبِكتَاِب اللَِّه َأو سنَِّة  وَأ،إلَّا اتِّباعه 

 وقَبلَنَا ِفي ، وعلَى من بعدنَا، وَأن فَرض اللَِّه تَعالَى علَينَا، وَأن ما ِسواهما تَبع لَهما-وسلَّم 
 واِحد لَا يخْتَِلفُ ِفي َأن الْفَـرض        - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      -عن رسول اللَّه     لْخَبرقَبول ا 

   .     ٢"  - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -والْواِجب قَبوُل الْخَبر عن رسوِل اللَّه 
آتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَهاكُم     وما  { :  تعالى قال.      وال عجب فالسنة حجيتها الزمة    

  .٣{ عنْه فَانتَهو
ِإنِّـي ُأوِتيـتُ الْقُـرآن      : ( جاء في الحديث الشريف   .      وهي المصدر الثاني للتشريع   

  .٤ ) ومثله معه
ِبالسنَّة كَما   - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    -كَان ِجبِريُل ينِْزل علَى النَِّبي      : (      وفي الحديث 
  .٥ " ينِْزُل علَيه ِبالْقُرآِن

                                         
  ١٧ الوسيط في علوم الحديث ص- ١
  ٢٨٧ / ٧ األم - ٢
  ) ٧ (:، اآلية رقمالحشر سورة - ٣
  ٢٢٤ / ٣ تح القديرفي ف - ٤
حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى، حدثَنَا روح بن :  قال٥٣٦ / ٣٦١ أخرجه أبو داود في المراسيل، كتاب الطهارة، باب في البدع          - ٥

  =          .، فذكره عبادةَ، حدثَنَا الَْأوزاِعي، عن حسان بِن عِطيةَ
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 أن - صلى اهللا عليه وسـلم       -     كما أن السنة في مجملها وحي ال يجوز لرسول اهللا           
 لََأخَـذْنَا   * ولَو تَقَوَل علَينَا بعض الَْأقَاِويِل       {: قال تعالى . يضع فيها تشريعا من عند نفسه     

   .١ }*  فَما ِمنْكُم ِمن َأحٍد عنْه حاِجِزين * ثُم لَقَطَعنَا ِمنْه الْوِتين *يِن ِمنْه ِبالْيِم
لقَد من اللَّه علَى الْمـْؤِمِنين ِإذْ       { : قال تعالى .      وهي المبينة والشارحة لما في القرآن     

م آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتَـاب والِْحكْمـةَ وِإن         بعثَ ِفيِهم رسولًا ِمن َأنْفُِسِهم يتْلُو علَيهِ      
   .٢  }*كَانُوا ِمن قَبُل لَِفي ضلَاٍل مِبيٍن 

   .٣}  وَأنزلْنَا ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّاِس ما نُزَل ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون{ :      وقال تعالى
ِإنَّا نَحن نَزلْنَـا الـذِّكْر وِإنَّـا لَـه          { : قال تعالى .      والسنة محفوظة بحفظ اهللا لكتابه    

 فحفظهـا اهللا بـأن   - صلى اهللا عليه وسلم - وهذا يشمل السنة الثابتة عنه    ٤ } لَحاِفظُون
   .     أقام لها رجاال ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

أجمع جماِهير أِئمِة الحديِث والِفقِْه علَـى     ): " ه٦٤٣ ت(     قال أبو عمرو ابن الصالح      
  . ٥ " أنَّه يشْتَرطُ ِفيمن يحتَج ِبِروايِتِه أن يكُون عدالً ضاِبطاً ِلما يرِويه

وما ينِْطـقُ عـِن   { : ة     وال شك بعد كل هذا في كون القرآن والسنة من مشكاة واحد           
   .٦ }الْهوى ، ِإن هو ِإلَّا وحي يوحى، علَّمه شَِديد الْقُوى

     لذا، جاء التكليف بتبليغها مقترنا بالتشريف لكل من تحملهـا بدايـة مـن أمهـات                
كُن ِمـن  واذْكُرن ما يتْلَى ِفي بيـوتِ { : قال تعالى. المؤمنين حيث نزل الكتاب في بيوتهن    

اللَّه ة ِإنالِْحكْماِت اللَِّه ولَِطيفاً خَِبيراً آي ٧ } كَان.  

                                                                                                     
 صلَّى اللَّه - باب ما جاء ِفي التَّسِويِة بين حكِْم ِكتَاِب اللَِّه تَعالَى وحكِْم سنَِة رسوِل اللَّه في علم الرواية ، والخطيب في الكفاية=

 لَّمه وسلَيوِم التَّكِْليِف-علُزل وموِب الْعجمن طريق، ١٢ ص  ِفي و  ،غَاِنياقَ الصحبن ِإس دمحةَ: قالمادبع نب حوثَنَا ردبه ح ،
  .نحوه 

 / ١٣فتح البـاري     [  " وَأخْرج الْبيهِقي ِبسنٍَد صِحيٍح عن حسان بِن عِطيةَ َأحِد التَّاِبِعين ِمن ِثقَاِت الشَّاِميين            : " وقال ابن حجر  
٢٩١[   

  .قلت ولم أجده فيما وقفت عليه من  كتب البيهقي 
  )٤٧(: إلى رقم) ٤٤: ( سورة الحاقة ، اآليات من رقم- ١
  )١٦٤: ( سورة آل عمران ، اآلية رقم- ٢
  )٤٤ (:، اآلية رقمالنحل:  سورة- ٣
  )٩: ( سورة الحجر ، اآلية رقم- ٤
  ٢١٢  مقدمة ابن الصالح ص- ٥
  )٤ - ٣: (  سورة النجم ، اآليات رقم- ٦
  )٣٤: ( سورة األحزاب، اآلية رقم- ٧



– 
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نَـضر  : ( جاء في الحديث  .      ثم استمر هذا التكليف العظيم عبر األحقاب واألعقاب       
 ِإلَى من هـو َأفْقَـه ِمنْـه،         فَحِفظَه حتَّى يبلِّغَه، فَرب حاِمِل ِفقْهٍ      اللَّه امرًأ سِمع ِمنَّا حِديثًا،    

  والحمد هللا . ١ ) " ورب حاِمِل ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه
  تاريخ نشوء الطعن في السنة النبوية: ثانيا

كما قررنـا أن الـشبهات   : " - رحمه اهللا    -) ه٥٤٨ ت(     قال أبو الفتح الشهرستاني     
 التي وقعت في أول الزمان، كـذلك    التي وقعت في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات        

أن شبهات أمته فـي     : يمكن أن نقرر في زمان كل نبي ودور صاحب كل ملة وشريعة           
 وأكثرهـا مـن   ، والملحدين،آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أول زمانه من الكفار  

  وإن خفي علينا ذلك في األمم السالفة لتمادى الزمان، فلم يخف في هذه األمـة         ،المنافقين
 إذ لـم يرضـوا      - عليه السالم  -أن شبهاتها نشأت كلها من شبهات منافقي زمن النبي          

بحكمه فيما كان يأمر وينهى، وشرعوا فيما ال مسرح للفكر فيه وال مـسرى، وسـألوا                
  .٢" عما منعوا من الخوض فيه، والسؤال عنه، وجادلوا بالباطل 

 صـلى   -اية الطعن في دعوة النبي           فظهر أن نشوء الطعن في السنة النبوية بدأ ببد        
  يؤكد هذا ما استدل به أبو الفتح الشهرستاني على كالمه، فأورد حديث            -اهللا عليه وسلم    

صـلَّى اُهللا    - رسول اهللا    ٣َأتَى رجلٌ  " : قَاَل أنه   - رضي اهللا عنهما     - جاِبر بن عبد اهللا   
 -ورسـوُل اِهللا       وِفي ثَوب ِبلَال ِفضةٌ،      ن حنَين،  منْصرفَه مِ  ٤  ِبالِْجعرانَة - علَيه وسلَّم 

ويلَـك  ( : قَاَل. يا محمد، اعِدلْ  :  يقِْبض ِمنْها، يعِطي النَّاس، فَقَالَ     - صلَّى اهللا علَيه وسلَّم   
          لَم تَ ِإنخَِسرتَ وِخب ِدُل؟ لَقَدَأع َأكُن ِدُل ِإذَا لَمعي نمِدلُ  وَأع ـن        ). َأكُنب ـرمفَقَـاَل ع 

معـاذَ  ( :  فَقَـالَ  . فََأقْتَُل هذَا الْمنَاِفقَ   ، دعِني، يا رسوَل اهللاِ    :- عنْه رِضي اهللا  - الْخَطَّاب

                                         
عبد الـرحمن   من طريق ٣٦٦٠ / ٢٣٣ / ٣ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم ، باب فضل نشر العلم           - ١

  .، فذكرهبن َأبان، عن َأِبيه، عن زيد
:  وقال أبو عيـسى    ٢٦٥٦ / ٣٣ / ٥ باب ما جاء ِفي الحثِّ علَى تَبِليغ السماع       والترمذي في سننه، أبواب العلم،      

حِديثُ زيد بن ثَاِبٍت ، ي الباب عن عبِد اللَّه بِن مسعوٍد، ومعاذ بِن جبٍل، وجبير بِن مطِْعٍم، وَأِبي الدرداء، وَأنَس        وِف"
نسِديثٌ حح. "   

 ١٩ / ١ الملل والنحل - ٢
عمدة القاري   [ . قَتله ِلَأنَّه عذره لجهله    ترك الشَّاِرع  الرجل هو ذو الخويصرة التميمي كما بينت الروايات، و         - ٣

   ]٨٨ / ٢٤شرح صحيح البخاري 
 لما قسم غنائم هوازن مرجعه من       -  صلى اهللا عليه وسلم    -ماء بين الطائف ومكة، إلى مكة أقرب، نزلها          - ٤

 ]٣/١٤٢معجم البلدان .  [غزاة حنين



& 
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           الْقُر ونءقْري هابحَأصذَا وه اِبي، ِإنحَأنِّي َأقْتُُل َأص ثَ النَّاسدتَحي اِهللا، َأن    ـاِوزجلَا ي ،آن
  .١ ) حنَاِجرهم، يمرقُون ِمنْه كَما يمرقُ السهم ِمن الرِميِة

يقـول  .      ثم أخذت الفرق المنحرفة تعلن الحرب على السنة النبوية جيال بعد جيـل            
أما إنكار السنة على هيئة مؤثرة، وعلى أيدي طوائف لها          : " محمود مزروعة / الدكتور  

ذكرها في التاريخ، فقد بدأت على أيدي الخوارج والشيعة، ثم انضم إليهم طوائف مـن               
المتكلمين وبخاصة من المعتزلة الذين انتسب إليهم كثير من الزنادقـة والفاسـقين عـن          

ـ      كْطار، يغدو على س   راً من الشُّ  اِطشَ" الملة، كالنظام الذي كان      ر كْر ويـروح علـى س
   " .ناس والفواحش في األدويبيت على جرائرها، ويدخل

وقد ظلت مسيرة الضالل هذه تنتقل عبر التاريخ بطوائفها المختلفة وعلى           : "      ثم قال 
  مستوى األمة المسلمة

شرقاً وغرباً، حتى كانت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيـث نبتـت      
تلـك  " القرآنيـون  " سمي بطائفة نابتة سوء بين المسلمين في بالد الهند، وذلك بنشأة ما       

الطائفة التي زعمت االعتماد على القرآن وحده، وطرح السنة النبوية المطهرة، وأخذت            
   .٢ تدعو إلى نحلتها بهمة ونشاط تحت رعاية االستعمار اإلنجليزي

     ثم جاء زمان المستشرقين وأذنابهم، وبدأت تتبلور طعون غير المسلمين في الـدين             
وقد رأيـت  " الهداية : " م كتاب اسمه  ١٨٩٨نة خاصة، فظهر في مصر سنة       عامة، والس 

نسخة منه، لم يدون عليها اسم المؤلف، والكتاب قد حشَد عشرات الدعاوى حول الـدين               
  .والسنة، وأحسبه المرجع لكل من جاء من بعده 

ـ  "محمود الطحـان    / يقول الدكتور .      ثم تبلور فكر المستشرقين واتسع مداه      اروا  فأث
 - صلى اهللا عليه وسـلم     -ة السنة للرسول    بسشبهات حول السنة تتعلق بالتشكيك في نِ      

وأنها من وضع الناس، وإن المحدثين وإن اعتنوا بالنقد الخارجي أي نقد السنة إال أنهـم              
ـ     علم يعتنوا بالنقد الداخلي أي نقد المتن، وإن كنا ال نَ           يلهم اِلبأ بشبهات هؤالء الكفرة وأض

تة لوال أن ناسا ممن يسمون أنفسهم علماء أو كتّابا إسالميين تلقفوا كـالم أولئـك                اِفتهالم

                                         
          الدِليِل علَى َأن الخُمس ِلنَواِئـِب المـسِلِمين    وِمن: باب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس،         - ١
  . من طريق عمرو بن دينار، عن جابر، فذكره مختصرا ٣١٣٨ / ٩١ / ٤

 مـن   ١٠٦٣ / ٧٤٠ / ٢ باب ِذكِْر الْخَواِرِج وِصفَاِتِهم    كتاب الزكاة،    - واللفظ له    -وأخرجه مسلم في صحيحه     
  .عن جابر، فذكرهطريق أبي الزبير المكي، 

  ٢١ صشبهات القرآنيين حول السنة النبوية - ٢



– 
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 وصاروا يلوكونه ويلوحون به على شكل مقاالت في الصحف أو أبحـاث             ،المستشرقين
في طيات الكتب متظاهرين بالبحث العلمي والتجديد في البحث، وهم في الحقيقـة إمـا               

 أبـو    محمـود  فمن هـؤالء  . يةت شخصيا أرجح الثان   جهلة أو مأجورون أخباث وإن كن     
وكل ما فـي هـذا الكتـاب        "أضواء على السنة المحمدية   : " ة فقد نشر كتابا اسمه    ـري 

 وكله سباب وشتم وطعـن فـي        -  عليه السالم  - تشكيك بالسنة وصحة نسبتها للرسول    
فـة   وذلـك باستـشهادات مبتـورة محر       ،الصحابي الجليل راوية اإلسالم أبي هريـرة      

وتأويالت باطلة تروق له ولمن دفعه من المستشرقين، وال أحب عرض أي شيء مـن               
 وإن كان رد عليه كثير من العلماء فـي مـصر            ،كتابه هذا لتفاهة الكتاب وتفاهة مؤلفه     

   .١" وغيرها
وإذا كان التحرش باإلسالم قد أخـذ       : " معوض عوض إبراهيم  :      يقول الشيخ المعمر  
 تضرب في أعماق التاريخ، فإنه اليوم أكثر من أي عهد مـضى،             صورا شتى في عهود   

قد جاوز المدى، واستهدف السنة النبوية أكثر من غيرها من ركـائز الـدين العظـيم،                
  .٢" ومقوماته الجليلة، وتظاهرت على ذلك قوى شريرة 

     ثم وصلنا إلى زمان التقنية، وفيه تم إعادة بث تلـك الـدعاوى بـأدوات، وطـرق      
ة، وإسقاطات ماكرة على الواقع في ظل أحداث ساخة؛ استغالال لبعد للشباب عـن              جديد

العلماء، ونشوء طائفة من المثقفين الجدد ظنوا أن معلوماتهم تعني علوم، وأن فهـومهم              
  واهللا المستعان. تعني اجتهادا، وأن خبرتهم بفن أو صنعة تعني الموسوعية العلمية

                                         
  ٥٠ ص حجية السنة ودحض الشبهات التي تثار حولها - ١
  ١٦ مع اإلمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه الجامع ص- ٢
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  حجية السنة والعمل بها في شأن همدعاوا: المبحث األول
   االكتفاء بالقرآن الكريمدعوى: المطلب األول

 الـسنة   يريدون منها تنحية   ة عجيب دعوى     ينتشر في المنتديات على شبكة اإلنترنت       
قرآني، فيزعمون أن القرآن الكريم كتاب كامل، قد        بالكلها، وهو اتجاه كما يسميه أتباعه       

ـ     حوى كل شيء من أمور الدين بحيث ال        ون  يحتاج إلى شيء آخر مثل الـسنة، ويحتج
           :وقولـه تعـالى   .١ }ما فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمن شَيءٍ      { :قوله تعالى : على هذا بآيات منها   

    .٢}ونَزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبياناً ِلكُلِّ شَيٍء { 
       أنا متبني فكـرة    : " ، فيقول األمرفا  طِّلَ     وفي السياق نفسه ترى أحدهم يخرج علينا م

فأصـبح  . " ن الفترة الحالية ال نحتج بنصوص الحديث حتى ال نزيد األمر اضـطرابا          أ
 التعهد اإللهي بحفـظ  ذلك أن كله إلى ترك االحتجاج بالسنة، ثم إنهم يزعمون بعد  أمرهم

  . السنةشتمل على ال ي،القرآن الكريم قاصر عليه
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

 ولـه قومن ذلـك   . آيات القرآن تترى في وجوب االحتجاج بالسنة مع القرآن        :   أوال   
  .٣{ ا وما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهو{ : تعالى

صـلى   -فَأوجب على الْعباد اتِّباع وحيه وسنَن رسوله        ): " ه٣٩٥ت(     قال ابن منده    
  .٤ " - لماهللا علَيه وس

وَأنزلْنَا ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّاِس مـا نُـزَل ِإلَـيِهم ولَعلَّهـم             { : ومن ذلك قوله تعالى       
ونتَفَكَّر٥} ي.   

م عذَاب  فَلْيحذَِر الَِّذين يخَاِلفُون عن َأمِرِه َأن تُِصيبهم ِفتْنَةٌ َأو يِصيبه          { :  تعالى ولهوق     
 ٦{َأِليم.  

واذْكُرن ما يتْلَى ِفي بيوِتكُن ِمن آياِت اللَِّه والِْحكْمِة ِإن اللَّـه كَـان              { :      وقوله تعالى 
  .٧ } لَِطيفاً خَِبيراً

                                         
  ) ٣٨: ( رقم آيه سورة األنعام،- ١
  )٨٩: ( رقم آية،سورة النحل - ٢
   )٧ (:، اآلية رقمالحشر سورة - ٣
 ٢١ صرسالة في فضل األخبار وشرح مذاهب أهل اآلثار وحقيقة السنن: الكتاب - ٤
  .) ٤٤ (:، اآلية رقمالنحل:  سورة- ٥
  )٦٣: ( سورة النور، اآلية رقم- ٦
  )٣٤: ( سورة األحزاب، اآلية رقم- ٧
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وِلي الَْأمِر ِمـنْكُم    يا َأيّها الَِّذين آمنُوا َأِطيعوا اللَّه وَأِطيعوا الرّسوَل وأُ        { :     وقوله تعالى 
وهّدٍء فَرِفي شَي تُمعتَنَاز فَِإن  

   .١ } ِإلَى اللَِّه والرّسوِل ِإن كُنْتُم تُْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خَير وَأحسن تَْأِويال
 علَيِهم آياِتك ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْمةَ       وابعثْ ِفيِهم رسوالً ِمنْهم يتْلُو     {:      وقوله تعالى 
  ويزكِّيِهم ِإنَّك َأنْتَ

 ِكيمالْح ِزيزالْع{ الَىوقوله   .  ٢تَع : }من ِط ي ع الرد أطَ قْ فَ وَلسقوله تعـالى  و.   ٣} اهللا   اع :
  . ٤} وما ينِْطقُ عِن الْهوى {

بوءة النبوية بهؤالء الذين يدعون إلى االكتفاء بـالقرآن، ونبهـت      قد جاءت الن  :      ثانيا
  . على بطالن مسلكهم

صـلَّى   -سوُل اللَّـِه    ر بسنده أن ) ه٢٧٩ ت (- رحمه اهللا    -أخرج أبو عيسى الترمذي     
ِكٌئ علَى َأِريكَِتِه،    َألَا هْل عسى رجٌل يبلُغُه الحِديثُ عنِّي وهو متَّ         ( : قال - اللَّه علَيه وسلَّم  

 وما وجـدنَا ِفيـِه حرامـا        ،بينَنَا وبينَكُم ِكتَاب اللَِّه، فَما وجدنَا ِفيِه حلَالًا استَحلَلْنَاه        : فَيقُوُل
          اللَّه مرا حوُل اللَِّه كَمسر مرا حم ِإنو ،نَاهمروقال أبو عيسى  ). ح:  " ذَا حه   نـسِديثٌ ح

   .٥ " غَِريب ِمن هذَا الوجه
هناك مسائل من القرآن تدل على مدى حاجتنا للسنة النبوية المطهـرة، ولـو              :      ثالثا

تُركَت السنة فيها لترك الطاعنون أنفسهم أبوابا من العلم والعمل ال تُحصى، ومن ذلـك               

                                         
  )٥٩: ( سورة النساء، اآلية رقم- ١
  )١٢٩: ( سورة البقرة، اآلية رقم- ٢
  )٨٠: (ء، اآلية رقمسورة النسا - ٣
   )٣: (  سورة النجم ، اآلية رقم- ٤
 وسلَّم صلَّى اللَّه علَيه -باب ما نُِهي عنْه َأن يقَاَل ِعنْد حِديِث النَِّبي  أخرجه الترمذي في سننه، أبواب العلم ،         - ٥
- ٢٦٦٤ / ٣٨ / ٥   

 والتَّغِْليِظ علَى مـن  -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- ِم حِديِث رسوِل اللَّهباب تَعِظيوابن ماجة في سننه، افتتاح الكتباب،       
هضار١٣ / ٦ / ١  ع   
  . عن الِمقدام بن معدي كَِرب، يرفعه الحسِن بِن جاِبٍر اللَّخِْمي،من طريق ) الترمذي وابن ماجة ( كالهما 

، وزاد في   عبِد الرحمن بِن َأِبي عوٍف الْجرِشي، عن الِْمقْدام       طريق   ، من    ١٧١٧٤ / ٤١٠ / ٢٨وأحمد في سننه    
َألَا لَا يِحلُّ لَكُم لَحم الِْحمار الَْأهِلي، ولَا كُلُّ ِذي نَاٍب ِمن السباِع، َألَا ولَا لُقَطَةٌ ِمن مال معاهـٍد ِإلَّـا َأن                        : " روايته

   ."صاِحبها، ومن نَزَل ِبقَوٍم، فَعلَيِهم َأن يقْروهم، فَِإن لَم يقْروهم، فَلَهم َأن يعِقبوهم ِبِمثِْل ِقراهم يستَغِْني عنْها 



& 

 )٣٣١٧(

 وهو ظاهر الداللة في عدم اشتماله علـى        ١ }كُمورباِئبكُم اللَّاِتي ِفي حجورِ   { : قوله تعالى 
  .  وهن من جاءت السنة بذكِْرهن٢ من الربائب حجورالالالتي لسن في 

 -  ُأم حِبيبـة   بـسنده أن  ) ه٢٥٦ت (- رحمه اهللا    -     فقد روى أبو عبد اهللا البخاري       
   قَالَت -رضي اهللا عنها 

.  ٣ ِإنَّا قَد تَحدثْنَا َأنَّك نَاِكح درةَ ِبنْتَ َأِبي سلَمة        " : -  وسلَّم  صلَّى اُهللا علَيه   - ِلرسول اللَّه 
لَو لَم َأنِْكح ُأم سـلَمة مـا    َأعلَى ُأم سلَمة؟  ( : -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    - فَقَاَل رسوُل اللَّه  

  ٤ ) حلَّت ِلي، ِإن َأباها َأِخي ِمن الرضاعة
فَجعـَل الْمنَـاط ِفـي    : " - رحمـه اهللا  -) ه٧٧٤ت(     قال الحافظ ابن كثير القرشي      

الَْأِئمـة   وحكَم ِبالتَّحِريم ِلذَِلك، وهـذَا هـو مـذْهب             ،التَّحِريِم مجرد تَزِويِجِه ُأم سلَمة    
     . ٥ "  الْخَلَف والسلَف وجمهور، والْفُقَهاِء السبعة،الَْأربعة

إن سلَّمنا لهؤالء في االكتفاء بالقرآن الكريم فمن أين لنـا أن نعلـم أركـان                :      رابعا
  . الصالة، وعدد ركعاتها، وسننها، وهيئاتها، وغير ذلك إال من السنة 

ونَحن شَـببةٌ    - علَيه وسلَّم    صلَّى اهللاُ  -َأتَينَا النَِّبي   " :  قَالَ ٦ ن الحويِرث باِلك       عن م 
ونتَقَاِربنَا   ٧ موُل اللَِّه           فََأقَمسر كَانلَةً، ولَي ِعشِْرين هـلَّم      -ِعنْدسـه ولَيلَّى اُهللا عص - 

 . تَركْنَا بعـدنَا فََأخْبرنَـاه   سَألَنَا عمن- َأو قَد اشْتَقْنَا -رِفيقًا، فَلَما ظَن َأنَّا قَِد اشْتَهينَا َأهلَنَا     
 وذَكَر َأشْياء َأحفَظُهـا َأو      -ارِجعوا ِإلَى َأهِليكُم، فََأِقيموا ِفيِهم، وعلِّموهم ومروهم،        ( : قَاَل

                                         
  )٢٣: ( سورة النساء، اآلية رقم- ١
  ]١٣٢  /١٥تهذيب اللغة [  .ةنْثَى رِبيبالزوج، ويقال لُأل: الراب و من غيره، امرَأة الرجلابن :الرِبيب - ٢
ـ     بنت - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    -ربيبة النَِّبي    أبي سلمة بن عبد األسد القرشية،      درة بنت    - ٣ لَامرأتـه أم سةم .
  ]١٨٣٥ / ٤االستيعاب البن عبد البر [
 / ١٤ / ٧ و ُأخْتَه علَى َأهِل الخَيـر  عرِض اِإلنْساِن ابنَتَه َأ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب    - ٤

ِلرسوِل   قَالَتْ  - رضي اهللا عنها     - َأن ُأم حِبيبةَ  " :َأن زينَب ِبنْتَ َأِبي سلَمةَ، َأخْبرتْه     : ِعراِك بِن ماِلك   عن   ٥١٢٣
  .كرهفذ ... ِ نَّا قَد تَحدثْنَا:-  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم- اللَّه

، ِعراِك بِن ماِلك من طريق ٣٢٨٦ / ٩٥ / ٦ تَحِريم الْجمِع بين الُْأم والِْبنِْتوالنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب 
  .به نحوه

   ٢٥١ / ٢تفسير ابن كثير   ٥-
٦ -         ةَ، قَِدمرصالْب كَنس ،ِثياللَّي انملَيو سِرِث َأبيوالْح نب اِلكم  لَى النَِّبيلَّم - عسه ولَيع لَّى اللَّهمعرفـة  . [  - ص

   ]٢٤٦٠ / ٥الصحابة ألبي نعيم 
   ]٤٥ /  ٣كشف المشكل من حديث الصحيحين [ .والمتقاربون يعِني ِفي السن. الشَّباب: الشببة - ٧



– 

  )٣٣١٨(

َؤذِّن لَكُـم َأحـدكُم،      وصلُّوا كَما رَأيتُموِني ُأصلِّي، فَِإذَا حضرت الصالَةُ فَلْي        -الَ َأحفَظُها   
كُمرَأكْب كُمُؤملْي١ ) " و.   

وبعد أن تبين كيف تكون السنة مقررة، ومبينة، ومفسرة لما فـي القـرآن،           :      خامساً
وظهر جليا األمر اإللهي باتباعها، ظهر أن ِحفظ القرآن بإطالق ِعبارة الذكر في قولـه               

 ليس للقرآن وحده، بل يشمل الـسنة        ٢ } ا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحاِفظُون    ِإنَّا نَحن نَزلْنَ  { : تعالى
 والتي حفظها رب العزة سبحانه، فأقـام لهـا   - صلى اهللا عليه وسلم -الثابتة عن النبي   

  .رجاال ينفون عنها التحريف، واالنتحال، وسوء التأويل 
يرجعان إلى مشرب واحد هو المعصوم      النبوية الثابتة    والسنة    الكريم، لقرآن     ثم إن ا  

   - صلى اهللا عليه وسلم -
   .٣ } وما ينِْطقُ عِن الْهوى ، ِإن هو ِإلَّا وحي يوحى، علَّمه شَِديد الْقُوى{  :قال تعالى

ينفـي   }ما فَرطْنَا ِفي الِْكتَاِب ِمن شَـيٍء        { : بطالن دعواهم أن قوله تعالى    :      خامسا
   . للسنةحاجةال

 بداللـة الـسباق     هو اللوح المحفوظ  الكريمة   المراد بالكتاب في اآلية      حيث إن 
الكـريم   والطيـر فـي القـرآن        ، والدواب ،المخلوقاتوإال فأين حصر جميع     ،  والسياق

ِفي الَْأرِض ولَا طَـاِئٍر      وما ِمن دابةٍ  { : قال تعالى . استقالال من غير سنة مبينة، ومفسرة     
   .٤ } ير ِبجنَاحيِه ِإلَّا ُأمم َأمثَالُكُم ما فَرطْنَا ِفي الِْكتَاب ِمن شَيٍء ثُم ِإلَى ربِهم يحشَرونيِط

ـ ١٥٠ت(     وعلى هذا درج جمع من المفسرين كمقاتل بن سـليمان             ، وأبـي    ٥)هـ
لقرطبي المـالكي   ، وا٧)ه٥٣٨ت(، وأبي القاسم الزمخشري     ٦)ه٤٢٧ ت(إسحاق الثعلبي   

                                         
 ،ازِة خَبِر الواِحِد الصدوِق ِفي اَألذَانِ     باب ما جاء ِفي ِإج     أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب آخبار اآلحاد،         - ١

الْجرِمـي، عـن ماِلـِك بـِن         َأِبي ِقلَابةَ   من طريق     ٧٢٤٦ / ٨٦ / ٩  واَألحكَام ، والفَراِئض ،والصوم،  والصالَة
  .، فذكره الْحويِرث

َأِبـي   من طريق ٦٧٤ / ٤٦٥ / ١  ِبالِْإمامِةباب من َأحقُّومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصالة ،     
  .به ، نحوه الْجرِمي،  ِقلَابةَ

  )٩: ( سورة الحجر ، اآلية رقم- ٢
  )٤- ٣(  سورة النجم ، اآليات رقم - ٣
  )٣٨: ( سورة األنعام، اآلية رقم- ٤
   ٥٦٠ / ١ تفسير مقاتل - ٥
  ١٤٦ / ٤ تفسير الثعلبي - ٦
  ٢١ / ٢ تفسير الزمخشري - ٧
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 )٣٣١٩(

 ٣)ه١٢٥٠ت(، ومحمد بن علي الـشوكاني     ٢) ه٧٧٤ ت(، وابن كثير القرشي   ١)ه٦٧١ت(
 ت(  ، وعبد الرحمن بن ناصر الـسعدي       ٤) ه١٣٣٢ ت(، ومحمد جمال الدين القاسمي      

   .٥) ه١٣٧٦
     وعلى فرض أن الكتاب هو القرآن الكريم، فالداللة على حجية السنة مـن األمـور         

  . فيها الكتاب على النحو الذي بينته اآليات سالفة الذكر التي لم يفرط
 َأي ِفـي اللَّـوِح       }ما فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمن شَـيءٍ      { : قَولُه تَعالَى : "      قال القرطبي 

ا تَركْنَـا شَـيًئا     َأي ِفي الْقُرآن َأي م    : وِقيل،  يقَع ِمن الْحواِدثِ    فَِإنَّه َأثْبت ِفيه ما    ،الْمحفُوِظ
وِإما مجملَة يتَلَقَّـى   ِمن َأمِر الدين ِإلَّا وقَد دلَّلْنَا علَيه ِفي الْقُرآن، ِإما دلَالَةً مبينَةً مشْروحةً،       

 ثَبـتَ   الَّـِذي   َأو ِمن الِْإجماع أو ِمن الِْقياس      - علَيه الصلَاة والسلَام   -بيانُها ِمن الرسول    
  .    ٦ " ِبنَِص الِْكتَاب
ـ  ِلاًانَيب ِتابتَ الِككيلَا علنَزنَو{ : بطالن دعواهم أن قوله تعالى   :      سادسا ـ كُ .  }يءل شَ

فأما قولـه   " ): ه٥٩٧ ت (- رحمه اهللا    -يقول ابن الجوزي    .   كذلك  للسنة ينفي الحاجة 
لكل شيء من أمور الـدين، إمـا بـالنص          : بالمعانيفقال العلماء   ) يء   شَ لِّكُِل(  :تعالى

 - صلى اهللا عليه وسـلم     - عليه، أو باإلحالة على ما يوجب العلم مثل بيان رسول اهللا            
   .٧ "أو إجماع المسلمين 

ِثيٍر ومعنَى كَوِنِه ِتبيانًا ِلكُلِّ شَيٍء َأن ِفيِه الْبيان ِلكَ: " الشوكاني     وفي السياق نفسه يقول 
صلَّى اللَّه علَيه  -والِْإحالَةُ ِفيما بِقي ِمنْها علَى السنَِّة، وَأمرهم ِباتِّباِع رسوِله  ِمن الَْأحكَاِم،  

قَـد   ِفيما يْأِتي ِبه ِمن الَْأحكَاِم، وطَاعِته كَما ِفي الْآيات الْقُرآِنيِة الدالَّة علَى ذَِلك، و              - وسلَّم
 نْهع حلَّم -صه وسعلَي لَّى اللَّهقَال- ص ومثله معه( :  َأنَّه آن٨ ) ِإنِّي ُأوِتيتُ الْقُر.   

                                         
 ٤٢٠ / ٦ تفسير القرطبي - ١
 ٢٦٥ / ٤ تفسير ابن كثير - ٢
  ١٣٠ / ٣ فتح القدير - ٣
   ٦٣ / ١ محاسن التأويل - ٤
   ٢٥٥ صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان - ٥
   ٤٢٠ / ٦ تفسير القرطبي - ٦
   ٥٧٨ / ٢ زاد المسير - ٧
  ٢٢٤ / ٣  فتح القدير- ٨



– 
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إتماما للفائدة نتعرض لدعواهم الباطلة بوجوب عرض السنة على كتاب اهللا           :      سابعا
ظهـر  في كل شيء ورد كل ما يخالف القرآن ولو كانت المخالفـة فـي الظـاهر ال ت                 

  .ألشباههم، ويظهر مما يلي عدم صحة مستندهم في ذلك
 بسنده عن ) ه٤٥٨ ت (- رحمه اهللا    -     فقد اعتمدوا على ما أخرجه أبو بكر البيهقي         

صـلَّى اهللا   - عن رسوِل اللَّـه     - محمد بن علي     - خَاِلد بن َأِبي كَِريمةَ، عن َأِبي جعفَر      
 - عليـه الـسلَام    -عا الْيهود فَسَألَهم فَحدثُوه حتَّى كَذَبوا علَى ِعيسى          َأنَّه د  - علَيه وسلَّم 

   ِعد النَِّبيلَّم    -فَصسه ولَيلَّى اُهللا عر فَخَطَب النَّاس   - صفْشُو    ( : فَقَال ، الِْمنْبيِديثَ سالْح ِإن
  ).ن فَهو عنِّي وما َأتَاكُم عنِّي يخَاِلفُ الْقُرآن فَلَيس عنِّي فَما َأتَاكُم عنِّي يواِفقُ الْقُرآ،عنِّي

 صلَّى  -  ولَِكن حِديث رسوِل اللَّه    ،لَيس يخَاِلفُ الْحِديثُ الْقُرآن   : قَاَل الشَّاِفِعي : "      قال
عاما ونَاِسخًا ومنْسوخًا، ثُم يلِْزم النَّاس مـا         يبين معنَى ما َأراد خَاصا و      - اهللا علَيه وسلَّم  

  . فَعِن اللَِّه قَِبل - صلَّى اهللا علَيه وسلَّم - سن ِبفَرض اللَِّه، فَمن قَِبَل عن رسوِل اللَّه
 الـشَّاِفِعي ِفـي ِكتَـاب       هِذه الروايةُ منْقَِطعةٌ كَما قَالَ    : - البيهقي - قَال الشَّيخ َأحمد       

الرسالَِة، وكََأنَّه َأراد بالْمجهول حِديث خَاِلد بن َأِبي كَِريمة، ولَم يعرفْ ِمن حاِله ما يثْبتُ               
هرِعيف، ِبه خَبا ضٍه ُأخَر كُلِّهجَأو ِوي ِمنر قَد١ " و.  

الكتابـة،  (  -صلى اهللا عليه وسـلم       -الطعن في نسبة السنة للنبي      : المطلب الثاني 
  )والتدوين 

أن طعنـه فـي نقلـة          إن تعجب فعجب قول بعض الطاعنين في السنة ومصادرها          
أن السنة كتبت بعد وفاة النبي صلى اهللا عليه وسـلم           و ،السنة ليس طعنا في السنة نفسها     

ـ      ٢٠٠المسلمون ظلـوا    : " ، حتى قال أحدهم نصا     سنة ٢٠٠ ــــب ا  سـنة علـى م
ـ ع بواتُكْالتَ ( :إن حديث: " ، وقال بعضهم في السياق نفسه   "اققتنعوا بكتابة األحاديث    ينّ

   ". من أساسه وعلم المتنيلغي علم الحديث) رآن ير القُغَ
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

   .، ومرحلة جمع السنة السنة  كتابةمرحلة:      لقد مرت السنة بمرحلتين هامتين
ام عناية بالغة في حفظ السنة، وتدوينها، ومذاكرتها، وتطبيقها، حتى          وكان للصحابة الكر  

حفظوها  في الصدور، والكتب، ونقلوا األمانة بحروفهـا وحـدودها للتـابعين، وكـان             
العرب مع براعتهم في الحفظ، وطالقة سجيتهم في ارتجال الشعر، يكتبون، وإن لم يكن              

فـي النقـل كـان جامعـا لألمـرين          حفظ الكتاب عندهم كحفظ الصدر، لكن اعتمادهم        
                                         

   ١١٧ / ١ الْحجةُ ِفي تَثِْبيِت خَبِر الْواِحِد معرفة السنن واآلثار ، - ١



& 

 )٣٣٢١(

 صلى اهللا   -فانتشرت الصحف التي كتب فيها الصحابة، ومن تبعهم أحاديث رسول اهللا            
  :  ومنها-عليه وسلم 

) ه٦٥ت (- رضـي اهللا عنهمـا   - الصحيفة الصادقة لعبد اهللا بن عمرو بن العـاص   -
  .١وكان تضم ألف حديث

كان يحملها معـه فـي      و)  ه٦٨ت   (-  رضي اهللا عنهما   - ألواح عبد اهللا بن العباس       -
  .٢أنه ترك حين وفاته ِحمل بعير من كتبه جاء  ولقد ،مجالس العلم

كتبها عنه همام بن منَبـه   ) ه٥٩ت (- رضي اهللا عنه     - وصحيفة أبي هريرة الدوسي      -
  .٣ يثاً نَحو ِمن ماَئٍة وَأربِعين حِد، وكانتالصحيفة الصحيحة ، وِهي)ه١٣٢ت(الصنعاني 

  .٤) ه ٧٨ت ( - رضي اهللا عنهما - وكانت هناك صحيفة كذلك لجابر بن عبد اهللا -
كانت لـه   ) ه٥٨ت (- رضي اهللا عنه     - وصحف أخرى لعدد منهم كسمرة بن جندب         -

  .٥صحيفة كبيرة 
  .فثبتت كتابة الحديث في زمان الصحابة، فضال عن حفظه في الصدور 

 لَا تَكْتُبوا عنِّي، ومن     : (بدأناه نستطرد بكالم مركز عن حديث          واتساقا مع هذا الذي     
هحمآِن فَلْيالْقُر رنِّي غَيع والذي ظاهره التعارض مع روايات اإلذن بالكتابة ٦ )كَتَب  .  

 َأن  ٧ ِقصِة َأِبي شَاهٍ   :     فقد جاء اإلذن الصريح بكتابة الحديث، في روايات عدة، ومنها         
    . َأِذن ِفي ِكتَابِة الْحِديِث عنْه- وسلَّم صلَّى اللَّه علَيه -ِبي النَّ

                                         
  .٢٣٣/  ٣   البن األثيرُأسد الغابة - ١
 ،  ١٢٣ / ٥ ،   تاريخ دمـشق البـن عـساكر     ٢٢٤/ ٥ ،  ١٢٣ ص ٢/  ٢بن سعد  ال  الكبرى طبقات ال - ٢

  ٤٦٢ / ٦تاريخ اإلسالم للذهبي 
  ٩٤ / ٨كلي   ،  األعالم للزر٣١١ / ٥ سير أعالم النبالء - ٣
 ٩٣/  ١تذكرة الحفاظ  ،  ٤٦٧/  ٥بن سعد الكبرى الطبقات  ال- ٤
  ٨٢ / ٤ ،  إكمال تهذيب الكمال ٢٧٦ / ٨ الجرح والتعديل - ٥
 / ٢٢٩٨ / ٤ باب التَّثَبِت ِفي الْحِديِث وحكِْم ِكتَابِة الِْعلْم      أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الزهد والرقائق ،           - ٦

لَـا  : " ن يساٍر، عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري، َأن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ                   اب      عن عطَاِء   ده   بسن ٣٠٠٤
َأحـِسبه  :  قَاَل همام-ي تَكْتُبوا عنِّي، ومن كَتَب عنِّي غَير الْقُرآِن فَلْيمحه، وحدثُوا عنِّي، ولَا حرج، ومن كَذَب علَ            

  " متَعمدا فَلْيتَبوْأ مقْعده ِمن النَّاِر -قَاَل 
  .، نحوه طَاِء بِن يساٍر، عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري من طريق ١١٥٣٦ / ٩٤ / ١٨وأحمد في مسنده 

االستيعاب فـي  [ .-  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- هرجل من أهل اليمن، حضر خطبة رسول اللَّ        َأبو شاه الكلبي،   - ٧
   ]١٦٨٧ / ٤معرفة األصحاب 



– 

  )٣٣٢٢(

 صـلَّى اُهللا  -  لَما فَتَح اللَّه علَـى رسـوِله   "- رِضي اللَّه عنْه   - َأبو هريرةَ         يقول  
ِإن اللَّه حـبس عـن      ( : ثْنَى علَيِه، ثُم قَالَ   فَحِمد اللَّه وأَ    مكَّةَ قَام ِفي النَّاِس      - علَيه وسلَّم 

مكَّةَ الِفيَل، وسلَّطَ علَيها رسولَه والمْؤِمِنين، فَِإنَّها الَ تَِحلُّ ِلَأحٍد كَان قَبِلي، وِإنَّها ُأِحلَّتْ ِلي               
 شَـوكُها، والَ    ٢ ، والَ يخْتَلَى  ١ فَالَ ينَفَّر صيدها   ساعةً ِمن نَهاٍر، وِإنَّها الَ تَِحلُّ ِلَأحٍد بعِدي،       

، ومن قُِتَل لَه قَِتيٌل فَهو ِبخَيِر النَّظَريِن، ِإما َأن يفْـدى وِإمـا َأن       ٣تَِحلُّ ساِقطَتُها ِإلَّا ِلمنِْشد   
ِقيدي.(    

 اسبفَِإنَّا  : فَقَاَل الع ،وُل اللَِّه        ِإلَّا اِإلذِْخرسوِتنَا، فَقَاَل ريبوِرنَا وِلقُب لُهعـِه     - نَجلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسو - : ) و شَاه      )ِإلَّا اِإلذِْخرَأب ن    - فَقَاممِل اليَأه ٌل ِمنجوَل    :  فَقَالَ - رسا روا ِلي ياكْتُب

: قُلْتُ ِللْـَأوزاِعي     ).اكْتُبوا ِلَأِبي شَاهٍ  : ( -لَيه وسلَّم صلَّى اُهللا ع   -اللَِّه، فَقَاَل رسوُل اللَِّه     
صـلَّى   -هِذِه الخُطْبةَ الَِّتي سِمعها ِمن رسوِل اللَِّه  : ما قَولُه اكْتُبوا ِلي يا رسوَل اللَِّه؟ قَالَ       

  .٤ " - اُهللا علَيه وسلَّم
وهو يعاِرض حـِديث َأِبـي      ): " ه٨٥٢ت (- اهللا    رحمه -     قال ابن حجر العسقالني     

    َأن ِريِعيٍد الْخُدوَل اللَّه     سسلَّم    - رسه ولَيع لَّى اللَّهًئا      : ( قَالَ - صنِّي شَـيوا علَا تَكْتُب 
   .رواه مسِلم). غَير الْقُرآِن 

 خَشْية الِْتباِسه ِبغَيِره والِْإذْن ِفي      ؛اص ِبوقِْت نُزوِل الْقُرآن   والْجمع بينَهما َأن النَّهي خَ         
  غَيِر ذَِلك َأو َأن النَّهي 

 والِْإذْن ِفي تَفِْريِقِهما أو النَّهي متَقَدم       ،خَاص ِبِكتَابِة غَيِر الْقُرآِن مع الْقُرآِن ِفي شَيٍء واِحدٍ        
 النَّهـي   : وِقيـل  ، وهو َأقْربها مع َأنَّه لَا ينَاِفيهـا       ،اِسخٌ لَه ِعنْد الَْأمِن ِمن اِلالِْتباسِ     والِْإذْن نَ 

ذَِلك ِمنْه ُأِمن نِلم الِْإذْنالِْحفِْظ و ونِة دلَى الِْكتَاباِلاتِّكَاُل ع ِمنْه خُِشي نِبم خَاص.    

                                         
.                         بـالرفع نائبـا عـن الفاعـل أي ال يجـوز لمحـرم وال لحـالل                  )  فال ينفر صيدها   (:  قال القسطالني  - ١
   ]٢٤٨ / ٤إرشاد الساري [ 
  ] ٢٤٨ / ٤إرشاد الساري . [  يقطعأي ال)  وال يختلى (:  قال القسطالني- ٢
 .    وال يتملكها كسائر اللقطات معرف يعرفها ويحفظها لمالكها ) إال لمنشد (لقطتها  ) ساقطتها(:  قال القسطالني  - ٣
   ]٢٤٨ / ٤إرشاد الساري [ 
 مـن   ٢٤٣٤ / ١٢٥ / ٣  باب كَيفَ تُعرفُ لُقَطَةُ َأهِل مكَّـةَ       أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اللقطة،         - ٤

  .طريق أبي سلَمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره 
           باب تَحِريِم مكَّةَ وصيِدها وخَلَاها وشَجِرها ولُقَطَِتها، ِإلَّا ِلمنِْشٍد علَـى الـدوامِ       ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ،        

 . بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، نحوه  من طريق أبي سلَمة١٣٥٥ / ٩٨٨ / ٢



& 

 )٣٣٢٣(

 الصواب وقْفُه علَـى َأِبـي سـِعيٍد قَالَـه           : وقَالَ ،علَّ حِديثَ َأِبي سِعيدٍ   وِمنْهم من أَ       
 ، والتَّـاِبِعين ِكتَابـةَ الْحـِديث   ،الْبخَاِري وغَيره قَاَل الْعلَماء كَِره جماعةٌ ِمـن الـصحابة      

 وخَِشي الَْأِئمـةُ    ، لَِكن لَما قَصرِت الِْهمم    ،خَذُوا ِحفْظًا واستَحبوا َأن يْؤخَذَ عنْهم ِحفْظًا كَما أَ      
  بن ِشهاٍب الزهِري علَى رْأِس الِْماَئِة ِبَأمِراضياع الْعلم دونوه وأول من دون الحِديث 

فَِللَّـِه  .  ِبذَِلك خَيـر كَِثيـر        وحصلَ ، ثُم التَّصِنيفُ  ، ثُم كَثُر التَّدِوين   ،عمر بِن عبِد الْعِزيز   
دم١ " الْح  .  

وفـي صـحيح    ): " ه٧٨٦ ت (- رحمه اهللا    -٢ الكَرماِني     وقال شمس الدين محمد     
 بـل علـى   ؛ثم أجمع المسلمون علـى جوازهـا    ). رآن  ير القُ ي غَ نِّبوا ع تُكْال تَ (  :مسلم

 وال يخـاف اتكالـه      ،ن يوثق بحفظه   وأجابوا عن هذا الحديث بأنه في حق م        ،استحبابها
 يـفَ  ونحو الحديث أبي شاه من ال يوثق بحفظه أو بأنه كان النهي حين خِ              ،على الكتابة 

ن ذلك بسبب اشتهار القرآن أذن في الكتابة أو بأن النهي عـن             ِم فلما أَ  ،اختالطه بالقرآن 
ئ أو أنه نهـى   لئال يختلط فيشتبه على القار    ؛كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة      

٣ " نسوختنزيه أو أنه م.   
 وليس بعده   - صلى اهللا عليه وسلم      -     فثبت اإلذن بالكتابة واستقراره في حياة النبي        

بمائتي عام كما أشاعوا، وثبت انتقال السنة من صدور الرجال، والصحف والرقاع حتى             
 القرآن من الرقـاع،    دونت على رأس المائة بصورة ال تنفك عن الصورة التي جمع بها           

والصدور، مع مالحظة تواتر القرآن بتمامه، فثبت االتصال على كل حال، وبطل قـول              
  . واهللا أعلم .  من قال باالنقطاع 

 لَـا   : (     والعجب العجاب من مالحظتي لكالم بعض الطاعنين أنه يقول عن حـديث           
ذي وضعه البخاري في صـحيحه ينفـي علـم          هذا ال ): " تَكْتُبوا عنِّي شَيًئا غَير الْقُرآِن      

   " المتن من أساسه
    وقد تبين أن البخاري لم يرو هذا الحديث بل أعلَّه كما مر في السطور السابقة مـن                 

  . كالم ابن حجر 
  

                                         
 ٢٠٨ / ١ فتح الباري - ١
 بـين فـارس ومكـران وسجـستان         ،والية مشهورة  كبيرة ذات بالد وقرى ومدن واسعة        اإلمام  :  كرمان - ٢

   ]٤٥٤ / ٤معجم البلدان . [وخراسان
   ١٢٤ / ٢ الكواكب الدراري - ٣



– 

  )٣٣٢٤(

  . بر اآلحادـالطعن في خ: المطلب الثالث
للخطـأ، وأن    ابلطبيعته نسبي ق  ب ه ألن ؛العقيدةإن خبر الواحد ليس حجة في       :      قالوا
، بل وزاد بعـضهم فـرد   لخيارات والحرية أمام الناسالنسبي يترتب عليه  نفي اإطالق  

  . يحتمل التلفخبر الواحد عنده  ألن العمل به في التشريع؛
  :ويجاب عن ذلك بما يلي 

جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد على معنى قبـول العمـل بخبـر               :      أوال
وما كَان الْمْؤِمنُون ِلينِْفروا كَافَّةً فَلَوال نَفَر ِمن كُـلِّ     {  : تعالى قولهنها  الواحد بضوابط، وم  

  ِفرقٍَة ِمنْهم طَاِئفَةٌ ِليتَفَقَّهوا ِفي الديِن وِلينِْذروا قَومهم ِإذَا
  . ١  }رجعوا ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَرون
 ِلقَوِلـه   ؛ويسمى الرجـُل طَاِئفَـة    ): " ه٢٥٦ت (- رحمه اهللا    -     قال اإلمام البخاري    

   .٢" } وِإن طَاِئفَتَاِن ِمن المْؤِمِنين اقْتَتَلُوا {: ىتَعال
     ومن لطيف ما ذكر في االستدالل بتلك اآلية على العمل بخبر الواحد ما ذكره ابـن           

 لَمـا  : فَقَاَل، اِلاسِتدلَاَل ِبالْآيِة الُْأولَى علَى وجٍه آخَر    وقَرر بعضهم : " حجر في الفتح، فقال   
وكَان َأقَلُّ الِْفرقَِة ثَلَاثَةً وقَد علَّقَ النَّفَر ِبطَاِئفٍَة ِمـنْهم فََأقَـلُّ     } فَلَولَا نَفَر من كل فرقة      { قَاَل  

  .٣ " من ينِْفر واِحد ويبقَى اثْنَاِن
تُقْبُل ِروايةُ الْواِحِد ِإذَا جمع     ): ه٩٠٢ت (- رحمه اهللا    -وقال شمس الدين السخاوي          

؛ َأو كَون الراِوي فَِقيها عاِلمـا كَـَأِبي حِنيفَـة         ،  َأوصافَ الْقَبوِل، وَأِدلَّةُ ذَِلك كَِثيرةٌ شَِهيرةٌ     
       . ياس وغَيره، حيثُ قَصره علَى الْغَِريبحيثُ شَرط ِفقْه الراِوي ِإن خَالَفَ الِْق

وا يا َأيها   نُمآين  ِذها الَّ يا أي ( : فَكُلُّه ِخلَافُ ما علَيِه الْجمهور، وحجتُهم قَوُل اللَِّه تَعالَى             
   كُمجاء نُوا ِإنآم نُوا   الَِّذينيٍإ فَتَبِر الْفَاِسـِق          .٤ ) فاِسقٌ ِبنَبِر خَبتَ ِفي غَيتَثَبلَا ي َأن اهقْتَضفَم

  . ٥ " ولَو لَم يكُن عاِلما
جاءت األدلة من السنة كذلك على العمل بخبر الواحد؛ حتـى بـوب اإلمـام             :      ثانيا

 األحاديث  ، وروى بسنده فيه عددا من     ِإجازِة خَبِر الواِحِد الصدوقِ   البخاري في الحديث ب   

                                         
  )١٢٢ : ( سورة التوبة، اآلية رقم- ١
  ٨٦ / ٩، وكالم البخاري في صحيحه )٩: (، اآلية رقمحجراتال سورة - ٢
 ٢٣٤ / ١٣ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣
 )٦: (حجرات، اآلية رقمال سورة - ٤
  ٩ / ٢ فتح المغيث - ٥



& 

 )٣٣٢٥(

بينَا النَّاس ِبقُباٍء ِفي صالَِة الـصبِح،         " : عبِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ    تؤيد ذلك، ومنها حديث     
اللَّيلَةَ قُرآن وقَد     قَد ُأنِْزَل علَيه   - ِإن رسوَل اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم       :ِإذْ جاءهم آٍت فَقَالَ   

ِةُأِمربوا ِإلَى الكَعارتَدِإلَى الشَّْأِم فَاس مهوهجكَانَتْ وا، وتَقِْبلُوهةَ فَاسبتَقِْبَل الكَعسي ١ "  َأن.  
بلـٍة  قه، وقد كـانوا علـى قِ      قة من األنصار وفِ   اِبوأهُل قباٍء أهُل س   : "      يقول الشافعي 

عوا فرض اهللا في القبلة إال بما تقوم علـيهم  ولم يكن لهم أن يد. اهللا عليهم استقبالها   ضرفَ
الحجة، ولم يأنزل اهللاسمعوا مالقوا رسول اهللا، ولم ي   

ستقبلين بكتاب اهللا وسنة نبيه سماعاً مـن رسـول اهللا           بلة، فيكونون م  عليه في تحويل القِ   
وال بخبر عامٍة، وانتقلوا بخبر واحد، إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فـرٍض كـان           

ولم يكونـوا   ،  يهم، فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي أنه َأحدث عليهم من تحويل القبلة            عل
بخبرٍ - إن شاء اهللا     -علوه  فْلي      ت بمثله، إذا كـان مـن أهـل          إال عن علم بأن الحجة تثب

وال ،  لهـم إحداثَـه  لم بأنوال ليحدثوا أيضاً مثل هذا العظيم في دينهم إال عن عِ    ،  الصدق
  .  ٢ " يخبروا رسول اهللا بما صنعوا منهيدعون أن 

 زيـِد بـِن ثَاِبـت          وليس أدل على اإلذن بالتبليغ للواحد، والعمل بخبره من حديث           
 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -  سِمعتُ رسوَل اللَّهِ    ": قَالَ - رضي اهللا    عنهما        - ٣األنصاري

سِمع ِمنَّا حِديثًا، فَحِفظَه حتَّى يبلِّغَه، فَرب حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من            اللَّه امرًأ    ٤ نَضر( :  يقُول -
  .٥ ) " هو َأفْقَه ِمنْه، ورب حاِمِل ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه

                                         
 اَألذَاِن  باب ما جاء ِفي ِإجازِة خَبِر الواِحِد الصدوق ِفي         أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أخبار اآلحاد ،          - ١

  .  عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر به فذكره ٧٢٥١ / ٨٧ / ٩ والصالَِة والصوم والفَراِئِض واَألحكَام
 ٥٢٦ / ٣٧٥ / ١   باب تَحِويل الِْقبلَة ِمن الْقُدِس ِإلَى الْكَعبةومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصالة،     

  .ار، عن ابن عمر به نحوه عن عبد اهللا بن دين
  ٤٠٥الرسالة ص  - ٢
٣ -    ِجيرٍد الخَزياِك بِن زحثَاِبِت بِن الض بن دينَة، صحابي، وزِديفِْتي المن، ميِضيالفَرو نقِْرِئيخُ الممات سنة شَي ،

 ]٤٢٦ /٢سير أعالم النبالء . [ ه٤٥
ــابي - ٤ ــال الخط ــضر:  ق ـ  اهللا نَ ــاه الـ ــة   معن ــة والبهج ــي النعم ــضارة وه ــه بالن  "                                                دعاء ل
   ]١٨٧ / ٤معالم السنن [
عبِد الـرحمِن   من طريق ٣٦٦٠ / ٢٣٣ / ٣ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم ، باب فضل نشر العلم           - ٥

  .، فذكرهبِن َأبان، عن َأِبيِه، عن زيد
:  وقال أبو عيـسى    ٢٦٥٦ / ٣٣ / ٥ باب ما جاء ِفي الحثِّ علَى تَبِليِغ السماعِ       والترمذي في سننه، أبواب العلم،      

يِد بِن ثَاِبٍت حِديثُ ز؛ وِفي الباِب عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، ومعاِذ بِن جبٍل، وجبيِر بِن مطِْعٍم، وَأِبي الدرداِء، وَأنَسٍ        "
نسِديثٌ حح"   



– 

  )٣٣٢٦(

  .١     وهذا أقوى دليل على العمل بخبر الواحد كما صرح شمس الدين السخاوي 
  . الواحد، وقبوله قبوال منضبطا عند السلف الصالح شيوع العمل بخبر:      ثالثا

وقَد شَاع فَاِشيا عمُل الصحابِة والتَّاِبِعين ِبخَبِر الْواِحِد ِمـن غَيـِر            : "      قال ابن حجر  
   مى اِلاتِّفَاقُ ِمنْهنَِكيٍر فَاقْتَض       ِملُوا ِبغَيع ملَّهقَاُل لَعلَا يوِل ولَى الْقَبا   عِملُوا ِبهع ا َأوا  ،ِرهلَِكنَّه 

َأخْبار مخْصوصةٌ ِبشَيٍء مخْصوٍص ِلَأنَّا نَقُوُل الِْعلْم حاِصٌل ِمن ِسياِقها ِبَأنَّهم ِإنَّما عِملُـوا              
   .٢ " ِبها ِلظُهوِرها لَا ِلخُصوِصها

وَأجمع َأهُل الِْعلِْم ِمن َأهِل      " ):ه٤٦٣ ت (- رحمه اهللا    -وقال ابن عبد البر المالكي          
 وِإيجاِب الْعمِل   ،الِْفقِْه والَْأثَِر ِفي جِميِع الَْأمصاِر ِفيما عِلمتُ علَى قَبوِل خَبِر الْواِحِد الْعدل           

يع الْفُقَهاِء ِفي كُـلِّ عـصٍر    علَى هذَا جمِ  .ِبِه ِإذَا ثَبتَ ولَم ينْسخْه غَيره ِمن َأثٍَر َأو ِإجماع         
               ـدةٌ لَـا تُعِذمِع ِشـرِل الِْبدَأه اِئفَ ِمنطَوو اِرجذَا ِإلَّا الْخَوِمنَا هوِة ِإلَى يابحِن الصلَد ِمن

ي ِلما يخِْبره ِبِه الْعاِلم      وقَد َأجمع الْمسِلمون علَى جواِز قَبوِل الْواِحِد الساِئِل الْمستَفْتِ         ،ِخلَافًا
هلَمعا لَا يِفيم تَفْتَاهِإذَا اس اِحدِبِه ِمثْلُه،الْو خِْبرا يِل ِفيمداِحِد الْعِر الْووُل خَبقَب٣ "  و.  

وقد جاءت بعض المغالطات المنهجية في استدالل من أنكروا العمل بخبـر            :      رابعا
 - رحمـه اهللا  -اء مسالكهم، ومن ذلك ما جمعه أبو حامد الغزالـي        اآلحاد، فأبطل العلم  

  :وكان مما قاله" المستصفى :" في كتابه) ه٥٠٥ت(
َأن إنْكَارهم الْقَوَل ِبخَبِر الْواِحِد غَير معلُوٍم ِببرهاٍن قَاِطٍع بْل يجوز الْخَطَُأ ِفيِه،              : األول " 

  . ِعلٍْمفَهو إذًا حكْم ِبغَيِر
  .٤ " َأن وجوب الْعمِل ِبِه معلُوم ِبدِليٍل قَاِطٍع ِمن الِْإجماِع فَلَا جهالَةَ ِفيِه: الثَّاِني

ردا على مـن أنكـر      ) ه٧٧٤ ت (- رحمه اهللا    -     ويقول شمس الدين بن الموصلي      
 -  ِمن الَْأخْباِر عن رسـوِل اللَّـه       نَقْبُل: طَاِئفَةٌ قَالَتْ إن  : " العمل بخبر اآلحاد في العقيدة    

 متَواِترها ونَرد آحادها، سواء كَان ِمما يقْتَِضي ِعلْما َأو عملًـا،            - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   
  ولَه وَأقَام علَيِه الْحجـةَ،    وقَد نَاظَر الشَّاِفِعي بعض َأهِل زماِنِه ِفي ذَِلك، فََأبطََل الشَّاِفِعي قَ          

 ولُزوِم الْحجِة ِبِه، وخُروِج     ،وعقَد ِفي الرسالَِة بابا َأطَاَل ِفيِه الْكَلَام ِفي تَثِْبيِت خَبِر الْواِحدِ          
هِل الْحـِديِث الْبتَّـةَ بـين       من رده عن طَاعِة اللَِّه ورسوِلِه، ولَم يفَرقْ هو ولَا َأحد ِمن أَ            

                                         
   ٩ / ٢ فتح المغيث - ١
  ٢٣٤ / ١٣فتح الباري  - ٢
 ٢ / ١  لما في الموطأ من المعاني واألسانيدالتمهيد - ٣
  ١٢٣ المستصطفى ص- ٤



& 

 )٣٣٢٧(

هذَا الْفَرقُ عن َأحٍد ِمن الصحابِة ولَا عـن   َأحاِديِث الَْأحكَاِم وَأحاِديِث الصفَاِت، ولَا يعرفُ 
نَّما يعرفُ عـن رءوِس  َأحٍد ِمن التَّاِبِعين، ولَا من تَابعهم ولَا عن َأحٍد ِمن َأِئمِة الِْإسلَاِم، وإِ            

مهتَِبع نمِع وِل الِْبد١ " َأه.   
، فهو وهـم يـرد      الكذبالخطأ أو النسيان أو      من عدم عصمة الراوي     دعواهمأما       

عليه ما صنفه العلماء في علوم الرواية والدراية، وما وضعوه من قواعد للقبول والـرد،      
  .مال دليالوهي دعوى تجعل الظن يقينا، واالحت

 بِعـثَ   - علَيِه الصلَاةُ والـسلَام    -وِمن حيثُ النَّظَر َأن الرسوَل      : "      يقول ابن حجر  
 وَأن ِإصابةَ الظَّـن     ،خَبِر الْواِحِد ممِكن فَيِجب الْعمُل ِبِه احِتياطًا         وِصدقُ   ؛ِلتَبِليِغ الَْأحكَامِ 

 ِر الصِة             ِبخَبدفْـسةَ الْمةُ خَـشْيةُ الْغَاِلبلَحصالْم كفَلَا تُتْر الْخَطَِأ ِفيِه نَاِدر قُوعوةٌ ووِق غَاِلبد
  .٢ "  وَأن مبنَى الَْأحكَاِم علَى الْعمِل ِبالشَّهادِة وِهي لَا تُِفيد الْقَطْع ِبمجرِدها،النَّاِدرة

  . الرواية بالمعنىطعن في السنة من جهةال: المطلب الرابع
 والـرواة مـن بعـدهم يـروون الحـديث      ، والتابعين، إن بعض الصحابة  :     يقولون

ـ بـزعمهم   هـذا   ، وإن كان     عبر األجيال والقرون شابه التغيير     نقلبالمعنى، وهذا ال    نم
هللا صـلى ا   -     رسـول اهللا          تعمدوا الكذب على   الذين  بالكذبة الرواة المخلصين فكيف  

؟ ومنهم من اعترف أنه وضع المئات من األحاديث، والنتيجة أن أصـاب             - عليه وسلم 
  ؟  السنة الوضع والتحريف، فكيف نأمن على ديننا إذا اتبعنا السنة

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
     إن اإلتيان بالحديث على الوجه، أولى وأكد، وهو األصل، وقد جـاء بـه األمـر                

حِديثًا، فَحِفظَه حتَّى يبلِّغَه، فَرب حاِمِل ِفقٍْه ِإلَـى مـن    ه امرًأ سِمع ِمنَّا نَضر اللَّ : ( النبوي
  . ٣ ) " هو َأفْقَه ِمنْه، ورب حاِمِل ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه

     لكن الكثير من الروايات قد قَِبل فيها العلماء رخصة الرواية بالمعنى من غير نكير              
  . أو حرج، أو حجب علم 

 جمع من الـسلف مـنهم       ِإجازةً التَّحِديثُ علَى الْمعنَى عن         فأورد الخطيب البغدادي    
 وعمِرو بـِن    ، وعاِئشَة ُأم الْمْؤِمِنين   ، وَأنَِس بِن ماِلك   ، وَأِبي الدرداء  ،عبِد اللَِّه بِن مسعود   "

                                         
 ٦٠٦ ص مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ١
  ٢٣٥ / ١٣ فتح الباري - ٢
  ) ٤٤: (  مر تخريجه برقم- ٣



– 

  )٣٣٢٨(

 وجعفَِر بن   ،بِن مرة ا وعمِرو   ، وابِن َأِبي نَِجيح   ، وِإبراِهيم النَّخَِعي  ،عِبي وعاِمر الشَّ  ،ِدينَار
ِليِن عد بمحنَة،مييِن عب انفْيسِعيد الْقَطَّان، وِن سى بيحي١ "  و.  

لـيس علـى        ثم أورد الخطيب الضوابط الحاكمة للرواية بالمعنى؛ ليبين أن األمـر     
 وزيادة الورع، وهذا    - صلى اهللا عليه وسلم      -المشاع ألي أحد؛ لخطر النقل عن النبي        

  .نص كالمه 
وِروايـةُ حـِديِث    " : )هـ٤٦٣ ت ( - رحمه اهللا    - الخطيب البغدادي    قَاَل َأبو بكْر       

 ِإذَا كَـان    ؛ى الْمعنَى جاِئزةٌ ِعنْدنَا   وحِديثُ غَيِرِه علَ   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      -رسوِل اللَِّه   
 عاِرفًـا   ، بِصيرا ِبلُغَاِت الْعرِب ووجوِه خُطَّاِبهـا      ،الراِوي عاِلما ِبمعنَى الْكَلَاِم وموضوِعهِ    

 وكَان الْمعنَى َأيضا ظَاِهرا     ، مميزا ِلما يِحيُل الْمعنَى وما لَا يِحيلُه       ،ِبالِْفقِْه واخِْتلَاِف الَْأحكَامِ  
 ويلْـِزم  ،وَأما ِإذَا كَان غَاِمضا محتَِملًا فَِإنَّه لَا يجوز ِروايةُ الْحِديِث علَى الْمعنَـى      . معلُوما

 -ضوان اللَّـِه علَـيِهم      ِر - وقَد كَان ِفي الصحابِة      .ِإيراد اللَّفِْظ ِبعيِنِه وِسياِقِه علَى وجِههِ     
    ِن النَِّبيِديثَ عالْح تَهايِرو تِْبعي نلَّم  -مسه ولَيلَّى اُهللا عقُـولَ   -صي ِبـَأن :  ـِوِه َأونَح َأو

  ،لِّـسانِ والـصحابةُ، َأربـاب ال     -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      -شَكِْلِه َأو كَما قَاَل رسوُل اللَِّه       
وَأعلَم الْخَلِْق ِبمعاِني الْكَلَاِم ولَم يكُونُوا يقُولُون ذَِلك ِإلَّا تَخَوفًا ِمن الزلَِل ِلمعِرفَِتِهم ِبما ِفـي             

   .٢ "  واللَّه َأعلَم . الْمعنَى ِمن الْخَطَر علَى الروايِة
 -ل الصحابة ما أخرجه ابـن ماجـة القزوينـي           ومن النماذج العملية في فع    :      قلت

ما َأخْطََأِني ابن مـسعوٍد     : "  قَالَ ٣ ِن ميمون  ب عمِروبسنده عن   ) ه٢٧٣ ت (-رحمه اهللا   
 صـلَّى اهللاُ  -رسوُل اللَِّه  فَما سِمعتُه يقُوُل ِلشَيٍء قَطُّ قَالَ    : عِشيةَ خَِميٍس ِإلَّا َأتَيتُه ِفيِه، قَالَ     

:  قَـالَ  - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    -قَاَل رسوُل اللَّه    :  فَلَما كَان ذَاتَ عِشيٍة قَالَ     - علَيه وسلَّم 
  قَاَل" فَنَكَس :              ،نَـاهيقَـتْ عرواغْر قَِميـِصِه، قَـد اررلَّلَةً، َأزحم قَاِئم وِه، فَهتُ ِإلَيفَنَظَر

  .٤ " ذَِلك، َأو فَوقَ ذَِلك، َأو قَِريبا ِمن ذَِلك، َأو شَِبيها ِبذَِلك َأو دون: قَاَل،وداجهوانْتَفَخَتْ َأ

                                         
  ٣٣ / ٢ الجامع ألخالق الراوي - ١
  ٣٤ / ٢ الجامع ألخالق الراوي - ٢
٣ -      ِريزالج انرِن بِن ِمهوميم و بنرمع  ،       ـهالفَِقي ،ِريزِد اِهللا الجبو عاِفظُ، َأبالح ،امه٧٤، تـوفي سـنة      اِإلم               .
  ]٣٤٦ / ٦سير أعالم النبالء [
  مـن افتتـاح  - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   -باب التَّوقِّي ِفي الْحِديِث عن رسوِل اللَِّه         ماجة في سننه      أخرجه ابن  - ٤

، مسِلم الْبِطين، عن عمِرو بِن ميمون من طريق ١١٥٣٦ / ٩٤ / ١٨ الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم
  =                  .فذكره 
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ويعجبني في ذلـك مـا قالـه اإلمـام         . ومن األحاديث ما ال يجوز روايته بالمعنى           
 الْخَبر ِممـا تَعبـدنَا   رطَ بعضهم َأن لَا يكُونشَ): " ه١٢٥٠ ت (- رحمه اهللا   -الشوكاني  

، ِبلَفِْظِه، كََألْفَاظ اِلاسِتفْتَاح، والتَّشَهِد، وهذَا الشَّرط لَا بد ِمنْه، وقَد ِقيَل ِإنَّـه مجمـع علَيـه           
وحكَـى الِْكيـا    ،  وشَرطَ بعضهم َأن لَا يكُون الْخَبر ِمن باب الْمتَشَاِبه، كََأحاِديِث الصفَات          

ِري١ الطَّب    ِبِه النَِّبي اللَّفْظَ الَِّذي تَكَلَّم ذَا؛ ِلَأنلَى هع اعملَّم - الِْإجسه ولَيع لَّى اللَّهلَـا  - ص 
ـ        جو ِمن تَِملُهحا يتَِمُل محياِوي، وِبِه الر اِويِه اللَّفْظُ الَِّذي تَكَلَّمسْل يِري هدي  وِه التَّْأِويـِل َأم

، وشَرطَ بعضهم َأن لَا يكُون الْخَبر ِمن جواِمِع الْكَِلِم، فَِإن كَـان ِمـن جواِمـِع الْكَِلـم      ،  لَا
 وَأما الَْأحاِديث الِْقصار فَلَا يجـوز       ،وشَرطَ بعضهم َأن يكُون الْخَبر من الَْأحاِديِث الطِّوالِ       

   .٢ "  ولَا وجه ِلهذَا،ِروايتُها ِبالْمعنَى
  .     فظهر من كل ذلك قوة المنهج في تمام إحكام ضوابط رواية الحديث بالمعنى 

  . أن السنة ليست وحيادعوى: المطلب الخامس
 صلى اهللا عليه وسـلم  - على رسوله  -إن السنَّة ليست وحيا من اهللا تعالى      :      يقولون

صـلى   - ، وأنـه بمقتضى بشريته -صلى اهللا عليه وسلم  -ف من النَِّبي     تصر أنها و -
بهذا االعتبار يصيب ويخطئ، فالسنَّة ليست وحيا، وبالتالي فهي ليست           -وسلم   اهللا عليه 

  ".تلقيح النخل " خبر  ، ودليل ذلك أحاديث، منها منزهة عن الخطأ
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

 قوال َأو فعـال َأو  - صلى اهللا علَيِه وسلم    -ما أضيف ِإلَى النَِّبي     و  الحديث ه :      أوال  
   .     ٣ تقريراً َأو صفة، حتَّى الحركات والسكنات فى الْيقَظَة والنَّوم

قـال   - صلى اهللا عليه وسـلم       -     والسنة النبوية وحي إلهي، معناها من رسول اهللا         
   .٤ } وى، ِإن هو ِإلَّا وحي يوحى وما ينِطقُ عِن الْه{ :تعالى

                                                                                                     
وفي الزوائد إسناده صحيح احتج الشيخان      . هذا الحديث قد انفرد به المصنف     : محمد فؤاد عبد الباقي    قال الشيخ =

  بجميع رواته
 من طريق مسروق، عن عبد اهللا، قريبا منه، وقال          ٣٧٦ / ١٩٣ / ١وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب العلم       

   . "، ولَم يخَرجاه، ولَه شَواِهد ِفيِه، عن عبِد اللَِّههذَا حِديثٌ صِحيح علَى شَرِط الشَّيخَيِن: " الحاكم
.          ه٥٠٤، متـوفى سـنة      علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا             - ١
   ]٣٢٩ / ٤األعالم للزركلي [ 
   ١٥٦ / ١ إرشاد الفحول - ٢
  ٦١ ص  علم الروايةالغاية في شرح الهداية في - ٣
  )٤ ، ٣ ) :  سورة النجم، اآليات رقم- ٤
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 من نفس مشكاة القرآن الكريم، وإن كان        - صلى اهللا عليه وسلم      -     لذا، فسنة النبي    
القرآن المتعبد بتالوته، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه، قد جاء بلفظه             

  .ومعناه من العلي القدير
َألَا : " - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    -قَاَل رسوُل اللَّه    :  قَالَ ١ِن معِدي كَِرب  ب  الِمقْدامِ       عن

بينَنَا وبينَكُم ِكتَـاب    : هْل عسى رجٌل يبلُغُه الحِديثُ عنِّي وهو متَِّكٌئ علَى َأِريكَِتِه، فَيقُولُ          
 وما وجدنَا ِفيِه حراما حرمنَاه، وِإن ما حرم رسـوُل           ،استَحلَلْنَاهاللَِّه، فَما وجدنَا ِفيِه حلَالًا      

 اللَّه مرا حه:وقال أبو عيسى.  "اللَِّه كَمجذَا الوه ِمن غَِريب نسِديثٌ حذَا ح٢  ه.   
صِحيٍح عن حسان بِن عِطيةَ َأحـِد       وَأخْرج الْبيهِقي ِبسنٍَد    : "     وقال ابن حجر في الفتح    
     ينِثقَاِت الشَّاِمي ِمن التَّاِبِعين )      لَى النَِّبينِْزْل عِريُل يِجب ـلَّم       -كَانسـه ولَيع لَّى اللَّهص- 

  .٣ " ِبالسنَِّة كَما ينِْزُل علَيِه ِبالْقُرآِن
  .٤}  اهللا اعد أطَقْول فَسع الرِط ين م{: تعالىكل هذا في إطار مع قوله :      ثانيا

  :  على ضربين- صلى اهللا عليه وسلم -البيان منه  "  :يقول ابن عبد البر     و
بيان المجمل في الكتاب العزيز، كالصلوات الخمس فـي مواقيتهـا وسـجودها             : األول

  .وركوعها وسائر األحكام
  ٦.انتهى٥" كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهازيادة حكم على حكم الكتاب، : الثاني

     وال يقدح في هذا الوحي الشريف ما جاء فيه من أحاديث ضعيفة أو موضوعه فإن               
السنة محفوظة كما مر ويكفي أن ضوابط علوم الحديث، واجتهادات العلمـاء، ونقـدهم              

                                         
  .]٢٨/٤٥٨تهذيب الكمال .[ه٨٧، توفي سنة  لَه ِعدةُ َأحاِديثَ، صحابي الِْكنِْديأبو كَِريمة، المقدام بن معدي كرب بن عمِرو- ١
  )٩: (  مر بالهامش رقم- ٢
  ٢٩١ / ١٣ فتح الباري - ٣

من كتب اإلمام البيهقي التي بين يدي، وأخرجه أبو داود في المراسيل، كتاب الطهارة، باب في البدع والخبر لم أجده في شيء 
  .، فذكره حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى، حدثَنَا روح بن عبادةَ، حدثَنَا الَْأوزاِعي، عن حسان بِن عِطيةَ:  قال٥٣٦ / ٣٦١

 صلَّى اللَّه - باب ما جاء ِفي التَّسِويِة بين حكِْم ِكتَاِب اللَِّه تَعالَى وحكِْم سنَِة رسوِل اللَّه        الكفاية في علم الرواية ،      والخطيب في   
 لَّمسه ولَيوِم التَّكِْليِف-علُزِل وموِب الْعجمن طريق، ١٢ ص  ِفي و اقَ الصحِإس نب دمحم ،ةَ: قالغَاِنيادبع نب حوثَنَا ردبه ح ،

  .نحوه 
  )٨٠: ( سورة النساء، اآلية رقم- ٤
: قَِبيصةُ بن ذَُؤيـبٍ  بسنده ٥١١٠ / ١٢ / ٧ باب الَ تُنْكَح المرَأةُ علَى عمِتها أخرج البخاري في صحيحه، كتاب النكاح،    - ٥

   " َأن تُنْكَح المرَأةُ علَى عمِتها، والمرَأةُ وخَالَتُها- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -نَهى النَِّبي " :  يقُوُلَأنَّه سِمع َأبا هريرةَ،
 من طريق ١٤٠٨ / ١٠٣٩/  ٢ باب تَحِريِم الْجمِع بين الْمرَأِة وعمِتها َأو خَالَِتها ِفي النِّكَاِحومسلم في صحيحه ، كتاب النكاح، 

  .أبي سلمة، عن أبي هريرة، يرفعه، بنحوه
   ١٩٠ / ٢ جامع بيان العلم وفضله  - ٦
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عة، هي من أهـم  للروايات، وكل تلك الجهود التي يسفهها كل من قصر باعة، وقل اطال   
  . به - عز وجل -مظاهر الحفظ الذي تكفل المولى 

 خالفهـا   -ه وسـلم     صلى اهللا علي   -     أما ما شَنَّع به الطاعنون من جهة أقوال للنبي          
 قولهم فيها، فهذا ال يطعن في كون        - صلى اهللا عليه وسلم      - النبي   الصحابة، وارتضى 

  .السنة وحيا
فَال وربك لَا يْؤِمنُـون حتَّـى       { :  وحيا، ورب العزة يقول         ثم بعد هذا كيف ال تكون     

 ١ } يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُم لَا يِجدوا ِفي َأنْفُِسِهم حرجاً ِمما قَضيتَ ويسلِّموا تَـسِليماً              
لَى اللَِّه ورسوِلِه ِلـيحكُم بيـنَهم َأن    ِإنَّما كان قَوَل الْمْؤِمِنين ِإذا دعوا إِ       { : سبحانه ، ويقول 

ونفِْلحالْم مه ُأولِئكنا وَأطَعنا وِمعقُولُوا س٢  }ي.  
     أما دعواهم في حديث تلقيح النخل، فهو حديث يرويه أبو الحسن  مسلم بن الحجاج               

 َأِبيِه، عن عاِئشَةَ، وعن ثَاِبتٍ    عن ِهشَاِم بِن عروةَ، عن      بسنده  ) ه٢٦١ت (- رحمه اهللا    -
: مر ِبقَوٍم يلَقِّحون، فَقَـالَ     -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      -النَِّبي    عن َأنٍَس، َأن   - هو البنَاِني    -
)لُحلُوا لَصتَفْع لَم ا:  قَاَل )لَوِشيص ج٣ فَخَر.   

  .٤  )َأنْتُم َأعلَم ِبَأمِر دنْياكُم( : قُلْتَ كَذَا وكَذَا، قَاَل:  قَالُوا )خِْلكُم؟ما ِلنَ( : فَمر ِبِهم فَقَاَل
في بيان ما فيها عنـدما      ) ه١٣٣٢ ت (- رحمه اهللا    -     وقد أفاد جمال الدين القاسمي      

صـلى اهللا   -وفيه قوله : " فقالليس من باب تبليغ الرسالة،  تحدث عن نوع من الحديث      
يء رتكم بشَ موا به، وإذا أَ   ذُخُم فَ كُيِنن دِ يء مِ رتكم بشَ ما أَ ذَر، إِ شَنا ب نما أَ ِإ( : -م   وسل عليه

   .٥ ) " رشَ بانَإنما َأي فَأِين رِم

                                         
  )٦٥: ( سورة النساء، اآلية رقم- ١
  )٥١: ( سورة النور، اآلية رقم- ٢
   ]٢٦٥ / ١١اللغة تهذيب  [.الشِّيساء، وهو الشيص: يقَال للتّمر الَِّذي لَا يشتَد نَواه:  قال األزهري- ٣
   ٢٣٦٣ / ١٨٣٦ / ٤ أخرجه مسلم في صحيحه - ٤

 . عن ثابت البناني، عن أنس، فذكر نحوه١٢٥٤٤ / ١٩ / ٢٠وأحمد في مسنده       
  ٢٧٠ قواعد التحديث ص - ٥

صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  -ذَكَره باب وجوِب امِتثَاِل ما قَالَه شَرعا، دون ما والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل ، 
 -  قَِدم نَِبي اهللا:راِفع بن خَِديٍج، قَاَل، عن  النَّجاِشي بسنده عن أبي ٢٣٦٢ / ١٨٣٥ / ٤  ِمن معاِيِش الدنْيا، علَى سِبيِل الرْأِي -

( : كُنَّا نَصنَعه، قَـالَ   :  قَالُوا  )ما تَصنَعون؟ ( :لَقِّحون النَّخَْل، فَقَالَ  ن النَّخَْل، يقُولُون ي   وهم يْأبرو  الْمِدينَةَ، - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم   
نَا بشَر، ِإذَا َأمرتُكُم ِبشَيٍء ِمـن  ِإنَّما َأ( :  فَتَركُوه، فَنَفَضتْ َأو فَنَقَصتْ، قَاَل فَذَكَروا ذَِلك لَه فَقَالَ     )لَعلَّكُم لَو لَم تَفْعلُوا كَان خَيرا     

شَرا َأنَا بْأِيي، فَِإنَّمر ٍء ِمنِبشَي تُكُمرِإذَا َأمفَخُذُوا ِبِه، و ِديِنكُم.(    
  "فَنَفَضتْ ولَم يشُك" : قَاَل الْمعِقِري.  "َأو نَحو هذَا" : قَاَل ِعكِْرمةُ



– 
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     إذا، فتلك الدعوى ليست على السنة إنما هي لها، وفي الحديث دعوة لألخذ بـأقوال              
  . ور المعايش تلك ال تعد تشريعاأهل الخبرة، والدراية،والصنعة، كما أن مثل أم

كَان هذَا ِمما ظن بـدالئل األمـارات لَـا ِممـا ُأوِحـي ِإلَيـِه             : "      قال ابن الجوزي  
   .١"بالتصريح

فيه أنه ال ضـير     ): " ه١١٨٢ ت (- رحمه اهللا    -     وقال عز الدين األمير الصنعاني      
 وفيه أن من ظن في شيء من        ،موال نقص فيه عليه   ، على الرسل في بعض أعمال الدنيا     

  .٢ " أمور الفالحة ونحوها صالحا فله فعله

                                         
 ٢٥٣ / ٣ث الصحيحن  كشف المشكل من حدي- ١
  ٢٧١ / ٤ التَّنوير شَرح الجامع الصِغير - ٢
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   المصنفين ومصنفاتهم الحديثية األئمةدعاواهم في شأن: المبحث الثانى
  التشكيك في نسبة الكتب ألصحابها: المطلب األول
 ال ندري هل هذه الكتب منسوبة بالفعل ألصحابها أم أنها مدسوسة علـيهم            :      يقولون

بعض الكتب قد نُسبت خطأ ألصحابها ممـا يطعـن فـي            ، وهذا التشكيك يتقوى بكون      
أن أقـدم  و ،عدم اتصال مخطوط االمـام البخـاري بـه      ، ويزعم بعضهم    مصادر السنة 

  .  سنة ١٥٠مخطوطة للبخاري بينها وبين وفاة البخاري 
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

كتب التراث ال ينفـك عـن المنـاهج              ويجاب عن هذا بأن منهج التحقيق المتعلق ب       
جمـع  بيراد به التَّثبتُ من سالمة النَّص و بأصالته ومعاصرته،  البحث العلمي  المتبعة في 

   . ١  وذكر الخالفتها، ومقابل المخطوطة،النُّسخ
     وصنَّف جمع من العلماء المعاصرين، في آداب وطرائق، ووسائل تحقيق التـراث            

عبـدالهادي  / للـدكتور   "تحقيق التـراث  : " كتاب: من أهمها جمهرة من المصنفات، و   
  . ه  ١٤٠٢ طبعته مكتبة العلم بجدة سنة .الفضلي

طبعته دار الكتاب الجديـد     . صالح الدين المنجد  / للدكتور  "قواعد تحقيق النصوص  " و  
 م ١٩٨٧ سنة ببيروت

سطة مكتبـة   نشر بوا . هارونمحمد  عبدالسالم  / لألستاذ" تحقيق النصوص ونشرها     "و  
  .م١٩٩٨الخانجي بالقاهرة 

المكتبـة األزهريـة   . لسيد الطويلل " مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث     " و
  .م٢٠٣للتراث بالقاهرة سنة 

أحمـد  / محاضرة مفرغة وقفت عليها لشيخنا األستاذ الدكتور      " تحقيق النص الحديثي    " و
  .معبد عبد الكريم

كانت أبحاثي في الماجستير، والـدكتوراة فـي جانـب               وعلى المستوى الشخصي    
التحقيق، لذلك أستطيع أن أجمل بتجربتي الشخصية، ونظري فيما أوردته من مؤلفـات،            
وتجارب اآلخرين أهم خطوات التحقيق، والتثبـت، فـي إخـراج التـراث اإلسـالمي           

  :المخطوط كأنموذج بياني فريد، والتي تتمثل فيما يلي
لكشف عن مخطوط الكتاب محل البحث، والتي قد يرجع تاريخهـا            الباحث با    يقوم  -١

 . إلى القرون األولى في صدر اإلسالم، ثم يجمع ما أمكن من مخطوطاته

                                         
  ٥٣١ / ١ معجم اللغة العربية المعاصرة - ١
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كونهـا األقـدم   : منها من عدة جهات باختيار النسخة األصل بضوابط      الباحث يقوم  -٢
عات وأسـانيد  كذا من جهة كونها األتم، ومن جهة وجود سـما  ، و واألقرب لزمان اإلمام  
 ، من جهـة مـا عليهـا مـن مطالعـات         ، وإجازات عليها، وكذلك   متصلة إلى صاحبها  

، وتصويبات، وتملكات، ومن جهة ضبط اسم ناسخ النسخة، وتـاريخ النـسخ،         وتعليقات
وتتقوى إن كتبت بخط الشيخ نفسه أو أحد تالمذته، وبخاصة لو عرضت علـى الـشيخ            

ـ  صاحب الكتاب، وكذلك من جهة       ، واألخطـاء   التآكـل ون عيـوب الطمـس      خلوها م
  .اإلمالئية، ونحو ذلك مما يراعى في اختيار األصل

هي النـسخة األم، وهـي أيـضا     و ،النسخة األساس      وعلى هذا تسمى تلك النسخة ب     
النـسخة المعتمـدة، والنـسخة      ، وهـي     والنسخة الشيخة  ،النسخة األصلية عند القدماء   

   .١النموذج
 التـي تظهـر للباحـث مـن     تثبتبة الكتاب لمؤلفه بطرق ال     من نس   الباحث يتحقق  -٣

مع اتحاد  ثبوت اسم المؤلف على غالف الكتاب في نسخه المخطوطة،           ك المخطوط نفسه 
 ته لـه نـسب الخط بين الغالف والمخطوط، وكذلك تظهر نسبة الكتاب لصاحبه من خالل  

منسوبا لـه فـي     في كتبه األخرى، أو الكتب التي أحالت عليه أو خرجت منه أو ذكره              
نصية من الكتاب فـي  نقوالت المراجع التي عنيت بذكر التصانيف والمؤلفين، أو وجود        

ومن ذلك أيضا اتحاد أسلوب المخطوط، ومنهجه مـع مـا            مصنفات أخرى تحيل عليه،   
لمؤلفه من خالل ما تقدم من ضـوابط         عرف عن المصنف، وكذلك تتحقق نسبة الكتاب      

 .الختيار المخطوطة األصل
يقوم الباحث بمطابقة المخطوطات على بعضها البعض، وإثبات األصل في كتـاب             -٤

، ثم يعتمد الباحث أصل الكتاب المخطوط فـي  مطبوع يكتب باآللة بعد أن كان مخطوطا    
  .أصله المطبوع، ويضع الفروق في الحاشية 

أن يكـون األم علـى       وأولـى ): " ه٥٤٤ت (- رحمه اهللا    -     يقول القاضي عياض    
واية مختصة، ثم ما كانت من زيادة األخرى ُألحقتْ، أو من نقص ُأعلم عليها، أو مـن         ر

خالف خُرج في الحواشي، وُأعلَم على ذلك كلّه بعالمة صاحبه من اسمه أو حرف منـه   

                                         
 مـصطفى الطـوبي      ، حمد شوقي بنبـين   أل) قاموس كوديكولوجي   (  معجم مصطلحات المخطوط العربي      - ١

 ٣٥٩ص
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لالختصار ال سيما مع كثرة الخالف والعالمات، وإن اقتُِصر على أن تكـون الروايـة               
 .١ " عمل بذلك كثير من األشياخ وأهل الضبط فقد ،الملحقَةُ بالحمرة

يقوم الباحث بضبط النصوص، والتعريف باألعالم، واألماكن، واألحداث ونحوهـا           -٥
  .بحاشية الكتاب

يقوم الباحـث    خاصة أنها محل الطعن من خصومها، النسخ التي تتعلق بكتب السنة   وفي
 إن وجدت، وكـذا     اسة أسانيدها ثم يقوم بدر  ،  وبيان مصادرها  األحاديث واآلثار  بتخريج
 .، مما يترتب عليه إطالق الحكم عليهامتونهادراسة 

يقوم الباحث بالتعليق على الروايات أو شـرحها ، مـع بيـان الغريـب ، وحـل            -٦
المشكالت التي قد تكون في ظاهر المتن، والجمـع بـين الروايـات التـي ظاهرهـا                 

 .التعارض، وغير ذلك من أعمال الصنعة الحديثية
 قوم الباحث بالتعليق على كالم اإلمام نفسه صاحب الكتاب المخطوط محل البحـث          ي -٧

وقد يذهب إلى عكس ذلـك فيبـين ضـعف    ، وقد يوافقه أو يميل إلى قوله أو يقلد مذهبه 
بل قد يختلف هـذا البحـث       ؛  قوله ، أو مخالفته لنقل أو عقل أو خروجه عن قول الناس           

لكنـه يختلـف بـضوابط      ،  م صاحب الكتاب المخطوط   المحقق بمنتهى الحرية مع اإلما    
 .االختالف حيث يكون مستوعبا للمسألة وما حولها وال يخرج عن دائرة األدب

 يخرج الباحث النسخة الخطية إلى دائرة الطباعة، فتتحـول إلـى مطبـوع محقـق         -٨
ا فَِمـن   فَِإن يكُن صـواب    " : بحسب ما رأيته في كثير من الكتب       آخرهفي  يقول  ،  ومدقق

 . ٢   " اللَِّه، وِإن يكُن خَطًَأ فَِمنِّي وِمن الشَّيطَاِن
يحدث هذا يوميا بصورة موسعة ومعقدة في كل جامعات الدنيا، ومراكز البحث الخاصة             

وكل هذا على قَـدم  ، فضال عن الجهود الفردية لعلماء الشريعة وطالبهم بالعلوم الشرعية 
، ويوما بعد يوم سيتم بإذن اهللا       علمية عبر القرون ومئات السنين    أئمة العلم في المدارس ال    

 ،المكتبـة الـسليمانية فـي اسـتانبول       تحقيق كل ما في المكتبات التاريخية الكبـرى ك        
مركز الملـك   ، والمكتبة األزهرية بالقاهرة، و    دار الكتب المصرية  و ،  الظاهرية بدمشق و

، وغيرها ذلـك كثيـر مـن      بريطانيمكتبة المتحف ال  ، ومكتبة برلين، و   فيصل بالرياض 
  .المكتبات التي تضم نسخا هائلة من المخطوطات

                                         
  ١٨٩ص  اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع - ١
 في قصة فيها طول، وخبرها أورده ابن أبي شيبة - رضي اهللا عنه -عبارة نُسبت إلى عبد اهللا بن مسعود       ال - ٢

 ١٧١١٧ / ٥٦٦ / ٣في مصنفه 
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يعد من أهم الكتب التي تكلموا في       " صحيح البخاري   : "    ثم العجب العجاب أن كتاب      
وفي النقاط التالية يتبين اتصال نسخ الصحيح بالبخـاري بـالطريقين            نسبتها ألصحابها 
  .لكتاب ضبط الصدر، وا: المعهودين، وهما

 ذكر الحافظ ابن حجر في بدايات كتابه فتح الباري رواياته المتـصلة إلـى تالمـذة        -١
، والنـسفي  )ه٣١٠ت(، والنـسوي  )ه ٣٢٠ ت(اإلمام البخاري، وعلى رأسهم الفربري 

وغيرهم، مما يدل على تمام اتصال أسانيد الكتاب من الحافظ ابـن حجـر    ) هـ٢٩٥ت(
  .إلى صاحب الصحيح 

 أي سمع الجامع الـصحيح مـن        -وذكر الْفربِري َأنه سمعه ِمنْه       " بن حجر      يقول ا 
 وأطلق ذَِلك ِبنَاء على ما ِفي علمـه  ،تسعون ألفا وَأنه لم يبق من يرويِه غَيره   -البخاري  

 ،ِويبن علي بن قريبة الْبـزد    اوقد تََأخّر بعده بتسع ِسِنين َأبو طَلْحة منْصور بن محمد   
 ذكر ذَِلك من كَونه روى الْجـاِمع الـصِحيح     ،وكَانَت وفَاته سنة تسع وعشْرين وثالثمائة     
 ومن رواة الْجاِمع َأيضا ِممـن اتَّـصلت لنـا           ،عن البخَاِري َأبو نصر بن ماكُولَا وغَيره      
     ِفياِهيم بن معقل النَّسرِة ِإبازته ِبالِْإجايفَاته ،ِروةِ         وـازـا ِبالِْإجاهوة من آِخره رِقطْع ِمنْه ، 

ِفي هِذه الَْأعـصار ومـا     والرواية الَِّتي اتَّصلت ِبالسماعِ    ،وكَذَِلك حماد بن شَاكر النسوي    
   .١ " محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الْفربِري قبلها ِهي ِرواية

أخبرنَا َأبو ذَر عبد بن َأحمد الْهرِوي الْحـاِفظ   ): هـ  ٤٧٤(يد الباجي        ويقول أبو الول  
 انتسخت كتاب البخَاِري مـن  : "رحمه اهللا ثَنَا َأبو ِإسحاق الْمستَمِلي ِإبراِهيم بن َأحمد قَالَ         

              قد بقيـت عف الْفربِري فرأيته لم يتم بعد ووسد بن يمحِعنْد م ـه َأصله كَاناِضـع   لَيوم
مبيضة كَِثيرة ِمنْها تراجم لم يثبت بعدها شَيئا وِمنْها َأحاِديث لم يتـرجم علَيهـا فأضـفنا       

  .٢ " بعض ذَِلك ِإلَى بعض
 ومما ذكره المستشرقون أنفسهم أن أقدم نسخة موجودة اآلن لصحيح البخاري هـي     -٣ 

ويرجـع تـاريخ    م ،   ١٩٣٦بردج عام   في كم " منجانا  "  المستشرق   ها نشر النسخة التي 
 عـن الفربـري  ) ه٣٧١ت (المـروزي أبي زيد محمد هـ، برواية ٣٧٠ عام كتابتها إلى 

   .٣تلميذ البخاري 

                                         
  ٤٩١ / ١ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١
   ٣١١ / ١ التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح - ٢
  ٢٢٨ / ١زكين فؤاد س" تاريخ التراث  ينظر - ٣
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              وتلك النسخة المتصلة باإلمام البخاري هي التي انتسخها أبـو إسـحاق المـستملي           
  ).ه٣٧٦ ت(

لتي كتبها من نسخة بخط محمـد       ا) هـ٥١٤ت  ( نسخة الحافظ أبي علي الصدفي       ومنها
راوي إحـدى نـسخ   ) ه ٤٣٤ ت(الهـروي  على أبي ذر  بن علي بن محمود ، مقروءة    

  .  وعليها خطهصحيح البخاري،
، وقد قابلها بأصل    )هـ٧٠١ت(سخة الحافظ شرف الدين علي بن أحمد اليونيني         نو     

              ألصـيلي  اوأبـي محمـد     أبـي ذر الهـروي ،       : مـنهم  ئمةاأل جمع من مسموع على   
  . )ه ٣٠٤ ت( الهروي ، وأبي الوقت)ه ٣٩٢ ت(

) ١٨٥(، الصادر عن مركـز الملـك فيـصل علـى         فهرس مخطوطات      وقد أحال   
   . موضعا لنسخ خطية للصحيح 

كارل  يقول . صحيح اإلمام مسلم        ثم إن ما جرى على صحيح البخاري يجري على        
 يكاد يضاهي صـحيح البخـاري فـي كثـرة           صحيح مسلم "   :)م١٩٥٦ت (بروكلمان

    .١ "مخطوطاته ووجودها في أكثر المكتبات 
     ومن قوة هذا المنهج تم التوصل بالفعل إلى تـصويب بعـض أخطـاء المحققـين                
السابقين في نسبة الكتب خطأ ألصحابها، ولعل هذا لم يكن صادرا عن مراكـز تحقيـق     

 المطابع، ومن ذلك على سبيل المثـال ال         معتبرة، وإنما نشأ عن تحقيق سوقي في بعض       
الكتاب  ، والصحيح أن   البخاري منسوب خطأ لإلمام  " التاريخ الصغير   : " كتاب: الحصر

محمـود بـن   ونص على ذلـك   بخاري، لل " ريخ األوسطاالت: " المطبوع بهذا االسم هو  
   .٢ محمد الحداد

مـد معبـد عبـد الكـريم،     أح/      ونفس هذا الكالم سمعته من شيخي األستاذ الدكتور     
وكتبت عنه نتيجة بحثه في هذا الشأن في فترة دراستي تحت يديه بالدراسـات العليـا،                

إن التاريخ األوسط طبع خطأ في الهند على أساس أنه الـصغير، ثـم          : " حيث قال نصا  
  "ط، ليس الصعير تبين من خالل اإلحاالت على بعض النصوص فيه أنه األوس

ادر على تصويب نفسه ال يحتاج إلى تدخل من ال صلة له بالنـسخ                   فهذا المنهج الق  
  . الخطية 

   

                                         
   ١٨٠ / ٣تاريخ األدب العربي  - ١
   ٢٨هرس مصنفات اإلمام البخاري ص ف- ٢



– 

  )٣٣٣٨(

  ، وفي غرضهم من التصنيفاألئمة المصنفينفي الطعن : المطلب الثاني
تجريد البخاري ومسلم من األحاديـث   "  : صاحب الكتاب المثير للجدل         أحدهم، وهو 

 )٦٥٣: (دما شكك فـي صـحة     ، والذي أثار ضجة كبيرة فور صدوره بع        "التي ال تلزم  
، له حوار منتشر في مدونات اإلنترنت؛ بل والمواقـع اإلخباريـة،    حديثا في الصحيحين  

الطعـن   أطالب مجمع البحوث االسالمية بمحاكمتي بتهمـة ازدراء األديـان أو     : " يقول
   .على الثوابت الدينية إذا كان كالمي غير صحيح

اري تحتوي على أحاديث غير منطقية،      تحت يدي نسخة من صحيح البخ      "وأضاف       
هذه األحاديث أن سورتي المعوذتين ليستا من القرآن، وهذا مثال بسيط جداً علـى               ومن

  " . ت مغالطا ما يحتويه صحيح البخاري من
     ثم كان الطعن كذلك في غرضهم من الكتابة، فزعموا أنهم صنفوا؛ ألجل أغـراض          

  .دنيوية
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

       : البخاري من وجهينه اإلمامأخرجدعوى األولى محل ال  الحديث    
سـَألْتُ  :  قَـالَ  ١عن ِزر بِن حبيشٍ   : - رضي اهللا عنه     - رواية أبي بن كعب   : أوال     

 :  فَقَـالَ  - لَّمصلَّى اُهللا علَيِه وس    -سَألْتُ رسوَل اللَّه    : ُأبي بن كَعٍب عِن المعوذَتَيِن؟ فَقَالَ     
  .٢-م  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ- فَنَحن نَقُوُل كَما قَاَل رسوُل اللَّه) ِقيَل ِلي فَقُلْتُ ( 

سَألْتُ ُأبي بـن    : عن ِزر قَالَ  : - رضي اهللا عنه     - بن مسعود عبد اهللا   رواية  : ثانيا     
سَألْتُ رسـوَل   :  َأخَاك ابن مسعوٍد يقُوُل كَذَا وكَذَا، فَقَاَل ُأبي        يا َأبا المنِْذِر ِإن   : كَعٍب، قُلْتُ 

فَنَحن نَقُـوُل كَمـا قَـاَل       :  قَالَ  )ِقيَل ِلي فَقُلْتُ  ( :  فَقَاَل ِلي  - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -اللَِّه  
   .- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -رسوُل اللَّه 

                                         
١ -        ِديٍس اَألساشَةَ بِن َأوبِش بِن حيبح بن يروي عن جمع من الصحابة كأبي المنـذر أبـي بـن كعـب              ِزر ،

:  قال الذهبي  -ايات محل البحث     أصحاب تلك الرو   -ابن مسعود الهزلي    ، وأبي عبد الرحمن عبد اهللا       األنصاري
   ]                                                  ١٧٠ / ٤سير أعالم النبالء [.اِإلمام، القُدوةُ، مقِْرُئ الكُوفَة

/  ١٨١ / ٦ ]٢: اإلخـالص [}  اللَّه الصمد {: باب قَوِلِه أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن،   - ٢
  . ، به فذكرهعبدةُ بن َأِبي لُبابةَ، عن ِزر بِن حبيٍش، ح وحدثَنَا عاِصم، عن ِزر من طريق ٤٩٧٧

    ٢١١٨٩ / ١١٨ / ٣٥وأحمد في مسنده 
  ٧٤ / ١٦٨والشافعي في السنن المأثورة 

ِإن َأخَاك يحكُّهما ِمن : (  به، بنحوه، وفيه    ِزر، ، عن  بهدلة عن عبدةَ، وعاِصم  كالهما أحمد، والشافعي من طريق،      
  )الْمصحِف



& 

 )٣٣٣٩(

السطور التالية محاولة فهم لتلك الروايات تدحض بإذن اهللا ما نُِسج حولهـا مـن                وفي  
  :دعاوى

وبعد ' سورة الفلق   ' باب  : هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، قال         أن   -١
 مـن    كونهمـا   من البديهي أن البخاري يثبت     ،إذاً" باب سورة الناس  " :بقولهذلك أعقبها   

 .تبويب اإلمام  من ، وهذا واضحالقرآن
 -ِإن َأخَـاك    : ( ، وفيـه  وغيرهماالشافعي،  و  أحمد، أن حديث ابن مسعود هذا رواه      -٢

بينما قـال البخـاري      ) ِمن الْمصحفِ  - يعني المعوذتين    -يحكُّهما   -يعني ابن مسعود    
 ندهفأخرج بـس  ،  زيادة في األدب مع المصحف الشريف     " يحكهما  " بدال من   " كذا وكذا   "

ابن مـسعود   أبا المنذر إن أخاك: سألتُ ُأبي بن كعب ، قلت : " قال -عن ِزٍر بن حبيش 
 عنـد تلك الرواية يظهـر   لفاظ  وهذا التصرف من البخاري باختياره أل     " كذا وكذا   : يقول

 . جمع المتون
  قل أعوذ برب النـاس "، " سورة قل أعوذ برب الفلق     : "لو ربطنا بين عنوان الباب     -٣
ذكـر  لعله  و،  روايات التي أورها اإلمام لعلمنا أن اإلمام يحتج برواية أبي بن كعب           وال" 

  واهللا أعلم.  ليرد عليها برواية أبي؛رواية ابن مسعود
والمعوذتان ال يجوز ألحد أن ينكر كونهما من القرآن، وقد عقد الطحاوي فـي شـرح                 

 كونها من القـرآن، ثـم   مشكل اآلثار مبحثا لطيفا جمع فيه عددا من الروايات في ثبوت          
َأنَّهمـا   -صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم  -فَكَان ِفيما روينَا تَحِقيقُ رسوِل اِهللا       : َأبو جعفَرٍ قال بعده   

خَـاِلفْ  ِمن الْقُرآِن فَاتَّفَقَ جِميع ما روينَاه عنْه ِفي ذَِلك لَما صح وخَرجتْ معاِنيِه ولَـم تُ               
  .ِبشَيٍء ِمنْه شَيًئا واَهللا نَسَألُه التَّوِفيق

 ١تََأوَل الْقَاِضي َأبو بكٍْر الْباِقلَّـاِني : " ، يقول ابن حجرتوجيه مذهب ابن مسعود   وعن   -٤
لـم ينكـر بـن      بن مسعود فَقَاَل    اِفي ِكتَاِب اِلانِْتصاِر وتَِبعه ِعياض وغَيره ما حِكي عِن          

َأنْكَر ِإثْباتَهما ِفي الْمصحِف فَِإنَّه كَان يرى َأن لَا يكْتُـب         وِإنَّما،  مسعوٍد كَونَهما ِمن الْقُرآن   
        النَِّبي كَان ًئا ِإلَّا ِإنِف شَيحصِفي الْم-      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِتـِه فِ      -صِفـي ِكتَاب يـه َأِذن، 

وهو تَْأِويـٌل    ولَيس جحدا ِلكَوِنِهما قُرآنًا،وكََأنَّه لَم يبلُغْه الِْإذْن ِفي ذَِلك قَاَل فَهذَا تَْأِويٌل ِمنْه     
نسح . "   

                                         
.   ه٤٠٣ توفي سنة األشعري، المتكلم المشهور؛ كان على مذهب ، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقالني - ١
  ] ٢٧٠ / ٤وفيات األعيان [



– 

  )٣٣٤٠(

وَأما قَـوُل النَّـوِوي ِفـي    : "      ثم ناقش دعاوى الطاعنين في الرواية، وما فيها، فقال      
 ِح الْمذَّبشَرن     :هذَتَيوعالْم لَى َأنع ونِلمسالْم عمآن   ، َأجالْقُر ةَ ِمنالْفَاِتحو ،     ـدحج نم َأنو 

 وقَـد سـبقَه      .فَِفيِه نَظَر ،  بن مسعوٍد باِطٌل لَيس ِبصِحيحٍ    ا وما نقل عن     ،ِمنْهما شَيئا كفر  
 ِفي َأواِئِل الْمحلَّى ما نُِقَل عِن بن مسعوٍد ِمـن ِإنْكَـاِر   :بن حزٍم فَقَاَلِلنَحِو ذَِلك َأبو محمِد     

 ِفي َأواِئِل تَفِْسيِرِه الَْأغْلَـب      ١ وكَذَا قَاَل الْفَخْر الراِزي    ،  قُرآِنيِة الْمعوذَتَيِن فَهو كَِذب باِطلٌ    
 والطَّعن ِفي الروايـاِت الـصِحيحِة   ،بن مسعوٍد كَِذب باِطٌلاَل عن   علَى الظَّن َأن هذَا النَّقْ    

 والِْإجماع الَِّذي نَقَلَـه ِإن َأراد       ، بِل الروايةُ صِحيحةٌ والتَّْأِويُل محتَملٌ     ؛ِبغَيِر مستَنٍَد لَا يقْبل   
    .وِإن َأراد استقراره فَهو مقْبول ،شُمولَه ِلكُلِّ عصٍر فَهو مخْدوشٌ

 وِإنَّما قَاتَلَهم َأبو بكٍْر علَى منْـِع        : ِفي الْكَلَاِم علَى ماِنِعي الزكَاة     ٢بن الصباغِ اوقد قَاَل        
ِإجماع لم يكن استَقر قَاَل ونَحـن        ِلَأن الْ  ؛الزكَاِة ولَم يقُْل ِإنَّهم كَفَروا ِبذَِلك وِإنَّما لَم يكْفُروا        

بن مسعوٍد ِفي الْمعوذَتَيِن يعِنـي َأنَّـه لَـم        االْآن نُكَفِّر من جحدها قَاَل وكَذَِلك ما نقل عن          
ِبذَِلك الْقَطْع هتْ ِعنْدثْبي،ذَِلك دعَل اِلاتِّفَاقُ بصح ثُم .   

لْقُرآِن كَـان   ِإن قُلْنَا ِإن كَونَهما ِمن ا      :فَقَاَل،  كََل هذَا الْموِضع الْفَخْر الراِزي    وقَِد استَشْ      
 وِإن قُلْنَا ِإن كَونَهما ِمـن الْقُـرآِن   ،بن مسعود لزم تَكِْفير من أنكرهما   ا متواترا ِفي عصر  

         وٍد لَِزمعسلم يتواتر ِفي عصر بن م آنِ  كَانالْقُر ضعب ةٌ         َأنقْـدـِذِه عهقَـاَل و اتَرتَوي لَم
بـن  ا لَِكن لم يتواتر ِعنْـد  ،صعبةٌ وُأِجيب ِباحِتماِل َأنَّه كَان متواترا ِفي عصر بن مسعود   

  .٣"  مسعوٍد فَانْحلَِّت الْعقْدةُ 
تعرفوا على قدر هـؤالء األئمـة            ومن المالحظ أن هؤالء الطاعنين في األئمة لم ي        

، "محمد بن ِإسماِعيل لَم ير ِمثَْل نَفِْسِه        : " السيما البخاري الذي قال فيه علي بن المديني         
ما رَأينَا ِمثْـَل محمـِد بـِن        " :  ومحمد بن عبِد اِهللا بِن نُمير      ، بكٍْر بن َأِبي شَيبةَ    وَأبوقال  

  .٤ " ِإسماِعيل

                                         
ـ ٦٠٦ سـنة  ، تـوفي إلمـام المفـسر   ا ، البكـري الـرازي    ،فخر الدين أبو عبد اهللا محمد بن عمر        - ١ .                         هـ
 ]١٢٣طبقات النسابين ص[
.       ه٤٧٧، متوفى سنة    ابن الصباغ  من أهل بغداد،  . فقيه شافعي : عبد السيد بن محمد، أبو نصر، ابن الصباغ        - ٢
  ]١٠ / ٤األعالم للزركلي [
  ٧٤٣ / ٨ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣
   ٣٩١ / ١٢ر أعالم النبالء  سي- ٤



& 

 )٣٣٤١(

     وكذلك لم يتعرفوا على منـاهج األئمـة، وجهـودهم، فوقعـوا فـي شخوصـهم،           
ومروياتهم، ولو تعرفوا مثال على منهج البخاري في االحتجاج، واالعتبـار، وعبـارات      
الترمذي في الحكم على الروايات، وأسباب إيراد األئمة للضعيف في كتبهم، وغير ذلـك    

وا للحوم العلماء، وجهودهم؛ لذلك، اعتنـى األئمـة      ما وقعوا فيما وقعوا فيه، وما تعرض      
تهـذيب  " ، و   "تهـذيب الكمـال     : " بالترجمة لهم، وبث سيرتهم، وبيان جهدهم كما في       

، وغيرها كما اعتنـى العلمـاء       "تاريخ اإلسالم   " ، و "سير أعالم النبالء    "، و   "التهذييب  
م، والذب عنهم فكانتـب     جيال بعد جيل بالدفاع عن األئمة ومصنفاتهم، وتوضيح مناهجه        

  .كتب التراث سباقة في هذا الميدان
، وتغليـق   " القول المسدد في الذب عن مسند اإلمـام أحمـد           "      فصنف ابن حجر    

البن المنيـر   " المتواري على أبواب البخاري     " على صحيح البخاري، وهناك     " التعليق  
 " والـسقط  اإلسقاط من هوحمايت والغلط اإلخالل من مسلم صحيح صيانة" السكندري، و 

البن أبي النـصر    " ومسلم البخاري الصحيحين في ما غريب فسيرت" البن الصالح ، و     
للحـسين الغـساني     " الـصحيحين  المسندين في والتابعين الصحابة ألقاب" الحميدي و   

البن الجوزي ، فضال عن الـشروح الحديثيـة      " الصحيحين حديث من المشكل شفك"و
  . تعد التي ال تحصى وال

     وأما زعمهم أنهم جمعوا مصنفاتهم ألجل الدنيا، فال حرج في التكسب بـالعلم، وإال              
فمن أين يأكل ويشرب أهل الحديث وهم في غالب األحايين ال صنعة لهـم إال الحـديث         

َأن نَفَـرا   : - رضي اهللا عنـه      -  عن ابِن عباس   وعلومه، وقد جاء في صحيح البخاري     
 مروا ِبماٍء، ِفيِهم لَِديغٌ َأو سِليم، فَعرض لَهم         - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    -ب النَِّبي   ِمن َأصحا 

هْل ِفيكُم ِمن راٍق، ِإن ِفي الماِء رجلًا لَِديغًا َأو سِليما، فَانْطَلَقَ            : رجٌل ِمن َأهِل الماِء، فَقَالَ    
  فَقَر ،مٌل ِمنْهجر            وا ذَِلكاِبِه، فَكَِرهحِبالشَّاِء ِإلَى َأص اءَأ، فَجرلَى شَاٍء، فَبِة الِكتَاِب عَأ ِبفَاِتح

يا رسوَل اللَِّه، َأخَذَ علَى     : َأخَذْتَ علَى ِكتَاِب اللَِّه َأجرا، حتَّى قَِدموا المِدينَةَ، فَقَالُوا        : وقَالُوا
ِإن َأحقَّ ما َأخَذْتُم علَيـِه      ( : -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - قَاَل رسوُل اللَّه  ِكتَاِب اللَِّه َأجرا، فَ   

  .١ ) َأجرا ِكتَاب اللَّه

                                         
 من  ٥٧٣٧ / ١٣١ / ٧ باب الشَّرِط ِفي الرقْيِة ِبقَِطيٍع ِمن الغَنَمِ       أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب،        - ١

  . ، فذكره ابِن َأِبي ملَيكَةَ، عِن ابِن عباسطريق 
: وقال.  ، فذكره َأِبي ملَيكَةَ، عِن ابِن عباس    ابِنطريق   من   ٣٠٣٨ / ٢٧ / ٤والدار قطني في سننه، كتاب البيوع       

   .ُأخِْرج ِفي الصِحيح



– 

  )٣٣٤٢(

  المصنفات الحديثيةدعوى فقد : المطلب الثالث
ن بعض الكتب الحديثية فقدت، وهذا يتنافى مع كـون الـسنة داخلـة فـي               إ:      قالوا

، وأكدوا كالمهم بزعمهم بثبوت فقد بعض       ص من قدر السنة في االحتجاج     الحفظ، أو ينق  
الحـديث  : الصحف التي كتبت في عهد النبوة، وأن األحاديـث وردت بـذلك، ومنهـا             

  ."الداجن " المشهور عندهم بحديث  
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

 رضـي   - ةَ عاِئشَ ترويه أم المؤمنين  : الحديث المسمى عندهم بحديث الداجن    :      أوال
لَقَد نَزلَتْ آيةُ الرجِم، ورضاعةُ الْكَِبيِر عشْرا، ولَقَد كَان ِفي صِحيفٍَة           ( :  قَالَتْ -اهللا عنها   

وتَشَاغَلْنَا ِبموِتـِه، دخَـَل    -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  -تَحتَ سِريِري، فَلَما ماتَ رسوُل اللَِّه      
   .١"  ) كَلَهاداِجن فََأ

وِإن كَان الْعجب ِمن    : في فهم محتواه، فقال   ) ه٢٧٦ت(     وقد أفاد ابن قتيبة الدينوري      
وضِعِه تَحتَ السِريِر، فَِإن الْقَوم لَم يكُونُوا ملُوكًـا، فَتَكُـون لَهـم الْخَـزاِئن والَْأقْفَـاُل،                 

  السنُوِس، ونَاِديقُ الْآبصـتَ          ،  اجوتَح وهعضو ،نَهوص ٍء، َأوشَي ازروا ِإحادكَانُوا ِإذَا َأرو
  .السِريِر ِليْأمنُوا علَيِه ِمن الْوطِْء، وعبِث الصِبي، والْبِهيمِة

يعجب ِمن َأكِْل الشَّاِة ِتلْـك      فَما  ،  وِإن كَان الْعجب ِمن الشَّاِة، فَِإن الشَّاةَ َأفْضُل الَْأنْعامِ             
ولَو كَانَِت   وهذَا الْفَْأر شَر حشَراِت الَْأرِض، يقِْرض الْمصاِحفَ، ويبوُل علَيها،        ،  الصِحيفَةَ

  . النَّار َأحرقَِت الصِحيفَةَ، َأو ذَهب ِبها الْمنَاِفقُون، كَان الْعجب ِمنْهم َأقَلَّ
             الْقَِويِعيِف وِبالض طَالَهِإب ادِإذَا َأر ءِطُل الشَّيبالَى يتَع اللَّهو،      ،ا ِبالـذَّرمقَو لَكَأه فَقَد 

              لَـكَأهِة وـارِبالِْحج آخَِرين ذَّبا عفَاِدِع، كَما ِبالضمقَو ذَّبعا ِبالطُّوفَاِن، ومقَو لَكا َأهكَم
  .نَمروذَ ِببعوضٍة، وغَرقَ الْيمن ِبفَْأرٍة

      ملُها قَوَأمطَلَه       : وا َأبِه ملَيَل عسَأر قَدو ،ينُل الدكْمفَ يلَـتْ        كَيـةَ، نَزِذِه الْآيه ؟ فَِإن
 ين َأعز اللَّه تَعـالَى الِْإسـلَام، وَأذَلَّ        يوم حجِة الْوداِع، حِ    - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    -علَيه  

                َل اللَّـهذَا َأكْمِبهو ،ْؤِمننَِة ِإلَّا مالس ِفي ِتلْك جحي كَّةَ، فَلَمم نع شِْرِكينالْم جَأخْرو ،كالشِّر
ِلِمينسلَى الْمةَ عمالنِّع َأتَمو ،ينالَى الدتَع.  

                                         
محمِد بِن ِإسحاقَ، عن عبِد  ١٩٤٤ / ٦٢٥ / ١ أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب رضاع الكبير - ١

بع ناِئشَةَ، وعع نةَ، عرمع نكٍْر، عِن َأِبي باِئشَةَ،اللَِّه بع نَأِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحفذكره ِد الر .  
حدثَِني عبد اِهللا بن َأِبي بكِْر بـِن  : ابِن ِإسحاقَ، قَاَل من طريق ٢٦٣١٥ / ٣٤٢ / ٤٣وأحمد في مسنده من طريق   

  . فذكر نحوه رحمِن، عن عاِئشَةَ،محمِد بِن عمِرو بِن حزٍم، عن عمرةَ ِبنِْت عبِد ال



& 

 )٣٣٤٣(

     ِن    فَصياُل الدكَم نَا -ارهـَل   ،  عزه وظهوره، وذل الـشّرك ودروسـه  - هلَـا تَكَام
  .-صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم - الْفَراِئِض والسنَِن، ِلَأنَّها لَم تَزْل تَنِْزُل ِإلَى َأن قُِبض رسوُل اللَّه

         جي فَِإنَّه ،اهِإي طَالُها ِإبَأمَل ِبِه،          ومقَى الْعَأبو ،تَهطََل ِتلَاوَأب آنًا، ثُمقُر لَهَأنْز كُوني َأن وز 
   .وِإذَا جاز َأن يبطَُل الْعمُل ِبِه وتَبقَى ِتلَاوتُه، جاز َأن تَبطَُل ِتلَاوتُه ويبقَى الْعمُل ِبِه

     لَهَأنْز كُوني َأن وزجييِنووِر الدُأم ِمن اءِه َأشْيلَيتَنِْزُل ع ا كَانِه كَما ِإلَييحو .  
  .فََأما رضاع الْكَِبيِر عشْرا، فَنَراه غَلَطًا ِمن محمِد بِن ِإسحاقَ     
 ِلَأن ماِلك بن َأنٍَس،     ؛ الصِحيفَة ولَا نَْأمن َأيضا َأن يكُون الرجم الَِّذي ذُِكر َأنَّه ِفي هِذهِ               

كَان ِفيما ُأنِْزُل ِمـن      ( : قَالَتْ - رِضي اللَّه عنْها   -روى هذَا الْحِديثَ ِبعيِنِه، عن عاِئشَةَ       
رمن، فَتُـوفِّي   ثُم نُِسخْن ِبخَمٍس معلُوماٍت يح    ،  عشْر رضعاٍت معلُوماٍت، يحرمن   : "الْقُرآِن

   .١ )  وهن ِمما يقْرُأ ِمن الْقُرآِن-  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- رسوُل اللَّه
 هو ابن راهويـة     – وقَد َأخَذَ ِبهذَا الْحِديِث قَوم ِمن الْفُقَهاِء، ِمنْهم الشَّاِفِعي، وِإسحاقُ              

-  سلُوا الْخَمعجو               سـنْجا يم نيا بدِن حلُوا الْقُلَّتَيعا جكَم ،مرحا لَا يمو مرحا يم نيا بدح 
سنْجا لَا يماِء، والْم ِمن.  

وماِلـك َأثْبـتَ ِعنْـد      ،  وَألْفَاظُ حِديِث ماِلٍك، ِخلَافُ َألْفَاِظ حِديِث محمِد بِن ِإسـحاقَ              
  .صحاِب الْحِديِث، ِمن محمِد بِن ِإسحاقََأ

 ٢} لَا يْأِتيِه الْباِطُل ِمن بيِن يديِه وال ِمن خَلِْفـهِ          {: - تَبارك وتَعالَى  -وَأما قَوُل اللَِّه         
 مـا يـِصيب سـاِئر الَْأعلَـاِق     فَِإنَّه تَعالَى، لَم يِرد ِبالْباِطِل، َأن الْمصاِحفَ لَـا يـِصيبها   

َأن الشَّيطَان لَا يستَِطيع َأن يدِخَل ِفيِه ما لَيس ِمنْه، قَبـَل الْـوحي     : وِإنَّما َأراد ؛  والْعروِض
   .٣اهـ بتصرف   . وبعده

ق فـي  حكم الدار قطني على سند تلك الرواية بأنه معلول؛ لمخالفة ابن إسحا        :       قلت
  .٤أصل إسناده 

                                         
عن عبِد اللَِّه بِن     ٢٢٥٣ / ٨٧٧ / ٤ ، كتاب الرضاعة، جامع ما جاء في الرضاعة       أخرج مالك في الموطأ    ١- 

         :  َأنَّهـا قَالَـتْ  - علَيِه وسلَّمصلَّى اُهللا  -عبِد الرحمِن، عن عاِئشَةَ زوِج النَِّبي   َأِبي بكِْر بِن حزٍم، عن عمرةَ ِبنْت     
 - كَان ِفيما ُأنِْزَل ِمن الْقُرآِن عشْر رضعاٍت معلُوماٍت يحرمن، ثُم نُِسخْن ِبخَمٍس معلُوماٍت، فَتُوفِّي رسوُل اللَّـه            ( 

   "ولَيس علَى هذَا الْعمُل" : قَاَل ماِلك:  قَاَل يحيى )ن الْقُرآِن وهو ِفيما يقْرُأ ِم- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم
  . به نحوه١٤٥٢ / ١٠٧٥ / ٢  باب التَّحِريِم ِبخَمِس رضعاتمسلم في صحيحه، كتاب الرضاع،ومن طريقه 

 )٤٢: ( سورة فصلت، اآلية رقم- ٢
   ٤٣٩ / ٥٣ تأويل مختلف الحديث - ٣
   ١٥٣ / ١٥ارقطني العلل للد ٤



– 

  )٣٣٤٤(

صـح نَـسخُ لَفِْظهـا    ): " ه٤٥٦ت(     وأما من جهة النسخ، فيقول ابن حزم الظاهري     
 فََأكَلَهـا   - رِضـي اللَّـه عنْهـا        - كَما قَالَتْ عاِئشَةُ     -وبِقيتْ الصِحيفَةُ الَِّتي كُِتبتْ ِفيها      

: وبرهـان هـذَا   ق،  وهكَذَا الْقَوُل ِفي آيِة الرضاعِة ولَا فَر      ،  الداِجن، ولَا حاجةَ ِبَأحٍد إلَيها    
َأنَّهم قَد حِفظُوها كَما َأوردنَا، فَلَو كَانَتْ مثْبتَةً ِفي الْقُرآِن لَما منَع َأكُْل الـداِجِن ِللـصِحيفَِة         

 ِحفِْظِهم آِن ِمنا ِفي الْقُراِتهإثْب ِفيقُ -ِمنالَى التَّوِباَللَِّه تَع١ و.  
فال شك أن بعض الكتب قد فقدت بعـد أن          .      أما عن دعوى فَقْد المصنفات الحديثية     

كانت موجودة في زمان معين، ولعلها ضاعت بفعل العوامل البيئية أو بفعـل العوامـل               
ـ    ن أن يجـاب  السياسية، والعسكرية، وما حل باألمة من عدوان تلو العدوان، ومن الممك

  :عن تلك الدعوى بما يلي
قد بحثت بعض تلك المؤلفات بطريق االسـتقراء، فوجـدت الكثيـر منهـا              :      أوال

  .تعوضها كتب أخرى
به أجـزاء مفقـودة،      )هـ١٥١ت(لمحمد بن إسحاق    " المغازي  : "      ومن تلك الكتب  

 مـن كتـاب     - صلى اهللا عليه وسـلم       -جمع سيرة رسول اهللا     لكن ابن هشام ثبت أنه      
  .٢ ق وهذبها ولخصهااسحإبن محمد المغازي والسير ل

وهو مفقود، وكان متـداوال  إلـى        ) ه١٤١ت(لموسى بن عقبة    " المغَازي  "      وكتاب  
محمد باقـشيش، وبـين أن النـسخة        / منتصف القرن العاشر الهجري كما أفاد الدكتور      

نفسها إنما هي لما انتخبـه      ليست للمغازي    ) ١٥٥٤: (الموجودة بمكتبة برلين برقم حفظ    
  .٣من المغازي ) ٧٨٩ت (يوسف قاضي شهبة 

الغرائـب  " يعتمد فيـه علـى      ) ه٣٩٨ت(ألبي بكر أحمد، ابن الل      " مكارم األخالق " و
  .البن حجر" الملتقطة 

الغرائـب  " يعتمد فيـه علـى      ) ه ٥٥٨ت(ألبي منصور الديلمي    " مسند الفردوس   " و  
  .البن حجر" الملتقطة 

                                         
 ١٧٧ / ١٢ المحلى - ١
وزاد ، دوارد كرنيليوس إلاكتفاء القنوع بما هو مطبوع، أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية         - ٢

 ٦٤ ص السيد محمد علي الببالوي: عليه
أكرم ضياء / كتورمحمد باقشيش، إشراف الد/ جمعا، وتخريجا، ودراسة للدكتور "  مرويات موسى بن عقبة  - ٣

  .العمري
   ٥٨٥٨٨ الرقم التسلسلي ٤٧٩ / ٥٨ المملكة العربية السعودية –وينظر فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل 



& 

 )٣٣٤٥(

األمـالي  "  وجمعها هـو فـي       -البن حجر العسقالني    " ال الموجبة للظالل    الخص" و  
  " .المطلقة 

 نقل منه ابن حجر     -)ه٤٢٢ت( لطلحة بن علي بن الصقر      " جزء طلحة بن الصقر     " و  
  ".لسان الميزان " في 
الغرائب الملتقطة  "  ويعتمد فيه على     -)ه ٣٦٩ ت(ألبي الشيخ األصبهاني    " الثواب  " و  
  .جرالبن ح" 
وهمـا  ) ه١٦٠ت  " (مسند أحمد بن منيع     " و  ) ه ٢٢٨ ت" (مسند مسدد بن مسرهد     " و  

  .البن حجر" المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : " ضمن كتاب
" إتحاف الخيرة المهرة بزوائـد المـسانيد العـشرة          " كذلك ضمن   "  مسند ابن مِنيع    " و

  .)ه٨٤٠ت(للبوصيري 
  ."المنتقى من مسند أحمد بن منيع " ين البوصيري كذلك ولشهاب الد

ويحـاول  " إتحاف المهـرة    " وهو ضمن   ) ه ٢٤٣ ت" (مسند ابن أبي عمر العدني      " و  
من بطون الكتب لعلها تكون مسند له عوضا عـن مـسنده             بعض الباحثين جمع أسانيده   

  .المجموع المفقود
  . ١ المفقودةمام الدارقطني اإلمؤلفات  عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيليوجمع 
، وأقول إن مسند أبي حنيفة قد حرص على جمعه جمع من            " مسند أبي حنيفة    : " ومنها

العلماء غير الدارقطني، وهو مطبوع اليوم برواية غير واحد من أصـحاب الحـديث،              
ـ ٤٣٠ت (األصـبهاني  اهللا عبـد  بن أحمد نعيم مسند أبي حنيفة برواية أبي " منها   ، )هـ
  هـ١٤١٥ األولى،، الرياض - الكوثر مكتبة: الناشر، الفاريابيمحمد  نظر :تحقيق

وهذا الباب من العلم أفرده العلماء بالتصنيف كابن حجر،         " أسماء المدلسين   : " وذكر له   
  .والعراقي، والسيوطي

 ، " وقول بعضهم في بعض صلوات اهللا علـيهم   ،فضائل الصحابة ومناقبهم    ":وذكر منها 
أحمـد، والنـسائي،    :  مفقود، وهو باب قتله العلماء بحثـا فكتـب فيـه           وبين أن بعضه  

  .والدارقطني، وغيرهم
كما أن السنن التي جمعها العلماء فيها األصول الكافيـة لجوانـب الـشريعة              :      ثانيا

الكاملة، وليس فيما فقد ما ينبي عليه حكم شرعي منفرد من أصول الشريعة واالعتقـاد؛            

                                         
  ٢٣٣ إلى ص٢٢٦ اإلمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية ص - ١



– 

  )٣٣٤٦(

وجودا باألصل المجمل، وهو القرآن الكريم، إال جدناه فيما بين أيدينا           ألننا ال نجد شيئا م    
  .من كتب السنة مفصال، محفوظا بحمد اهللا

كثير من المصنفات ما زال مخطوطا، وعند تحقيقي للمخطوط المسند لغريب           :      ثالثا
   ١الحديث ألبي عبيد

ألسد جرثُومةُ العرِب، فَمن ضلَّ نَسبه      ا: (  يرفَعه قَالَ  ٢وجدت حديث يِزيد بِن َأِبي حِبيب     
 بال سند عند الخطيـب،  - صلى اهللا عليه وسلم -وهو الذي ورد منسوبا للنبي      )فَليأِتِهم  

   ٣وابن عساكر، وغيرهما 
     وقد وقفت له على إسناد مرسل عند أبي عبيد في الغريب، عن يزيد بن أبي حبيب                

لك غير مسندة، وهو مع إرساله قد انتقـل مـن كونـه ال        وكانت النسخ المشهورة قبل ذ    
  .أصل له إلى وجود أصل له فيه ضعف

 "التـصحيف   " كتـاب فـاحتج ب  وقع فيما منـه يحـذِّر     هم بعض أن العجيب:      رابعا
وهو كتاب بعد البحث لم أجد له أثرا مطبوعا أو مخطوطا، ويقول الـدكتور               ،للدارقطني

   .٤مفقود هو في عداد ال: حكمت بشير 

                                         
.               ه٢٢٤ المتـوفى سـنة   تَِهـد، ذُو الفُنُـوِن،  اِإلمـام، الحـاِفظُ، المج  الهـروي،  َأبو عبيٍد القَاِسم بن سـالَِّم     - ١
 ]٤٩٠ / ١٠سير أعالم النبالء [
٢ -   ِريم، الِمصالَهوم ِديٍب اَألزِبيَأِبي ح بن دِزيةِ  ، يِرياِر الِمـصيفِْتي الـدةُ، مجالح ،امه١٢٨، المتـوفى  اِإلم                .
 ]٣١ / ٦ء سير أعالم النبال[
  ٢٥٧ / ٥١ ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٨ / ٢ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد - ٣
  ٢٤٣ القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود - ٤



& 

 )٣٣٤٧(

  دعاواهم في شأن رواة الحديث الشريف: المبحث الثالث
  الطعن في عدالة الصحابة: المطلب األول

     كان ومازال الطعن في عدالة الصحابة عامة أو على وجـه الخـصوص محـورا             
للطاعنين في السنة النبوية، ومصادرها، فنفوا عنهم ما أثبته اهللا لهم من عدالة، ومنعـوا               

منحه اهللا لهم من ثناء، والكالم في هذا الباب يحتاج إلى مصنفات، لكـنهم فـي       عنهم ما   
هذا الزمن وفي عالم اإلنترنت الذي ال حد له قد انطلقوا إلى تدوير دعاواهم فـي ثيـاب      
حقوق اإلنسان، ومحارية القمع، واالضطهاد، فكانت التهمة للصحابة الكـرام بـإحراق            

 انطلت على كثير من المتابعين لمواقـع اليوتيـوب،   المعارضين، والمخالفين، وهي التي 
  .ومواقع التواصل االجتماعي على وجه الخصوص

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
     قبل الخوض في غمار تلك الدعاوى التي تولدت من فكرة الحرية، وإن شئت قـل               
التحرر، نقف في عجالة أمام نصوص الكتاب، والسنة التي تدل على عدالـة الـصحابة           

ِللْفُقَراِء الْمهاِجِرين الَِّذين ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم وَأمـواِلِهم         {: يقول سبحانه وتعالى  . لكراما
            اِدقُونالص مه ُأولَِئك ولَهسرو اللَّه ونرنْصيانًا ووِرضاللَِّه و لًا ِمنفَض تَغُونبي*   الَّـِذينو 

   اروا الدءوـةً             تَباجح وِرِهمدِفي ص ونِجدلَا يو ِهمِإلَي راجه نم ونِحبي ِلِهمقَب ِمن انالِْإيمو
               نَفِْسِه فَُأولَِئك وقَ شُحي نمةٌ واصخَص ِبِهم كَان لَوو لَى َأنْفُِسِهمع ونْؤِثريا ُأوتُوا وِمم  مه

ونفِْلح١ } الْم.  
محمد رسوُل اللَِّه والَِّذين معه َأِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بيـنَهم            {: قول اهللا تعالى       وي

تَراهم ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضلًا ِمن اللَِّه وِرضوانًا ِسيماهم ِفي وجوِهِهم ِمن َأثَِر الـسجوِد      
ي التَّوراِة ومثَلُهم ِفي الِْإنِْجيِل كَزرٍع َأخْرج شَطَْأه فَآزره فَاسـتَغْلَظَ فَاسـتَوى             ذَِلك مثَلُهم فِ  

علَى سوِقِه يعِجب الزراع ِليِغيظَ ِبِهم الْكُفَّار وعد اللَّه الَِّذينءامنُوا وعِملُـوا الـصاِلحاِت              
َأجةً وغِْفرم ماِمنْهِظيما ع٢} ر.  
والساِبقُون الَْأولُون ِمن الْمهاِجِرين والَْأنْصاِر والَِّذين اتَّبعوهم ِبِإحساٍن        { :      وقال تعالى 

 ذِلك  رِضي اللَّه عنْهم ورضوا عنْه وَأعد لَهم جنَّاٍت تَجِري تَحتَها الَْأنْهار خاِلِدين ِفيها َأبداً             
ِظيمالْع ز٣ }الْفَو.  

                                         
   ) ٩ ، ٨: (  سورة الحشر، اآليات رقم- ١
   )٢٩: (  سورة الفتح ، اآلية رقم- ٢
   )١٠٠(  سورة التوبة ، اآلية رقم -٣



– 

  )٣٣٤٨(

     وقد جاءت السنة النبوية كذلك ببيان فضلهم، والتحذير من التعـرض لهـم، ففـي               
لَا تَسبوا َأصحاِبي، لَا تَسبوا َأصحاِبي، فَوالَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَو َأن َأحدكُم َأنْفَـقَ              : ( الحديث

   .٣ ) " ٢ َأحِدِهم، ولَا نَِصيفَه١َأدرك مدِمثَْل ُأحٍد ذَهبا، ما 
للصحابة بأسرهم خصيصة، وهى أنه ال يسأل عن عدالة أحد          : " وقال ابن الصالح       

والـسنة،    لكونهم على اإلطالق معدلين بنصوص الكتاب    ؛منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه     
  ٤"وإجماع من يعتد به فى اإلجماع من األمة

ن القـول فـي     سح أَ نم و  ":) ه٣٢١ت (- رحمه اهللا    -و جعفر الطحاوي         ويقول أب 
ـ   ،اتهري وذُ ، وأزواجه - صلى اهللا عليه وسلم      - النبيأصحاب   ـ  ِر فقد ب ، ن النفـاق  ئ ِم

 ف مِ لَوعلماء الس والتابعين ،قيناِبن الس ، و من ب عهم مِ دأَ ن ل الخَ هـ الِع، و  واألثـر  ،ري  ،ةفَّ
  .٥ " بيلر السيلى غَوء فهو عسم ِبهركَ ذَنيل، ومِمرون إال بالجكَذْر ال يظَوالنَ

     ونعود إلى الدعاوى التي انتشر في على شبكات التواصـل ومواقـع اإلنترنـت،               
 رضـي اهللا    -الناس، واستدلوا على ذلك بقيام علي        أحرقوا   أن الصحابة قد  : ومضمونها

وزاد بعضهم فـي الـتهكم    ي بكر بتحريق الفُجاءة، بحرق بعضهم، وكذلك قيام أب   -عنه  
  .أصحاب العمائم كلهم يقولون أن الصحابة عدول جميعا ال يقع منهم الخطأ : فقال

 قد أحرق بعـض     - رضي اهللا عنه     -     ويجاب عن دعواهم أن علي بن أبي طالب         
 هذا فهمـي . قهمبعض الرواة أنه أحر دخَّن عليهم فتوهم  لم يقتلهم حرقا؛ وإنما أنهالناس ب 

   : مرتبةوتلك حجتي
، - رِضي اللَّـه عنْـه   - َأن عِليا  "٦عن ِعكِْرمة لحديث في صحيح البخاري   ا:     أوال 

 صلَّى اُهللا علَيـهِ    - ِلَأن النَِّبي    ؛لَو كُنْتُ َأنَا لَم ُأحرقْهم    :  فَقَالَ ،حرقَ قَوما، فَبلَغَ ابن عباس    

                                         
النهاية في غريب  [ .ه؛ ألنَّه أقَّل ما كَانُوا يتَصدقون ِبِه ِفي الْعادةـربع الصاع، وِإنَّما قَدره ب   : ي الَْأصل المد فِ  -١

   ]٣٠٨ / ٤الحديث 
                                       ]                                     ١٦٤ / ٢غريب الحديث ألبي عبيد . [ نصفه والْعرب تسمي النّصف النصيف:  نصيفه-٢
           - رضـي اهللا عـنهم   -سـب الـصحابة   تحريم : فضائل الصحابة، باب:  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب -٣
 .١٦١ / ٥٧ / ١ بسنده عن أبي هريرة، وهو كذلك في سنن ابن ماجة، في فضل أهل بدر  ٢٥٤٠ / ١٩٦٧ /٤
  ٢٩٥ مقدمة ابن الصالح ص - ٤
  ٨١ متن العقيدة الطحاوية، بتعليق الشيخ األلباني ص -٥
 قيل أليـوب    : وقال حماد  ، ومالك ، وابن سيرين  ، كذبه مجاهد  ،صدوق حافظ عالم   عكرمة مولى ابن عباس،      - ٦

 كان عكرمة يرى رأي نجدة وقد وثقـه         : ابن المديني وقال   ، أما أنا فلم أكن أتهمه     : فقال ،أكانوا يتهمون عكرمة  
 ]٢٤٦ / ١٣٦من تكلم فيه وهو موثق [ . ا بهجماعة واحتجو
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 )٣٣٤٩(

 صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم     -، ولَقَتَلْتُهم كَما قَاَل النَِّبي       )الَ تُعذِّبوا ِبعذَاِب اللَّهِ   ( :  قَالَ - وسلَّم
- : )فَاقْتُلُوه َل ِدينَهدب ن١ ) " م.   

ار ابـن   فعل علي إنك    ثم ذكر  "ال يعذَّب بعذاب اهللا     : "      وقد بوب له البخاري بعنوان    
عباس لفعل علي، وهذا يفيدنا بداية أن البخاري أورد الرواية كسلَّم؛ ليصل إلـى إنكـار             

يؤكد هذا أن البخاري ذكر قـصة التحريـق بإيجـاز    ، ابن عباس، وهو غايته من الخبر 
   .شديد

اختالف الروايات في ) ه٩٢٣ت (- رحمه اهللا -جمع شهاب الدين القسطالني    :      ثانيا
: "  فكان الكالم في شأنهم على ثالث فـرق        - رضي اهللا عنه     -قهم  علي    شأن من أحر  

، تحل دينًـا  نْأو من ال ي   ،  وهو المبطن للكفر المظهر لإلسالم    ،  ديقنْع زِ مجوهم  " الزنادقة  
 إلـه   - رضي اهللا عنـه    -دعى السبئية ادعوا أن عليا      إنهم طائفة من الروافض تُ    : وقيل

وكان رئيسهم عبد اهللا بن سوا عن اإلسالم، وقيل هم قأب٢" لهم ب تُ ومعهم كُ،وم قد ارتد.  
  إعـالل وال مـن جهـة  ،  مةِركْلن نتهم الرواية من جهة الطعن في راويها عِ        :      ثالثا

 لكننا سنقف عند حد فهمها كعادة روايات الفتن وما نعيشه من فتن يوضح هـذا؛                ،المتن
، ويؤكد هذا االختالف في أصل هـام        فيهقد يرى اإلنسان شيئا ويظن غيره مع صدقه         ف

  .- رضي اهللا عنه -من أصول تلك الرواية، وهو حقيقة من أحرقهم اإلمام 
 ِحينَِئـٍذ َأِميـرا      لم يكن شاهدا للوقعة، فقد كان      ابن عباس لما أنكر فعل علي     :      رابعا

لَى الْبلعِقب ة ِمنرص  ِلينْه -عع ِضي اللَّهغه األمر  بل بل ٣ - ر.  
 ه وفي ٤ "ويح ابِن عباٍس    " :  بإنكار ابن عباس قال    وعند أحمد لما سمع علي    :      خامسا

، وفـي    ٥) صدقَ ابن عباسٍ   : ( قال  عند الترمذي  تعجب من إنكاره، وفي رواية أخرى     
    .هذا موافقة البن عباس على إنكار التحريق

  التوبة الالزمـة   ؛اس أو تعجبه ليس فيهما معنى التوبة       البن عب  موافقة علي :      سادسا
 ) .الَ تُعذِّبوا ِبعذَاِب اللَّه: (-صلى اهللا عليه وسلم  -نظرا لوجود نهي صريح من النبي 

                                         
   ٣٠١٧ / ٦١ / ٤ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ال يعذَّب بعذاب اهللا - ١
   ٨٠ / ١٠ إرشاد الساري للقسطالني - ٢
   ٢٠ / ٥ تحفة األحوذي - ٣
  ٢٥٥٢ / ٣٦٦ / ٤ مسند أحمد - ٤
  ٤٣٥١ / ١٣٦ / ٤الحكم فيمن ارتد   سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب - ٥
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  )٣٣٥٠(

 ، لـم يتُـب    ، كما أنه   ويصدق ابن عباس   ،يعلم النهي كان  وهذا يقرر فكرة أن عليا           
  التحريق المنهي عنه بإشعال النار في        لم يحرقهم  وهذا يقرر أنه     ،ويندم ويتألم على هذا   

  .أجسادهم 
كـان   -رضي اهللا عنـه   - كيف نزيل هذا الوهم بعد أن علمنا أن عليا   ،ذاًإ:      سابعا
  . وأنه يتعجب من إنكار ابن عباس كذلك، ويؤيده، وأنه يصدق ابن عباس،يعلم النهي

 وظـن أن عليـا      ،اختلط عليه األمر   ن عباس ن الذي أبلغ اب   أ      فما تطمئن النفس إليه   
 وصـدقه ) ح ابن عبـاس     يو(  فتعجب علي من هذا      ،أحرقهم لما رأى الحفَر فيها النار     

)صكل هذا في آن واحد)  ابن عباس قَد.   
نده بعـد هـذا   في مسالحميدي  أورده ماالمخرج بعد كل تلك التجاذبات   إذا، ف :      ثامنا

 - وهو ِفي الْمجِلِس مجِلِس عمـِرو بـِن ِدينَـاٍر            - ١عمار الدهِني : لقا" الحديث بسنده   
 ِإن عِليا لَم يحِرقْهم ِإنَّما حفَر لَهم َأسرابا وكَان يدخِّن علَيِهم            : "وَأيوب يحدثُ ِبهذَا الْحِديث   

تَّى قَتَلَها ح٢" م ِمنْه. 
فتوهم بعض الناس أنه أحـرقهم مخالفـا        ا، ومن ضبطَ حجة على من لم يضبط،             هذ

وفي إحراقهم تهمة لعلي هو منـزه بـإذن اهللا          - صلى اهللا عليه وسلم    -بهذا نهي النبي    
 وعلى هذا فعلي لم يحرقهم وإنما دخّن عليهم         ؛عنها، وتهمة لإلسالم استغلها أعداء الدين     

   .فماتوا عقوبة
، فالرد عليها فيما    اءةجلفُ قد أحرق ا   -رضي اهللا عنه     - بكر   عن دعواهم أن أبا        أما  

  :يلي
وأتى " ، وفيه    داود بن حبال األسدي عن أشياخ من قومه             الخبر رواه البالذري عن   
احملني وقـوني أقاتـل     :  فقال ، عبد اللَِّه السلمي َأبا بكر     ابنالفجاءة وهو بجير بن إياس      

 ، فيقتـل المـسلمين والمرتـدين      ، فخرج يعترض الناس   ،مله وأعطاه سالحا  المرتدين فح 
وجم ع جن حاجزة يـأمره بقتالـه  ،عامن حاجزة أخي معن بو بكر ِإلَى طريفة بفكتب َأب ، 

 فبعث به ِإلَى َأِبي بكر فأمر َأبو بكـر بإحراقـه فـي ناحيـة                ،فقاتله وأسره ابن حاجزة   
  . ٣ " ىالمصلَّ

                                         
.       ه١٣٣، توفي سـنة     َأحمد، وجماعةٌ : وثَّقَه،   الدهِني، الكُوِفي  ،اِإلمام، المحدثُ، َأبو معاِويةَ عمار بن معاِويةَ       - ١
  ]١٣٨ / ٦سير أعالم النبالء [
   ٥٤٣ / ٤٦١ / ١ مسند الحميدي - ٢
  ١٠٣لبلدان ص  فتوح ا- ٣
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 )٣٣٥١(

ود بن حبال لم أجد له ترجمة فيما بحثت، وأشياخه مجاهيل، وأحمد بـن              ودا:      قلت
 رضـي   -ال يمكن لشيخُ شيخه أن يدرك زمان أبي بكر          ) هـ  ٢٧٩ت(يحيى البالذري   

  .  فهذا إسناد شديد الضعف -اهللا عنه 
  . ١وله طريق آخر عند ابن عبد البر في التمهيد عن سيف بن عمر 

  .٢ ، واتهم بالزندقةتركوه: وسيف قال عنه الذهبي
 - رضـي اهللا عنـه       -     وأشار إليه ابن زنجوية في األموال في خبر وفاة أبي بكر            

  . ٣وهو من رواية علوان 
فتلك أسانيد واهية ال تقـوم     . ٤  منكر الحديث  :عنه الذهبي  قال   ،بن داود البجلي  وعلوان  
  .بها حجة

  الطعن في ضبط الصحابة: المطلب الثاني
من البديهي أن يختلف الناس في الضبط، ومن غير المعقول أن يكون كل             : ون     يقول

الصحابة سواء فيه، ال بد من وجود النسيان، واالضطراب، واالختالط عنـد بعـضهم،              
 بـضعف   اتهموه، ف  النصيب األكبر من الطعن    - رضي اهللا عنه   -وقد كان ألبي هريرة     

  .إال ثالث سنين - اهللا عليه وسلم صلى -م يصحب النبي ول أميا،الذاكرة، وأنه كان 
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

 صـلى   -من جهة األمور التي كانت تتعلق بالنبي        األدلة على ضبط الصحابة     من  : أوال
  .-اهللا عليه وسلم 

الكذب عليه، وفي ذلـك الحـديث     من خطر    - صلى اهللا عليه وسلم      - تحذيره   -١     
   .٥ ) ذَب علَي متَعمدا، فَلْيتَبوْأ مقْعده ِمن النَّاِر من كَ: (الذي تواتر بلفظه، ومعناه

                                         
  ٧٧٦ / ٢ االستيعاب في معرفة األصحاب - ١
  ١٨٤٥ / ١٨٣ ديوان الضعفاء - ٢
  ٣٠١ / ١ األموال البن زنجوية - ٣
   ٢٨٧٤ / ٢٧٩ ، ديوان الضعفاء ١٠٨ / ٣ ميزان االعتدال - ٤
 عن المغيرة بـن  ١٢٩١ / ٨٠ / ٢ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز ، باب ما يكون من النياحة على الميت   - ٥

  .شعبة، يرفعه
 صلَّى اُهللا تَعالَى علَيِه - باب ِفي التَّحِذيِر ِمن الْكَِذِب علَى رسوِل اهللا   ٣ / ١٠ / ١ - واللفظ له    -وأخرجه مسلم في صحيحه     

لَّمسمن مقدمة الصحيح، عن أبي هريرة، فذكره - و .  
. لفظي وهو ما تواتر لفظه، ومعنوي وهو ما تواتر القدر المشترك فيه   : لمتواتر قسمان ا: " وقال جمال الدين القاسمي القاسمي    

قواعد التحـديث   [ ".  يعني من الصحابة     - رواه نحو المائتين   ... " من كذب علي متعمدا     : "ولألول أمثله كثيرة منها حديث    
   ]١٤٦ص



– 

  )٣٣٥٢(

 - صلى اهللا عليـه وسـلم        -     وهذا له صلة بجانب العدالة التي غرسها فيهم النبي          
والعدالة من هذا الوجه دافع إلى التحري، والوروع، وهو ما يعين على زيادة الـضبط،               

بِقي بـِن   لم يكثر من رواية الحديث إال سبعة جمعهم          فألجل ذلك ترى أن أكثر الصحابة     
روى خمسةَ آالِف حديٍث وثالثمائٍة وأربعةً وسبعين حديثاً،        وأبو هريرةَ،    " :، فقال ١مخْلَد

    ،عمر ابن أنس،       وثم ثم ،روى ألفيِن ومائتيِن وسـتةً  وروى ألفي حديٍث وستمائٍة وثالثين
روى ألفاً وسـتمائٍة    وَألْفَيِن ومائتيِن وعشرةَ، ثم ابن عباٍس،       روتْ  و ،وثمانين، ثم عائشة  

وأبـو سـعيٍد   ،  حديثاً روى ألفاً وخمسمائٍة وأربعين   و  بن عبد اهللا،   وستين حديثاً، ثم جابر   
  . ٢ الخدري، فإنَّه روى ألفاً ومائةً وسبعين حديثاً

حابة لم يرو عنهم غيـر      جمعا من الص  ) ه٩١١ت (- رحمه اهللا    -     وذكر السيوطي   
آِبـي اللَّحـِم    ، و  ُأبي بن ِعمارةَ الْمدِني    : "حديث واحد، واختالل ضبطهم ال يستقيم، وهم      

،و الِْغفَاِري    ،ِريصٍء الْبزج نب رمو َأح  ،لَِميالس عرو َأد   ِشياٍش الْقُرِجح نب ِشيرويقـال  ب ،
  .٣ بن عاِمِر بِن الْهاِد الَْأزِديارِبيعةُ وَأِبي حدرٍد السلَِمي، حدرد بن بشر، و

تخـولهم  :  للوسـائل التربويـة، ومنهـا   - صلى اهللا عليه وسـلم  - استخدامه   -٢     
 – مصلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّ     -كَان النَِّبي   ( : عِن ابِن مسعوٍد، قَالَ   ففي الحديث     . بالموعظة

  .٤ ) ِبالْموِعظَِة ِفي اَألياِم، كَراهةَ السآمِة علَينَا يتَخَولُنَا
 يحدثهم بما يحتملون ضبطه من غير إكثـار         -صلى اهللا عليه وسلم      - النبى        وكان

 لَّمصلَّى اُهللا علَيِه وس    -كَان النَِّبي   (  - رضي اهللا عنه     -عليهم، فعن أم المؤمنين عائشة      
-اهصلََأح ادالْع هدع ِديثًا، لَوثُ حدح٥ ) ي.  

                                         
١ - حِد الربو عَأب دِزيخْلَِد بِن يم بن ِقيبلُِسيِن اَألنْداِفظُ، ، مالَِم، الحخُ اِإلسةُ، شَيوالقُد ،امسير أعالم  النبالء [. ه٢٧٦توفي اِإلم
٦٠ / ٢[ 
  ١٣٢ / ٢ شرح التبصرة - ٢
  ٩٣٢ / ٢: تدريب الراوي  - ٣
 يتَخَولُهم ِبالْموِعظَِة والِعلِْم كَي الَ  تِه وسلَّمصلَّى اُهللا علَي -باب ما كَان النَِّبي  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، - ٤

  . عن األعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، فذكره ٦٨/ ٣٥ / ١ ينِْفروا
 عن األعمش، عـن  ٢٨٢١ / ٢١٧٢ / ٤ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب االقتصار في الموعظة   

  .ن مسعود، فذكره، وفي أوله قصة شقيق أبي وائل، عن اب
 عـن  ٣٥٦٧ / ١٩٠ / ٤ - صـلى اهللا عليـه وسـلم   - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب صفة النبي     - ٥

  . فذكره، مختصرا- رضي اهللا عنها -الزهري، عن عروة، عن أم المؤمنين عائشة 
 عن ٢٤٩٣ / ٢٢٩٨ / ٤ تَّثَبِت ِفي الْحِديِث وحكِْم ِكتَابِة الِْعلْمباب ال كتاب الزهد والرقائق،   – واللفظ له    –ومسلم في صحيحه    

  . فذكر الحديث وفي أوله قصة- رضي اهللا عنها -هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم المؤمنين عائشة 



& 

 )٣٣٥٣(

 يستخدم في بعض األحاديث عدة أسـاليب قوليـة،   - صلى اهللا عليه وسلم     -     وكان  
رِضـي   -عبِد الرحمِن بن َأِبي بكْرةَ، عن َأِبيـِه         وحركية، ونفسية، ومثال ذلك ما رواه       

 نْهع اَل، قَ - اللَّه :  لَّم -قَاَل النَِّبيسه ولَيلَّى اُهللا عـاِئِر؟    ( :- صِر الكَبِبـَأكْب ـُئكُمَأالَ ُأنَب(  
 وجلَس وكَـان    -اِإلشْراك ِباللَِّه، وعقُوقُ الواِلديِن     ( : بلَى يا رسوَل اللَِّه، قَالَ    : ثَالَثًا، قَالُوا 
   ". لَيتَه سكَتَ :فَما زاَل يكَررها حتَّى قُلْنَا: ، قَاَل )وُل الزوِر َأالَ وقَ-متَِّكًئا فَقَاَل 

 رجٌل ِمن َأهـِل     -فَقَام َأبو شَاٍه    " ... ففي الحديث    : اإلذن لهم في كتابة الحديث     -٣     
           : -صـلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم       - اكْتُبوا ِلي يا رسوَل اللَِّه، فَقَاَل رسوُل اللَّهِ       : فَقَاَل -اليمِن

  .١ ) ." اكْتُبوا ِلَأِبي شَاٍه( 
 رضـوان اهللا    -من جهة األمور التي تتعلق بهـم        األدلة على ضبط الصحابة     من  : ثانيا

  .-عليهم 
 فضال عن قوة الحافظة العربية التي كانوا يتكسبون بها في أزمنة تعقد فيهـا          -٢،  ١    

تديات للشعر، والحفظ، فقد كان األدب الجم الذي هو مـن مظـاهر عدالـة               أسواق، ومن 
 وقـد  - صلى اهللا عليه وسـلم  - ديدنا لهم مع رسول اهللا   - رضي اهللا عنهم     -الصحابة  

  .انعكس هذا األدب عليهم ورعا، وتحريا في روايتهم 
 -رضي اهللا عنه     - بن مسعود الثقفي     ثُم ِإن عروة   " ٢    جاء في حديث صلح الحديبية    

  ابحقُ َأصمرَل يعج   ه     -النَِّبيلَيلَّى اُهللا علَّم صسِه، قَالَ  - ونَييِبع  :      ـا تَـنَخَّماللَّـِه مفَو
 نُخَامةً ِإلَّا وقَعتْ ِفي كَفِّ رجٍل ِمنْهم، فَـدلَك ِبهـا            - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - رسوُل اللَّه 

جِإذَا             وـوِئِه، وضلَـى وع قْتَِتلُونوا يَأ كَادضِإذَا تَوو ،هروا َأمرتَداب مهرِإذَا َأمو ،هِجلْدو هه
ا لَهِظيمتَع ِه النَّظَرِإلَي ونِحدا يمو ،هِعنْد ماتَهووا َأصخَفَض ٣الحديث  ....... ) تَكَلَّم.  

                                         
 مـن   ٢٤٣٤ / ١٢٥ / ٣  باب كَيفَ تُعرفُ لُقَطَةُ َأهِل مكَّـةَ       أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اللقطة،         - ١

  .طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره 
           باب تَحِريِم مكَّةَ وصيِدها وخَلَاها وشَجِرها ولُقَطَِتها، ِإلَّا ِلمنِْشٍد علَـى الـدوامِ       ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ،        

 .ن، عن أبي هريرة، نحوه  من طريق أبي سلمة بن عبد الرحم١٣٥٥ / ٩٨٨ / ٢
ينظـر  [ .في صلح الحديبيـة   ، وكان عروة بن مسعود  ممن سعوا         كَانَتْ ِفي ِذي الْقَعدِة سنَةَ ِستٍّ ِبلَا ِخلَاف        - ٢

  ]١٦٥ / ٤البداية والنهاية 
هِل الحرِب وِكتَابـِة  باب الشُّروِط ِفي الِجهاِد والمصالَحِة مع َأ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط،  - ٣

  . فذكر حديثا طويالعروةُ بن الزبيِر، عِن الِمسوِر بِن مخْرمةَ، ومروان،  من طريق٢٧٣١ / ١٩٣ / ٣ الشُّروِط
 فـذكر   روان،عروةُ بن الزبيِر، عِن الِمسوِر بِن مخْرمةَ، وم        من طريق    ١٨٩٢٨ / ٢٤٣ / ٣١وأحمد في مسنده    

  .حديثا طويال



– 

  )٣٣٥٤(

 فيما يروونه، وما يـشكل علـيهم        - صلى اهللا عليه وسلم      -النبي   مراجعتهم   -٣      
  .فهمه أو ضبطه

كَانَـتْ الَ تَـسمع   " أنها : - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -عاِئشَةَ، زوج النَِّبي    فعن أم المؤمنين    
          َأنو ،ِرفَهتَّى تَعتْ ِفيِه حعاجِإلَّا ر ،ِرفُهًئا الَ تَعشَي  لَّم    -النَِّبيسِه ولَيلَّى اُهللا عقَـالَ  - ص  : 

 )  ذِّبع وِسبح ناِئشَةُ   )مالَى    " :  قَالَتْ عتَع قُوُل اللَّهي سلَيفَقُلْتُ َأو :}    ـباسحفَ يوفَـس
  .١ "} ِحسابا يِسيرا

  .٢ "نُوِقشَ الِحساب يهِلك من : ِإنَّما ذَِلِك العرض، ولَِكن: " فَقَاَل: قَالَتْ    
 ومنهم راوية اإلسالم األول - صلى اهللا عليه وسلم - كثرة مالزمة بعضهم للنبي -٤    

 وتلك الرواية في صحيح البخاري جامعة لعدد من أسباب - رضي اهللا عنه -أبو هريرة   
ِإن َأبا هريـرةَ    : نِإنَّكُم تَقُولُو :  يقول - رضي اهللا عنه     -حفظه، وضبطه، وكثرة روايته     

 وتَقُولُون ما بـاُل المهـاِجِرين،       -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -ه  يكِْثر الحِديثَ عن رسوِل اللَّ    
ةَ،  ِبِمثِْل حِديث َأِبي هرير    -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - واَألنْصاِر الَ يحدثُون عن رسوِل اللَّه     

 صلَّى - وِإن ِإخْوِتي ِمن المهاِجِرين كَان يشْغَلُهم صفْقٌ ِباَألسواِق، وكُنْتُ َألْزم رسوَل اللَّه          
 علَى ِمْلِء بطِْني، فََأشْهد ِإذَا غَابوا، وَأحفَظُ ِإذَا نَسوا، وكَان يشْغَُل ِإخْوِتي - اُهللا علَيِه وسلَّم 

ِمن قَدو ،نونْسي فَِّة، َأِعي ِحيناِكيِن الصسم ِكينًا ِمنًأ ِمسركُنْتُ امو ،اِلِهموُل َأمماِر عاَألنْص 
ِإنَّه لَن يبسطَ َأحد ثَوبـه      ( :  ِفي حِديٍث يحدثُه   -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - رسوُل اللَّه : قَاَل

، فَبسطْتُ نَِمـرةً علَـي،    )ي مقَالَِتي هِذِه، ثُم يجمع ِإلَيِه ثَوبه، ِإلَّا وعى ما َأقُولُ    حتَّى َأقْضِ 
مقَالَتَه جمعتُها ِإلَى صـدِري، فَمـا      - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -حتَّى ِإذَا قَضى رسوُل اللَِّه      

سقَالَِة رم لَّى اهللا - وِل اللَّهنَِسيتُ ِمنلَّم صسه ولَيء- عشَي ِمن ٣ "  ِتلْك.  
 - رضي اهللا عنهمـا      -ِن عباس  تمام عنايتهم بالمذاكرة، ومثال ذلك ما رواه اب        -٥     

كُنْتُ َأنَا وجار ِلي ِمن اَألنْصاِر ِفي بِني ُأميةَ بـِن           " :  قَال - رضي اهللا عنه     - عن عمر 
 صـلَّى اُهللا علَيـِه      - رسوِل اللَّه   علَى  وِهي ِمن عواِلي المِدينَِة وكُنَّا نَتَنَاوب النُّزولَ       زيٍد

                                         
   )٨  (:، اآلية رقماالنشقاق سورة - ١
 / ٣٢ / ١ باب من سِمع شَيًئا فَلَم يفْهمه فَراجع ِفيِه حتَّى يعِرفَـه  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم،        - ٢

  . عن عائشةابن َأِبي ملَيكَةَ، بسنده عن ١٠٣
  .، فذكره  هريرةَعن أبي سلَمةَ بن عبِد الرحمِن،   عن أبي٢٠٤٧ / ٥٣ / ٣ي صحيحه  أخرجه البخاري ف- ٣

  .، عن أبي هريرة، نحوهعبِد الرحمِن الَْأعرج  من طريق ٧٢٧٥ / ٢١٩ / ١٢وأحمد في مسنده  



& 

 )٣٣٥٥(

 ينِْزُل يوما وَأنِْزُل يوما، فَِإذَا نَزلْتُ ِجْئتُه ِبخَبِر ذَِلك اليوِم ِمن الـوحِي وغَيـِرِه،                - وسلَّم
َل فَعِإذَا نَزو١ ........ " َل ِمثَْل ذَِلك.  

  استدراكهم على بعضهم البعض، وهو ما ينفي الوهم عن أخبارهم، وقد جمـع             -٦     
اإلجابة إليـراد   : " ، سماه  حافال في تلك االستدراكات      مصنفاً في ذلك    ٢الزركشياإلمام  

 . "ما استدركته عائشة على الصحابة
، دخَلْـتُ َأنَـا  " : قَـالَ   ٣ مجاِهدي بسنده عن مارواه البخار  :      ومن األمثلة في ذلك   

، جـاِلس ِإلَـى     - رِضي اللَّه عنْهما   -عبد اللَِّه بن عمر      وعروةُ بن الزبيِر المسِجد، فَِإذَا    
َألْنَاه عن صالَِتِهم،   فَس: حجرِة عاِئشَةَ، وِإذَا نَاس يصلُّون ِفي المسِجِد صالَةَ الضحى، قَالَ         

َأربعـا،  : ؟ قَالَ -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - كَم اعتَمر رسوُل اللَّه   : " ثُم قَاَل لَه  " ِبدعةٌ  : فَقَاَل
 المْؤِمِنين ِفـي   عاِئشَةَ ُأم٤وسِمعنَا اسِتنَان: قَاَل. "ِإحداهن ِفي رجٍب، فَكَِرهنَا َأن نَرد علَيِه  

    اها ُأمةُ يورِة، فَقَاَل عرجقُولُ      : الحا يم ِعينمَأالَ تَس ْؤِمِنينالم ا ُأمـو : يِن؟     َأبمحـِد الـربع
بـع   اعتَمـر َأر   -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - ِإن رسوَل اللَّه  " : يقُوُل: قَاَل: ما يقُوُل؟ : قَالَتْ

اعتَمر عمرةً، ِإلَّـا     يرحم اللَّه َأبا عبِد الرحمِن، ما     " : ، قَالَتْ  "عمراٍت، ِإحداهن ِفي رجبٍ   
  .٥ " رجٍب قَطُّ وهو شَاِهده، وما اعتَمر ِفي

                                         
 عبيِد اللَِّه بِن عبِد من طريق ٨٩ / ٢٩ / ١ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب التناوب في العلم - ١

  .، فذكرهبِن عباٍس، عن عمرااللَِّه بِن َأِبي ثَوٍر، عن عبِد اللَِّه 
     ـالَى ومسلم في صحيحه ، كتاب الطالق ، بِلِه تَعقَوو تَخِْييِرِهناِء، واِل النِّسِتزاعِفي الِْإيلَاِء، و ا  {: ابرتَظَـاه ِإنو

 فذكر حديثا   عبيِد اِهللا بِن عبِد اِهللا بِن َأِبي ثَوٍر، عِن ابِن عباٍس،           من طريق    ١٤٧٩ / ١١١ / ٢ ]٤: التحريم[} علَيِه
  .طويال

 سمع صحيح مسلم ه٧٥٨ولد سنة .  الزركشي زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن محمد، أبو ذر      -٢
ــدريس  ــي تـ ــاني، وولـ ــى البيـ ــصانيف  علـ ــه تـ ــدة، ولـ ــرفية الجديـ ــة باألشـ                                                            . الحنابلـ

  ]٤٨٤ / ١حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة [
٣ -   دـواَألس كِّياِج المجو الحٍر َأببج بن اِهدجم ،    نِريفَـسالماِء وخُ القُـرشَـي ،ـامتـوفي بعـد المائـة   ،اِإلم                       .
  ]٤٤٩ / ٤سير أعالم النبالء [
   ]٦٠١ / ٣فتح الباري شرح صحيح البخاري  [.سِمعنَا اسِتنَان عاِئشَةَ َأي ِحس مروِر السواِك علَى َأسنَاِنها - ٤
 / ٣/ ٣  ؟-صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم   -النَِّبي كَم اعتَمر : باب أخرجه البخاري في صحيحه ، أبواب العمرة،  - ٥

باب بياِن عدِد عمِر النَِّبي صلَّى اُهللا       ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج،       .  ، عن مجاهد، عن عروة، فذكره      ١٧٧٥
  اِنِهنمزو لَّمسِه ولَيٍج، قَالَ  من طريق    ١٢٥٥ / ٩١٦ / ٢ عيرج نتُ: ابِمعقَالَ   س خِْبري ،طَاءع  :   نةُ بورِني عرَأخْب

  .، فذكرهالزبير



– 
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         ابـن تيميـة    البسيطة ال تنفك عن أحد؛ يقول شـيخ اإلسـالم            خوارم الضبط  -٧     
 وَأما الْغَلَطُ فَلَا يسلَم ِمنْه َأكْثَر النَّاِس بْل ِفي الصحابِة مـن             " :)ه٧٢٨ ت (- رحمه اهللا    -

مهدعب نِفيمانًا ويغْلَطُ َأحي ١  "قَد.  
  .     ويضاف إلى ما تقدم بلوغهم الغاية في علو اإلسناد 

  المكثرين الرواة الطعن في: المطلب الثالث
ـ      كثيرا ما تنصب طعون الطاعنين على الرواة المكثرين بدعوى           تهم، فـضال   ريشَب

، السيما وقد تقدم بيان شيء من هذا فـي الـرد علـى الطعـون                رووه استكثار ما عن  
الموجهة ألبي هريرة، وقد حاز ِعكِْرمة مولى ابن عباس، قدرا وافرا من تلك الطعـون               

 رأي الخوارج، وتزلّف للحكام؛ وكل هذا طبيعي مـن لَـواِزم            كان يكذب، واتبع  : فقالوا
  .البشرية 

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
     لم يقل أحد من أئمة هذا العلم أن رواة الحديث لهم عصمة من لوازم البشرية، وإال                
فلم كانت علوم الحديث؟ ولم كان الجرح والتعديل؟ ولم كان البحث في العلـل الخفيـة؟                

  ضعيف والموضوع كما جمعوا الصحيح؟ ولم جمعوا ال
     إذا، فأمام هذا الجهد الجهيد في وضع الضوابط الحاكمة على الرواة والمروايـات،             
والذي يستمر إلى زماننا هذا ال يعد الوصف بالبشرية انتقاصا، بل ال بد من احترام تلك                

  .الجهود التي احترمها المستشرقون أنفسهم
:  عن أحد العلماء األلمان قولـه      )ه١٣٧٣ت(طفى صبري        يحكي شيخ اإلسالم مص   

إن الدنيا لم تر ولن ترى أمة مثل المسلمين، فقد درس بفضل علم الرجال الذي أوجدوه                "
  . ٢" حياة نصف مليون رجل 

 قـد   - يعني علم الجرح والتعـديل       -هذا البحث   : " فاروق حمادة /      ويقول الدكتور 
وشهد لهم بذلك كثير من باحثي الفرنجـة، وغيـرهم،          غيرهم،   انفرد به المسلمون دون   

  .٣" واعترافاتهم بذلك مشهورة مسطورة ال حاجة بي إلى التعريج عليها 
     والبد من اإليمان بوجود فروق فردية وأسباب تؤدي لكثرة الرواية، ومن ذلك مـا              

ِإن َأبـا هريـرةَ   : ِإنَّكُم تَقُولُـون : "  عن نفسه، فقال- رضي اهللا عنه    -حكاه أبو هريرة    

                                         
 ٢٥٠ / ١ مجموع الفتاوى - ١
   ٥٩ / ٤ موقف العلقل والعلم - ٢
  ١٤ المنهج اإلسالمي في الجرح والتعديل ص- ٣



& 
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 وتَقُولُون ما بـاُل المهـاِجِرين،       -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -ه  يكِْثر الحِديثَ عن رسوِل اللَّ    
        ، ِبِمثْـِل حـِديِث   -  صـلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم   - واَألنْصاِر الَ يحدثُون عن رسوِل اللَّـه      

 هريرةَ، وِإن ِإخْوِتي ِمن المهاِجِرين كَان يشْغَلُهم صفْقٌ ِباَألسواِق، وكُنْتُ َألْزم رسوَل             َأِبي
 علَى ِمْلِء بطِْني، فََأشْهد ِإذَا غَـابوا، وَأحفَـظُ ِإذَا نَـسوا،            - وسلَّم  صلَّى اُهللا علَيهِ   - اللَّه

  شْغَُل ِإخْوي كَانفَِّة،        واِكيِن الـصسم ِكينًا ِمنًأ ِمسركُنْتُ امو ،اِلِهموُل َأمماِر عاَألنْص ِتي ِمن
نونْسي ١ .... " َأِعي ِحين.  

لنا أن األمر مـرده إلـى       ) ه٦٧٦ ت (- رحمه اهللا    -     ثم يبين محيي الدين النووي      
 ،َأي ُألَاِزمه وَأقْنَـع ِبقُـوِتي  : " يقولالقناعة ال النهم، والطمع في مجرد األكل والشرب، ف   

 والْمراد ِمن حيثُ حصَل الْقُوتُ      ؛ ولَا َأِزيد علَى قُوِتي    ، ِلذَِخيرٍة ولَا غَيِرها   ؛ولَا َأجمع مالًا  
  .٢ " ِمن الْوجوِه الْمباحِة ولَيس هو ِمن الِْخدمِة ِبالُْأجرِة

ن الطعن في بعض أهم الرواة في تاريخ اإلسالم كِعكِْرمة مولى ابن عبـاس،                   أما ع 
  : ففيما يلي بيان لنقد دعواهم

 وَأصحاب  ،ِعكِْرمة َأبو عبد اهللا مولى بن عباس احتج ِبِه البخَاِري         : "      قال ابن حجر  
 ؛ مقْرونا ِبسِعيد بن جبيـر ،حج وتَركه مسلم فَلم يخرج لَه سوى حِديث واِحد ِفي الْ    ،السنَن

 وصنفوا ِفـي الـذب   ،جماعة من الَْأِئمة ذَِلك    وقد تعقب  ،وِإنَّما تَركه مسلم لكَلَام مالك ِفيهِ     
  "عن ِعكِْرمة 
 وعلـى   ، على رميه ِبالْكَِذبِ   :َأما َأقْوال من وهاه فمدارها على ثَلَاثَة َأشْياء       : "      ثم قال 

    " وعلى الْقدح ِفيِه ِبَأنَّه كَان يقبل جوائز الُْأمراء،الْخَواِرج يِه ِبَأنَّه كَان يرى رْأيالطعن ِف
 ِلَأنَّه لم يكن داِعية مع َأنَّهـا لـم          ؛فََأما الِْبدعة فَِإن ثبتَتْ علَيِه فَلَا تضر حِديثه       : "      قال

 وجمهور أهل الْعلـم     ،ا يقْدح َأيضا ِإلَّا ِعنْد أهل التَّشِْديد      وأما قبول الجوائز فَلَ   ،  تثبت علَيه 
   "بن عبد الْبراعلى الْجواز كَما صنف ِفي ذَِلك 

لَيس ذَِلك بمانع من قبول ِروايته وهذَا الزهِري قد كَان ِفي ذَِلك أشهر مـن               : "      وقال
 .٣" لرواية عنه ِبسبب ذَِلك ِعكِْرمة ومع ذَِلك فَلم يتْرك أحد ا

                                         
  .، فذكره  هريرةَأبيعن  سلَمةَ بن عبِد الرحمِن،   عن أبي٢٠٤٧ / ٥٣ / ٣ أخرجه البخاري في صحيحه - ١

  .، عن أبي هريرة، نحوهعبِد الرحمِن الَْأعرج  من طريق ٧٢٧٥ / ٢١٩ / ١٢وأحمد في مسنده  
  ٥٣ / ١٦ شرح النووي على صحيح مسلم - ٢
  ٤٢٥ / ١فتح الباري  - ٣



– 
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     ثم وجدت تلخيصا قيما للحافظ ابن حجر في التقريب ينفـي فيـه تهمتَـي الكـذب         
 ،ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر         : " والبدعة عن عكرمة، فقال عنه    

  .١" وال تثبت عنه بدعة 
ان ِعكِْرمة من جلة الْعلماء ولَا يقْدح ِفيـِه         كَ: "      وفي السياق نفسه يقول ابن عبد البر      

  .٢ "  ِلَأنَّه لَا حجة مع أحد تكلم ِفيه؛كَلَام من تكلم ِفيه
  .      فظهر أن تهمة عكرمة بالكذب تدور بين عدم الثبوت أو انعدام الدليل عليها

لـه أمـة مـن    ي نَفسه فقد عد   بن منْده أما حال ِعكِْرمة فِ     اوقَاَل  : "     ثم قال ابن حجر    
 وهِذه منزلَة لَا تكَـاد  ، ورفعائهم،التَّاِبعين ِمنْهم ِزيادة على سبعين رجال من ِخيار التَّاِبعين  

تُوجد ِمنْهم لكبير أحد من التَّاِبعين على َأن من جرحه من الَْأِئمة لم يمسك عـن الروايـة     
نهن   ،عتَغْن علم يسِديثه  وـة            ،حوِل قرنا بعد قرن ِإلَى زمن الَْأِئمِديثه متلقى ِبالْقبح كَانو

الَّذين أخرجوا الصِحيح على َأن مسلما كَان أسوأهم رأيا ِفيِه وقد أخرج لَـه مـع ذَِلـك                  
   .٣" مقْرونا 
 وعكرمة مـولى ابـن      ): "هـ٣٦٥ ت (- رحمه اهللا    - الجرجاني   بن عدي اقَاَل       و

 ألن الثقات ِإذَا رووا عنْه فهو مستقيم الحديث إالَّ          ؛ أخرج هاهنا من حديثه شيئا     عباس لم 
 ولم يمتنع األئمة مـن      ،َأن يرِوي عنْه ضِعيفٌ فيكون قد أتي من قبل ضعيف ال من قبله            

 وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه ِإذَا روى عنْه ثقة ِفي صحاحهم، وهـو             ،الرواية عنْه 
 .٤ " ن أن يحتاج أن أجرح حديثا من حديثه، وهو ال بأس بهأشهر م

من أهل الحفظ واالتقـان     ): " ه٣٥٤ (- رحمه اهللا    -     وقال اإلمام ابن حبان التميمي      
والمالزمين للورع في السر واالعالن ممن كان يرجع إلى علم القرآن مع الفقه والنـسك     

هو وكثير عزة في يوم واحد فاخرج       ممن كان يسافر في الغزوات مات سنة سبع ومائة          
 وكان لعكرمة يـوم مـات أربـع         ،شعر الناس أ و ،فقه الناس أجنازتهما فقال الناس مات     

  .٥ " يرببن ج  وكان متزوجا بأم سعيد،وثمانون سنة

                                         
  ٤٦٧٣ / ٣٩٧وتقريب التهذيب  - ١
   ، ٢٧ / ٢التمهيد لما في الموطأ من األسانيد  - ٢
  ٤٢٥ / ١ فتح الباري - ٣
   ٤٧٧ /  ٦ الكامل في ضغفاء الرجال البن عدي - ٤
   ٥٩٣ / ١٣٤ مشاهير علماء األمصار - ٥
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  دعاواهم في شأن متون روايات الحديث: المبحث الرابع
   اختالط الحديث باإلسرائيلياتىدعو: ولالمطلب األ

إن الصحابة قاموا بدس اإلسرائيليات في السنة، وأن اإلذن بالتحديث عـن            : يقولون     
بني إسرائيل الوارد في السنة، ثم شنعوا على بعض األحاديث الصحيحة بأنها من أخبار              

 فَقَـأ   - عليه الـسالم     -بني إسرائيل التي دست في السنة كالحديث الذي فيه أن موسى            
  .عين ملك الموت 

  :اب عن ذلك بما يليويج
: - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - النَِّبي        األصل في جواز الرواية عن بني إسرائيل حديث       

بلِّغُوا عنِّي ولَو آيةً، وحدثُوا عن بِني ِإسراِئيَل والَ حرج، ومن كَـذَب علَـي متَعمـدا،      ( 
دقْعْأ موتَبالنَّاِرفَلْي ِمن ١ ) ه.  

وهذا أشد حديٍث رِوي عن رسـول اهللا        : "      وهو أصل منضبط، وعنه يقول الشافعي     
         ـنِرفَ صـدقَ مِثقة، ونع َل حديثًا إالَّ ِمنال نقب تَمدنا مع غيره في أنفي هذا، وعليه اع

  .حمَل الحديثَ ِمن حيِن ابتُِدَئ إلى أن يبلَغَ به منْتَهاه
  فإن قال قائل وما في هذا الحديث من الداللة على ما وصفت؟     
قد أحاط العلم أن النبي ال يأمر أحداً بحال أبداً أن يكذب على بني إسـرائيل،                : قيل     

وال على غيرهم، فإذ أباح الحديث عن بني إسرائيل أن يقبلوا الكذب على بني إسـرائيل            
جهل صدقه وكذبهأباح، وإنما أباح قبول ذلك عن من حد٢ ث به ممن ي.  

 رِضي اللَّه عنْـه  -هريرةَ      أما عن حديث عين ملك الموت، فهذا الحديث يرويه أبو  
 فَلَما جاءه صكَّه، فَرجع ِإلَـى  - علَيِهما السالَم -ُأرِسَل ملَك الموِت ِإلَى موسى  : "  قَالَ -

: ارِجع، فَقُْل لَـه : رسلْتَِني ِإلَى عبٍد الَ يِريد الموتَ، فَرد اللَّه علَيِه عينَه وقَالَ          َأ: ربِه، فَقَالَ 
                                         

 ٣٤٦١ / ١٧٠ / ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب أحاديث األنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسـرائيل        - ١
صلَّى اُهللا  - َأن النَِّبي - رضي اهللا عنهما -  ن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو    حسان بن عِطيةَ، عن َأِبي كَبشَةَ، ع      من طريق   
  فذكره      ..  قَاَل– علَيِه وسلَّم

حسان  من طريق ٢٦٦٩ / ٤٠ / ٥ باب ما جاء ِفي الحِديِث عن بني إسرائيل     والترمذي في سننه،  كتاب العلم ،        
  .ه  به بلفظبن عِطيةَ،

حدثَنَا َأبو عاِصٍم، عِن اَألوزاِعـي، عـن   :  حدثَنَا محمد بن بشَّاٍر قَاَل،هذَا حِديثٌ حسن صِحيح  : " وقال أبو عيسى  
  ِن النَِّبيٍرو، عمِن عِد اللَِّه ببع نع ،لُوِليشَةَ السَأِبي كَب نةَ، عِطيِن عب انسـلَّم  -حسِه ولَيع لَّى اللَّهص – هـونَح  ،

ِحيحص نسِديثٌ حذَا حهو.  
  ٣٩٠  الرسالة للشافعي ص- ٢



– 

  )٣٣٦٠(

          ا غَطَّتْ ِبِه يِبكُلِّ م ٍر فَلَهتِْن ثَولَى مع هدي عضِبكُلِّ ي هنَةٌ، قَـالَ    دٍة سرشَع :    ثُـم ،بر َأي
فَالْآن، فَسَأَل اللَّه َأن يدِنيه ِمن اَألرِض المقَدسِة رميةً ِبحجـر،     :  الموتُ، قَالَ  ثُم: ماذَا؟ قَالَ 

فَلَو كُنْتُ ثَم لََأريتُكُم قَبره، ِإلَى جاِنـِب       ( : - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -قَاَل رسوُل اللَِّه    : قَاَل
ِر ِثيِبالكَ الطَِّريِق، ِعنْدم٢)  ١اَألح.  

     وقد تناوله العلماء من غير وجه، وردوا كل ما نسج حوله من دعاوى، يقول أبـو                
فَِإن قَاَل قَاِئل وكَيف سـاغَ      ) : "ه٤٠٦ت(- رحمه اهللا    -بكر محمد بن الحسن بن فورك       

 قَـاَل بعـض      فقـد  :قيل ؟   لنَِبي َأن يلطم عين ملك الْموت وِإن كَان على صورة ُأخْرى          
                ة أذهبت الْعين الَِّتي ِهـيَأن اللَّطْمِثلَة بخييالت وِذه الَْأما ينْتَقل ِفيِه من هابنَا ِفيِه ِإنَّمحَأص

  .تخييل ولَيست ِبحِقيقَة
عين ملك الْموت توسـع    - علَيِه السلَام    - وِمنْهم من قَاَل ِإن معنى قَوله لطم موسى            
   .كَلَامِفي الْ
            لين عكى عا يحو منَح وهنه   -وِضي اهللا ع٣ "َأنا فقأت عين الِْفتْنَة   : "  َأنه قَالَ  - ر 

موسى ملك الْموت الْحجة ِحين رده ِفي قبض روحه على حسب مـا               يِريد بذلك ِإلْزام    
  .رِوي ِفي الْخَبر

 إستعارات يعرف معاِنيها ومجـاري خطابهـا ِفيهـا    وأعلم َأن للْعرب ِفي نَحو ذَِلك         
المتوسع ِفي إستقراء كَلَامهم والمتبحر ِفي الْمعرفَة بلغاتهم فَِإذا كَانَـت اللَّطْـم مـستعملة            

  .٤ " َأحدهما َأن يراد ِبِه عين الْجاِرحة وِإدخَال النَّقْص ِفيها، ِعنْدهم على َأمرين

                                         
.            وكل مجتَمع من طَعام َأو غَيره ِإذا كَان قَِليال فَهو كثبـة            ، ِقطْعة من الرمل شبه الربوة من التُّراب       :الْكَِثيب - ١
   ]٣٣٦  /١مشارق األنوار [
 / ٩٠ / ٢ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز ، باب من أحب الدفن في األرض المقدسة أو نحوها   - ٢

  .، فذكرهمعمر، عِن ابِن طَاوٍس، عن َأِبيِه، عن َأِبي هريرة من طريق ١٣٣٩
 / ١٨٤٣ / ٤ - ى اُهللا علَيـِه وسـلَّم      صلَّ - اب ِمن فَضاِئِل موسى   وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الفضائل، ب      

 صـلَّى اُهللا علَيـِه   - هذَا ما حدثَنَا َأبو هريرةَ، عن رسوِل اهللا      : معمر، عن هماِم بِن منَبٍه، قَالَ      من طريق    ٢٣٧٢
علَيـِه   -جاء ملَك الْموِت ِإلَى موسى      : " -  علَيِه وسلَّم  صلَّى اهللاُ  -وقَاَل رسوُل اِهللا    :  فَذَكَر َأحاِديثَ ِمنْها   - وسلَّم
 فذكره ... - السلَام

   ١٨٩ / ١٩٤ أخرجه السائي في خصائص علي - ٣
 وعمِرو بن إسماِعيل بن َأِبي خَاِلـد، لـم   ،غَِريب من حِديث الِْمنْهال   :  وقال ١٨٦ / ٤وأبو نعيم في حلية األولياء      

   .به ِإلَّا ِبهذَا الِْإسنَادنَكْتُ
  ٣١٤ مشكل الحديث وبيانه ص- ٤



& 

 )٣٣٦١(

وقد اعترض بعض الْملِْحِدين على هذَا الحِديث بَأربعـة         " اوي       وقال أبو جعفر الطح   
كَيفَ يقدر الْآدِمي َأن يفقأ عين ملك الْموت، فَلَيس الْملك بجـسم كثيـف؟              :  األول :َأشْياء

كَيفَ جاز لموسى َأن يفعل ذَِلك برسول ربه وِفي طي هذَا مراغمة الْمرسـل؟               : والثَّاِني
كَيفَ خَالف الْملك مرسله فَعـاد      : َأين شوق موسى ِإلَى ِلقَاء اهللا تَعالَى؟ والراِبع       : ثَّاِلثوال

  ولم يقبض نَفسه؟
لما أكْرم اهللا عز وجل موسى ِبكَلَاِمِه ومحبته ِإياه بعث ِإلَيِه الْملـك ِفـي               : فَالْجواب     

 بشرا يكره الْموت طبعا لما يعلم مـن  قبض روحه، فصادفه     صورة رجل ليتلطف ِفي     
مالقاة مشاقه، فَدفعه عن نَفسه وهو لَا يعلم َأنه ملك الْموت، وقد يخفى الْملك على النَِّبـي          

ِجبِريـل علـى     ِإذا جاء ِفي صورة الْبشر كَما خفيت الْملَاِئكَة على ِإبراِهيم ولُوط، وخفي           
  .  "نَبينَا

 دفعه موسى ولم يعرفه، فصادفت ِتلْك الدفعة عينة المركبة ِفي الـصورة             : "     ثم قال 
البشرية لَا الْعين الملكية، فَلَما ذهب ملك الْموت عاد وقد ردتْ عينه، فَتبين موسـى َأنـه      

انَهحباء اهللا سالْملك فاستسلم لقَض .  
ى قد أذن لَه ِفي ذَِلك الِْفعـل ِبملـك الْمـوت            يجوز َأن يكون موس   : وقَاَل ابن عقيل       

  . وابتلي ملك الْموت ِبالصبِر علَيِه، كقصة الْخضر مع موسى
وأما عـود الْملـك     . فََأما الشوق ِإلَى ِلقَاء اهللا سبحانَه فَِإنَّه لَا ينَاقض كَراِهية الْموت               

وأما سؤال   .، ولم يجزم لَه الَْأمر ِبالْقَبِض ِفي وقت معروف        فَِإنَّه َأمر بالتلطف ِفي الْقَبض    
  .١  فَِلَأنَّه ماتَ ِفي َأرض التيه؛موسى َأن يدنى من اَألرض المقدسة

 وتَمِثيـٌل   ،ِإنَّما فَقََأ موسى الْعين الَِّتي ِهـي تَخِْييـلٌ        "  :قَاَل بن قُتَيبةَ  :      وقال السيوطي 
 هو علَى ظَـاِهِرِه     : وِقيل ، َأي َأعاده ِإلَى ِخلْقَِتهِ    :رد اللَّه عينَه    ومعنَى ،يستْ عينًا حِقيقَةً  ولَ

 ِليرِجع ِإلَى موسى علَى كَماِل الصورِة فَيكُون ذَِلك ؛ورد اللَّه ِإلَى ملَِك الْموِت عينَه الْبشَِرية
اِره  َأقْوِتبه  ،ى ِفي اعرقَاَل غَيه  : وا لَطَمـا     ؛ ِإنَّمِلم هرخَيي ِل َأنقَب وِحِه ِمنِض رِلقَب اءج ِلَأنَّه 

  .٢ " ثَبتَ َأنَّه لَم يقْبض نَِبي حتَّى يخَير فَِلهذَا لَما خَيره ِفي الْمرِة الثَّاِنيِة َأذْعن

                                         
  ٤٤٣ / ٣ كشف المشكل من حديث الصحيحين - ١
   ١١٩ / ٤ حاشية السيوطي على سنن النسائي - ٢

 ٤٠٠وابن قتيبة الدينوري له كالم طويل حول هذا الحديث أورده في كتاب تأويل مختلف الحديث ص



– 

  )٣٣٦٢(

 ؛قَاَل بعض الْعلَماِء وِإنَّما سَأَل الِْإدنَاء ولَم يسَأْل نَفْس بيِت الْمقْـِدسِ           : " ووي     وقال الن 
         ِبِه النَّاس فْتَِتنفَي مها ِعنْدورشْهم هرقَب كُوني خَافَ َأن فِْن ِفـي       ،ِلَأنَّهالد اببِتحذَا اسِفي هو 

   .١ " علمأ والْقُرِب ِمن مداِفِن الصاِلِحين واهللا ، والْمواِطِن الْمباركَة،ِةالْمواِضِع الْفَاِضلَ
  الطعن في السنة بسبب وجود الموضوع والضعيف فيها: نيالمطلب الثا
إن القرآن متواتر ال مطعن فيه أما السنة ففيها المقبول، والمردود، وفيهـا             :      يقولون

العـشرة  : " الثقة فيها، ومن تلك األحاديث التي ضعفوها حديث         الموضوع، وهذا يخل ب   
وظاهر كالمهم أن الحصر بالعشرة ممتنع لوجود روايات تنفيه، كمـا       " المبشرين بالجنة   

  .أنه يصطدم بروايات من وجهة نظرهم تنفي إثبات البشارة بالجنة لبعضهم 
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

روفا، منضبطا ال يعد طعنا بل هو دليل على دخول               إن وجود المردود في السنة مع     
حفظ السنة في وعد اهللا بحفظ الكتاب، فهيأ اهللا لها رجاال ينفون عنها تحريف الغـالين،                
وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، اشتغلوا بكل ما يتعلق بهـا مـن علـوم، وآداب،                

ـ         الس الحديثيـة،   ومهارات، فجمعوا الصحيح، والضعيف، والموضوع، وعقـدوا المج
وصنفوا في معرفة الرجال والعلل، وشروح الكتب الحديثية، وقواعد التحديث، ومنـاهج            
المحدثين، وغريب الحديث، ومشلكه، وناسخه ومنسوخه، ومختلفه، وغير ذلـك، كمـا            
وضعوا قواعد االصطالح، وضوابط نقد الرواية، والرواة، وصنفوا في ذكـر الثقـات،             

لوال هذه الجهود الختلط المقبول بالمردود، ولكـن جهـودهم          والضعفاء، والوضاعين، و  
ميزت، وصانت، حتى وصلتنا السنة غضة طرية، وما زالت تلك الجهود تتـرى فـي               

  .تحقيق النصوص الحديثية، وشرحها، وإخراج مخطوطاتها
 رحمـه   -     ومما يقرر تلك العناية الفائقة من ضوابط المحدثين ما قاله ابن الصالح             

أجمع جماِهير أِئمِة الحديِث والِفقِْه علَى أنَّه يشْتَرطُ ِفـيمن يحـتَج ِبِروايِتـِه أن                " :-اهللا  
  .يكُون عدالً ضاِبطاً ِلما يرِويِه

     لُهِلما   :وتَفِْصيسم كُوني اِلغاً،  أناِقالً،  باِرِم ا     ،  عخَوِق واِب الِفسبأس اِلماً ِمنءةسولمر ،
وإن ،  ضاِبطاً ِلِكتَاِبِه إن حدثَ ِمن ِكتَاِبـه      ،  حاِفظاً إن حدثَ ِمن ِحفِْظهِ    ،  متَيقِّظاً غَير مغَفَّلٍ  

اني واُهللا أعلَمُل المعِحيا ياِلماً ِبمع نكُوي أن ذَِلك عثُ بالمعنَى اشْتُِرطَ فيِه مدحي ٢ " كَان.  

                                         
   ١٢٨ / ١٥مسلم  شرح النووي على صحيح - ١
 ٢١٢  مقدمة ابن الصالح ص- ٢



& 

 )٣٣٦٣(

والـذي    "حديث العشرة المبشّرين بالجنة: " لروايات التي يطعنها أهل األهواء        ومن ا 
صلَّى اللَّه   -َأن رسوَل اللَِّه    :  قَالَ - رضي اهللا عنه     -  زيد     ابن    سِعيد  يرويه عدة عن    

ر ِفي الجنَّـِة، وعثْمـان      َأبو بكٍْر ِفي الجنَِّة، وعم    :  عشَرةٌ ِفي الجنَّةِ   (:  قَالَ - علَيِه وسلَّم 
  . )وعِلي والزبير وطَلْحةُ وعبد الرحمِن وَأبو عبيدةَ وسعد بن َأِبي وقَّاٍص 

ِر مـِن   نَنْشُدك اللَّه يا َأبا اَألعـو     : عِن العاِشِر، فَقَاَل القَوم    فَعد هُؤلَاِء التِّسعةَ وسكَتَ   : قَاَل
سِعيد بن زيـِد    : َأبو اَألعوِر هو  "  "  َأبو اَألعوِر ِفي الجنَّة    نَشَدتُموِني ِباللَِّه، : العاِشر؟ قَالَ 

  .١"  بِن عمِرو بِن نُفَيٍل
  :      وما يدور حول هذا الحديث من دعاوى يتلخص في أمريين

  في هؤالء العشرةأن العدد حقيقة غير محصور : األمر األول
  بعض الروايات أثبتت نفي دخول بعض العشرة فيهم: والثاني

     ويجاب عن األول بأن الحصر هنا ليس مرادا، فالروايات التـي أثبتـت غيـرهم               
  .بالفعل تنفي توهم الحصر الظاهر، وهذا يدل على أن الروايات تنسجم ال تتعارض

  .٢ "  ينافي في الزائدالتخصيص بالعدد ال: " يقول القسطالني     
عدم التعـارض بـين تبـشير العـشرة     ) ه١٠٣١ت (- رحمه اهللا    -     وبين المناوي   

  : وتبشير غيرهم من وجهين فقال
 ألن العدد ال ينفي الزائد وألن العشرة خـصوا          ؛ العشرة  ال تدافع بين هذا وبين تبشير     " 

  .٣ " بأنهم بشروا بها دفعة واحدة وغيرهم وقع مفرقا

                                         
            منَاِقِب عبِد الرحمِن بِن عوِف بِن عبـِد عـوٍف الزهـِري              أخرجه الترمذي في سننه، أبواب المناقب، باب       - ١
  ٣٧٤٨ / ٦٤٨ / ٥ - رِضي اللَّه عنْه -

  .، فذكر الحديث  حميٍد، عن َأِبيِه، َأن سِعيد بن زيٍد، حدثَه ِفي نَفَرعن عبِد الرحمِن بِن ١٣٣ / ٤٨ / ١    
  -   رِضي اللَّه عنْه- باب منَاِقِب َأِبي الَْأعوِر، واسمه سِعيِد بِن زيِد بِن عمِرو بِن نُفَيلوفي سننه، أبواب المناقب ، 

، فذكر نحوه، وفي أولـه   ظَاِلٍم الماِزِني، عن سِعيِد بِن زيِد بِن عمِرو بِن نُفَيلبن اللَّه   عن عبدِ  ٣٧٥٧ / ٦٥١ / ٥
  .قصة

 صلَّى اللَّـه    -  وقَد رِوي ِمن غَيِر وجٍه عن سِعيِد بِن زيٍد عِن النَِّبي           ،هذَا حِديثٌ حسن صِحيح   : " وقال أبو عيسى  
ِه ولَيلعِنيٍع قَاَل-م سم نب دمثَنَا َأحدٍد قَاَل:  حمحم نب اججثَنَا الحدِد : حبع ناِح، عيِن الصب رِن الحةُ، عبثَِني شُعدح

ِن النَِّبيٍد، عيِن زِعيِد بس نِن اَألخْنَِس، عِن بمحالر -سِه ولَيع لَّى اللَّهلَّم ص -نَاهعِبم هونَح  .نسِديثٌ حذَا حه 
 ٦١ / ٦ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري - ٢
  ٩١ / ١فيض القدير   - ٣



– 

  )٣٣٦٤(

صـلى اهللا   -وقد سلك المـصطفى     : " وأضاف المناوي لطيفة في هذا الشأن، فقال           
للكـشف  " قـصدا  "  مسلك اإلطناب حيث لم يقتصر على ذكر الجنة آخرا        - عليه وسلم 

بعد الكشف واإليضاح غب اإليضاح ردا على الفرق الزائغة الطاغيـة الطاعنـة فـي               
  .١ " بعضهم

ما : "  قَالَ  أنه - رضي اهللا عنه     -  بِن َأِبي وقَّاص   سعِد     وال يشوش على هذا حديث      
   تُ النَِّبيِمعس-    لَّمسه ولَيلَّى اُهللا عقُولُ - صـِل         :  يَأه ِمـن ِض ِإنَّهلَى اَألرِشي عمٍد يِلَأح

  .٢" الجنَِّة، ِإلَّا ِلعبِد اللَِّه بِن سالٍَم 
  بالجنة في الحـديث سـالف الـذكر         المبشّرين وسعد بن أبي وقّاص ضمن العشرة          

  ؟يرد هذا الشرف العظيمفكيف 
صـلَّى   - استُشِْكَل ِبَأنَّه    : "     ويجاب عن هذا من بطون كتب التراث بقول ابن حجر         

ن أ ويبعـد    ،ِن سالم قَد قَاَل ِلجماعٍة ِإنَّهم ِمن َأهِل الْجنَِّة غَير عبِد اللَِّه ب           - اللَّه علَيه وسلَّم  
   لَى ذَِلكع دعةَ نَفِْسه     ؛اليطلع سِكيتَز كَِره ِبَأنَّه ُأِجيب؛ و    ِة ِبـذَِلكـشَّربِة الْمشَرالْع دَأح ِلَأنَّه ، 

 ِبَأنَّه قِّبتُعِرهِ           وقِّ غَيِفي ح ِمثَْل ذَِلك هاعمس نِْفيي َأن ذَِلك تَلِْزمسلَا ي. ِلـي ِفـي       و ـرظْهي
      شَِّرينبِت الْموم دعب قَاَل ذَِلك اِب َأنَّهوم       ؛الْجهدعاشَ بلَاٍم عس ناللَِّه ب دبع ِلَأن ،   تََأخَّري لَمو 

   .٣"   ويْؤخَذُ هذَا ِمن قَوِلِه يمِشي علَى الَْأرِض،معه ِمن الْعشَرِة غَير سعٍد وسِعيٍد
     وقال النووي مبينا عدم التعارض بينه وبين األحاديث التي فيهـا تبـشير بعـض                

 ولَم ينِْف َأصَل    ،ولَيس هذَا مخَاِلفًا ِلقَوِل سعٍد فَِإن سعدا قَاَل ما سِمعتُه         : " الصحابة بالجنة 
  .٤ " علَيِه قَولُه  الِْإثْباتُ مقَدما كَان ولَو نَفَاه،الِْإخْباِر ِبالْجنَِّة ِلغَيِره

ما " : فإن سعداً قال  ) : ه٧٤٣ت (- رحمه اهللا    -     وقال شرف الدين الحسين الطيبي      
سمعت، ونفي سماعه ذلك ال يدل على نفي البشارة للغير، فإذا اجتمع النفـي واإلثبـات                

  .٥ " فاإلثبات مقدم عليه
                                         

 ٩١ / ١ فيض القدير - ١
   -  رِضي اللَّه عنْـه    - باب منَاِقِب عبِد اللَِّه بِن سالَم      أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب األنصار،         - ٢
  . فذكرهعن عاِمِر بِن سعِد بِن َأِبي وقَّاٍص، عن َأِبيِه، ٣٨١٢ / ٣٧/  ٥

 -  باب ِمن فَضاِئِل عبِد اِهللا بِن سـلَامٍ         ، - رضي اهللا تعالى عنهم      –ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة       
  .، فذكرهعن عاِمِر بِن سعد ٢٤٨٣ / ١٩٣٠ / ٤ – رِضي اُهللا عنْه

  ١٣٠ / ٧فتح الباري شرح صحيح البخاري  - ٣
  ٤٢ / ١٦شرح النووي على صحيح مسلم  - ٤
 ٣٩٣١ / ١٣شرح الطيبي على مشكاة المصابيح  - ٥



& 

 )٣٣٦٥(

  النبوية للغيبيات التي ال يعلمها إال اهللامعرفة األحاديث : ثالثلمطلب الا
     يطعنون السنة بدعوى إخبارها بالغيب، وهذا نشأ عن نفيهم أنهـا وحـي مـن اهللا                

 وهذا ما تم الرد عليه في األبواب السابقة، ودعـواهم           - صلى اهللا عليه وسلم      -لرسوله  
رهـا إلـى   في هذا أن السنة التي هي من وجهة نظرهم عمل بشري قد خرجت عن إطا        

  .االفتراء على اهللا بالدخول فيما ال يمكله إال اهللا وهو علم الغيب
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

     أخبر القرآن عن غيبيات ال تكون إال من اهللا، وهذا دليـل علـى صـدق القـرآن                  
ـ  { وتحديه، وأفاض اهللا على األنبياء بعلم ما فتح عليهم به من الغيبيات              ا عاِلم الْغَيـِب فَلَ

 ِإلَّا مِن ارتَضى ِمن رسول فَِإنَّه يسلُك ِمن بيِن يديِه وِمن خَلِْفـِه              *يظِْهر علَى غَيِبِه َأحدا     
   .١ }رصدا

 في سنته عن بعض الغيبيات كالتي تكـون         - صلى اهللا عليه وسلم      -     وإخبار النبي   
ها، وهذا مما من اهللا به علـى األنبيـاء،          في اليوم اآلخر هي من عين إطالع اهللا له علي         

فَلَما ذَهبوا ِبِه وَأجمعوا َأن يجعلُوه ِفي غَيابِت الْجب وَأوحينَا ِإلَيِه لَتُنَبَئـنَّهم             { : يقول تعالى 
ونرشْعلَا ي مهذَا وه ِرِهم٢ } ِبَأم.    

}قَاَل َأب لَِت الِْعيرا فَصلَمونوتُفَنِّد لَا َأنفَ لَووسي ِريح ِإنِّي لََأِجد م٣ } وه.   
 للغيب الذي علّمه    - صلى اهللا عليه وسلم      -    وفي كتاب اهللا كذلك ما يؤكد علم النبي         

ال قُْل لَا َأقُوُل لَكُم ِعنِْدي خَزاِئن اللَِّه وال َأعلَم الْغَيـب و           { : اهللا إياه بالوحي، فيقول تعالى    
َأقُوُل لَكُم ِإنِّي ملَك ِإن َأتَِّبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي قُْل هْل يـستَِوي الْـَأعمى والْبـِصير َأفَـال               

 ون٤} تَتَفَكَّر.  
 صـلَّى   -  َأن رسوَل اللَّه   "  وحدث في حياته     - صلوات اهللا عليه     -     ومما أخبر به    

صلَّى اُهللا علَيِه    - تَقَى هو والمشِْركُون، فَاقْتَتَلُوا، فَلَما ماَل رسوُل اللَّه        ال - اُهللا علَيِه وسلَّم  
 صـلَّى  -  ِإلَى عسكَِرِه، وماَل اآلخَرون ِإلَى عسكَِرِهم، وِفي َأصحاِب رسوِل اللَّه        - وسلَّم

مـا  : م شَاذَّةً والَ فَاذَّةً ِإلَّا اتَّبعها يضِربها ِبسيِفِه، فَقَـالَ          رجٌل، الَ يدع لَه    - اُهللا علَيِه وسلَّم  
َأمـا  ( : -  صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم - َأجزَأ ِمنَّا اليوم َأحد كَما َأجزَأ فُالَن، فَقَاَل رسوُل اللَّه        

                                         
     )٢٧( ، )٢٦: (، اآليات رقمالجن سورة - ١
   )١٥: ( ، اآلية رقميوسف سورة - ٢
  )٩٤: (، اآلية رقميوسف سورة - ٣
  )٥٠: ( سورة األنعام، اآلية رقم- ٤



– 

  )٣٣٦٦(

فَخَرج معه كُلَّمـا وقَـفَ      : َأنَا صاِحبه، قَالَ  : ن القَومِ ، فَقَاَل رجٌل مِ    )النَّاِر  ِإنَّه ِمن َأهِل    
 ،هعقَفَ مقَالَ     و ،هعم عرَأس عرِإذَا َأستَ،       : وـوَل المجتَعا، فَاسا شَِديدحرُل ججالر ِرحفَج

م تَحامَل علَى سيِفِه، فَقَتََل نَفْسه، فَخَـرج  فَوضع نَصَل سيِفِه ِباَألرِض، وذُبابه بين ثَدييِه، ثُ     
وما ( :َأنَّك رسوُل اللَِّه، قَالَ   َأشْهد  :  فَقَالَ -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - الرجُل ِإلَى رسوِل اللَّه   

َأنَـا  : اِر، فََأعظَم النَّاس ذَِلك، فَقُلْـتُ     الرجُل الَِّذي ذَكَرتَ آِنفًا َأنَّه ِمن َأهِل النَّ       :  قَالَ  )ذَاك؟
لَكُم ِبِه، فَخَرجتُ ِفي طَلَِبه، ثُم جِرح جرحا شَِديدا، فَاستَعجَل الموتَ، فَوضع نَصَل سـيِفِه       

   نيب هابذُبِض وفَقَ       ِفي اَألر ،هِه فَقَتَل نَفْسلَيَل عامتَح ِه ثُمييوُل اللَّـه   ثَدسـلَّى اُهللا    - اَل رص 
ِإن الرجَل لَيعمُل عمَل َأهِل الجنَِّة، ِفيما يبدو ِللنَّاِس، وهو ِمـن            ( :  ِعنْد ذَِلك  - علَيِه وسلَّم 

  .١)، وهو ِمن َأهِل الجنَِّةَأهِل النَّاِر، وِإن الرجَل لَيعمُل عمَل َأهِل النَّاِر، ِفيما يبدو ِللنَّاِس
 من الغيب وحدث بعد وفاته، ما جاء        - صلى اهللا عليه وسلم      -     ومما أخبر به النبي     

لَتُفْـتَحن الْقُـسطَنِْطيِنيةُ،   (  : قال - صلى اهللا عليه وسلم    - أن النبي    ٢في فتح القسطنطينية  
فَدعاِني مسلَمةُ بن عبِد    " :  قَاَل عبيد اللَّهِ    )جيشُ ذَِلك الْجيشُ  ولَِنعم الَْأِمير َأِميرها، ولَِنعم الْ    

  .٤  " فَسَألَِني عن هذَا الْحِديِث، فَحدثْتُه فَغَزا الْقُسطَنِْطيِنية٣َالْمِلك
ى  من الغيب لهو خير دليل عل      - صلى اهللا عليه وسلم      -     و تحقق ما أخبر به النبي       

  .نبوته، وأمانة حملة سنته

                                         
  من طريـق ٢٨٩٨ / ٣٧ / ٤ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ال يقول فالن شهيد    - ١

  .، فذكرهَأِبي حاِزٍم، عن سهل
ذِّب ِبـِه ِفـي    باب ِغلَِظ تَحِريِم قَتِْل الِْإنْساِن نَفْسه، وَأن من قَتََل نَفْسه ِبشَيٍء ع            ومسلم في صحيحه، كتاب اإليمان،    

  .، يرفعه عن َأِبي حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد الساِعِدي ١١٢ / ١٦٠ / ١ النَّاِر، وَأنَّه لَا يدخُُل الْجنَّةَ ِإلَّا نَفْس مسِلمةٌ
          .    وهي دار ملك الروم، عمرها ملك من ملوك الروم يقال له قـسطنطين فـسميت باسـمه                 ، اصطنبول  هي - ٢
   ]٣٤٧ / ٤معجم البلدان [ 
 زمن أخيـه سـليمان، وتـوفي    مئة وعشرين ألفا لغزو القسطنطينيةبسار ، مسلمة بن عبد الملك بن مروان  - ٣

 ]٢٢٤/ ٧األعالم للزركلي . [ه١٢٠
ـ        من طريق     ٨٣٠٠ / ٤٦٨ / ٤ أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الفتن والمالحم         - ٤ شٍْر عبد اللَّـِه بـن ِب

  .فذكره ... يقُوُل –  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- رسوَل اللَّه   سِمعتُ : قَاَل، الْغَنَِوي، حدثَِني َأِبي
   ". صحيح: "، وقال الذهبي"هذَا حِديث صِحيح الِْإسنَاِد، ولَم يخِْرجاه : " وقال الحاكم

  .، فذكر نحوه عبد اِهللا بن ِبشٍْر الْخَثْعِمي، عن َأِبيه من طريق ١٨٩٥٧ / ٢٨٧ / ٣١كما أخرجه أحمد في مسند 



& 

 )٣٣٦٧(

  ادعاء أن المحدثين ينقدون السند دون المتن: رابعالمطلب ال
إن علماء الحديث قد اعتنوا بضبط السند، دون المـتن، وأن مـن أراد أن               :      يقولون

يجتهد في هذا العصر فعليه بالعناية بنقد المتن، وأنه ال يوجد مقاييس منهجيـة حقيقيـة                
  .المحدثينلنقد المتن عند 

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
مختلـف الحـديث،    :      تعددت أنواع علوم الحديث التي تعلقت بدراسة المتن، ومنها        

والناسخ والمنسوخ، الموضوع، المقلوب، والمـضطرب، غريـب الحـديث، ومـشكل            
الحديث، وكذلك أبواب زيادة الثقة، وبعض أنواع اإلدراج، وعلى رأس تلك العلوم علـم              

  .ديث الذي اشتمل على عدة علوم تخدم فهم النص النبويشرح الح
     وكذلك كانت هناك ضوابط هامة لنقد المتن الحديثي؛ تظهر في التقعيد والتطبيـق،             

مخالفـة الحـديث     ك - صلى اهللا عليه وسلم      -من خاللها يتم نقد النص المنسوب للنبي        
 وعـدم مـشابهتها لكـالم    وصحيح األحاديث النبوية، وأحداث التاريخ،    لصريح القرآن،   

النبوة، وكل تلك القرائن وجدتها تجتمع في نص خطاب يزعم يهود خيبر أن فيه وضـع          
الجزية عنهم، وقد فند العلماء بطالنه من وجوه جامعة تبين كيف كـان الميـزان فـي                 

  .التعامل مع المتن
قْتَـِرن ِبالْحـِديِث    وِمنْها ما ي  ): " ه١٠١٤ ت (- رحمه اهللا    -     قال المال علي القاري     

ِمثُْل حِديِث وضِع الِْجزيِة عن َأهـِل خَيبـر فَهـذَا    ، َأنَّه باِطلٌ   ِمن الْقَراِئِن الَِّتي يعلَم ِبها      
    .كَِذب ِمن ِعدِة وجوه

  . قَبَل ذَِلك ِفي غَزوِة الْخَنْدق وسعد قَد تُوفِّي، َأن ِفيِه شَهادةَ سعِد بِن معاذ:َأحدها     
 هكَذَا ومعاِويةُ ِإنَّمـا َأسـلَم زمـن          " وكَتَب معاِويةُ بن َأِبي سفْيان      " َأن ِفيهِ  :وثَاِنيها     
  . وكَان ِمن الطُّلَقَاء،الْفَتِْح
  " . ِحينَِئٍذ ولَا يعِرفُها الصحابةُ  َأن الِْجزيةَ لَم تَكُن نَزلَتْ:وثَاِلثُها     

            َأن ِفيِه َأنَّه وضع عنْهم الْكُلَفَ والسخَر ولَم يكُـن ِفـي زماِنـه              :وراِبعها: "      ثم قال 
   . لَا كُلَفَ ولَا سخَر ولَا مكُوس-  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم-

 َأنَّه لَم يجعْل لَهم عهدا لَاِزما بْل قَاَل نُِقركُم ما ِشْئنَا فَكَيفَ يـضع عـنْهم                 :اِمسهاوخَ     
   .الِْجزيةَ الَِّتي يِصير ِلَأهِل الذِّمِة ِبها عهد لَاِزم مَؤبد ثُم لَا يثْبتُ لَهم َأمانًا لَاِزما مَؤبدا

 َأن ِمثَْل هذَا ِمما تَتَوفَّر الِْهمم والدواِعي علَى نَقِْلِه فَكَيفَ يكُون قَد وقَع ولَا               :وساِدسها     
ِلـِه  يكُون ِعلْمه ِعنْد حملَِة السنَِّة ِمن الصحابِة والتَّاِبِعين وَأِئمِة الْحِديِث وينْفَِرد ِبِعلِْمـِه ونَقْ          

   .الْيهود



– 

  )٣٣٦٨(

 َأن َأهَل خَيبر لَم يتَقَدم لَهم ِمن الِْإحساِن ما يوِجب وضع الِْجزيـِة عـنْهم                :وساِبعها     
          وِهِهمجوفَ ِفي ويلُّوا السسو هابحقَاتَلُوا َأصو قَاتَلُوهو ولَهسرو وا اللَّهبارح موا   فَِإنَّهـمسو 

 لَّم -النَِّبيسه ولَيع لَّى اللَّهه- صاءدا َأعوَأوو .   
لَم يسِقطْها عِن الَْأبعديِن عنْـه       -لى اهللا عليه وسلم      ص -  َأن النَِّبي  :وثَاِمنُها:      ثم قال 

ان فَكَيفَ يضعها عِن الْخَيبِريين الَْأدنَيِن مـع         وَأهِل نَجر  ،مع عدِم معاداِتِهم لَه كََأهِل الْيمنِ     
    . وِعنَاِدِهم، وكُفِْرِهم،ِشدِة معاداِتِهم لَه

 وتَغَلَّظَتْ عداوتُهم كَانُوا َأحقَّ ِبالْعقُوبـِة       ،وِمن الْمعلُوم َأنه َأنَّه كُلَّما اشْتَد كُفْر الطَّاِئفَة            
   .لَا ِبِإسقَاِط الِْجزية

لَو َأسقَطَ عنْهم الِْجزيةَ كَمـا ذَكَـروا         -  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    -  َأن النَِّبي  :وتَاِسعها     
      هاجِإخْر مشْتَِرطَ لَهي َأن ذَِلك دعب نسحي لَمالًا وِن الْكُفَّاِر حسَأح لَكَانُوا ِمن   ِضـِهمَأر ِمـن م

                ِضـِهمَأر ِمـن مهاجِإخْر وزجة لَا ييِبالِْجز ونِقري ِة الَِّذينَل الذِّمَأه فَِإن تَى شَاءم ِبلَاِدِهمو
 الِْجزيـِة عـنْهم   وِدياِرِهم ما داموا ملْتَِزِمين ِلَأحكَاِم الذِّمة فَكَيفَ ِإذَا روِعي جاِنبهم ِبِإسقَاطِ  

              ِبلَـاِدِهم ِمن نَفِّيِهم ِمن ظَمَأع ذَِلك دعِصغَاٍر ب ا فََأياِئهِبَأد مقُهلْحغَاِر الَِّذي يالص فُوا ِمنُأعو
   .وتَشِْتيِتِهم ِفي َأرِض الْغُربِة فَكَيفَ يجتَِمع هذَا وهذَا

ذَا لَو كَان حقا لَما اجتَمع الصحابة والتَّاِبعون والْفُقَهاء كُلُّهـم علَـى            َأن ه  :وعاِشرها     
ِخلَاِفِه ولَيس ِفي الصحابِة رجٌل واِحد قَاَل لَا تَِجب الِْجزيةُ علَى الْخَياِبرِة ولَا ِفي التَّـاِبِعين         

 َأهُل خَيبر وغَيرهم ِفي الِْجزيِة سواء وقَد صرحوا ِبـَأن هـذَا             : بْل قَالُوا  ؛ولَا ِفي الْفُقَهاء  
 ،والْقَاِضي َأِبـي يعلَـى    ،   والْقَاِضِي َأِبي الطَّيبِ   ،الِْكتَاب كَِذب مكْذُوب كَالشَّيخ َأِبي حاِمد     

  .١ تَاب وبين َأنَّه كَِذب ِمن ِعدِة وجوهوذَكَر الْخَِطيب الْبغْداِدي هذَا الِْك . وغَيِرِهم
     وهذا بيان عملي هام لنقد السلف الصالح للمتـون، واسـتدراكهم علـى بعـضهم               
البعض، وكان هذا قبل نشأة السند حتى ال يقول قائل بعد ذلك إن أهل الحـديث كانـت                  

  .عنايتهم بالسند دون المتن 
: يا ُأم المْؤِمِنين َأالَ تَسمِعين ما يقُـولُ       : قَاَل عروةُ يا ُأماه   فَ: " وهو الحديث الذي فيه        

  صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم - ِإن رسوَل اللَّه  " : يقُوُل: قَاَل: ما يقُوُل؟ : َأبو عبِد الرحمن؟ قَالَتْ   

                                         
  ٤٦٧ صاألسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى - ١



& 

 )٣٣٦٩(

-      جِفي ر ناهداٍت، ِإحرمع عبَأر رتَمـا        " : ، قَالَتْ  "ٍب اعِن، ممحِد الـربا عَأب اللَّه محري
  .١ " اعتَمر عمرةً، ِإلَّا وهو شَاِهده، وما اعتَمر ِفي رجٍب قَطُّ

َأنَّهـا عـرشُ   " الْحِديثُ الَِّذي يروى ِفي الصخْرِة وقال المال علي القاري عن حديث          
 نَىاللَِّه الَْأد"      فْتَِرينكَِذِب الْم نع الَى اللَّهذَا قَالَ      ،   تَعِر هيبالز نةُ بورع ِمعا سلَمو:  انحبس 

وتَكُون الـصخْرةُ عرشَـه     .  ٢} وِسع كرسيه السماوات والَْأرض    {:اللَِّه يقُوُل اللَّه تَعالَى   
الصخْرِة فَهو كَِذب مفْتَرى والْقَدم الَِّذي ِفيها كَِذب موضـوع ِممـا   الَْأدنَى وكُلُّ حِديٍث ِفي   
ِرينوزِدي الْمَأي ِملَتْهع.  

وَأرفَع شَيٍء ِفي الصخْرِة َأنَّها كَانَتْ ِقبلَةَ الْيهوِد وِهي ِفي الْمكَان كَيوِم السبِت ِفـي                     
   .٣ بدَل اللَّه ِبها ِلهِذِه الُْأمِة الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرامالزماِن َأ

نحـو  ) هـ١٣٠٥ ت (- رحمه اهللا    - القاوقْجي     وذكر أبو المحاسن محمد بن خليل       
  .٤ذلك مختصرا 

     كما أنه ال يخفى على عاقل أن العلة من ضبط السند ال تنفك عن ضـبط المـتن،                  
على أنه يشْتَرط فـيمن يحـتج       : أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه      ":ح ابن الصال  يقول

  .٥ "بروايته أن يكون عدالً، ضابطاً لما يرويه 

                                         
 ١٧٧٥ / ٣ / ٣  ؟كَم اعتَمر النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: باب أخرجه البخاري في صحيحه ، أبواب العمرة، - ١

  .، عن مجاهد، عن عروة، فذكره
 ١٢٥٥ / ٩١٦ / ٢ باب بياِن عدِد عمِر النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وزمـاِنِهن   ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج،       

  .، فذكرهةُ بن الزبيرَأخْبرِني عرو: سِمعتُ عطَاء، يخِْبر قَاَل: ابن جريٍج، قَاَلمن طريق 
  )٢٥٥: ( سورة البقرة، اآلية رقم- ٢
 ٤٥٧  صاألسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى - ٣
 ٢٩١ / ١٠٧ اللؤلؤ المرصوع فيما ال أصل له أو بأصله موضوع - ٤
  ٢١٢ مقدمة ابن الصالح ص - ٥



– 
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  .دعاواهم في شأن معارضة السنة للمنقول والمعقول :المبحث الخامس
  .لقرآندعوى معارضة السنة ل: ولالمطلب األ

المتواتر ، فال يجوز بحال أن تخـالف        إن األصل في التشريع هو القرآن       :      يقولون
 فكيف نقبل حديثا فيه أن الشياطين والسحرة تسلطوا علـى رسـول اهللا ؟               . السنةُ القرآن
   ١ )النَّاِس واللَّه يعِصمك ِمن (واهللا قال له 

 صـلى اهللا عليـه       -ثم من أين جاؤوا بالمشط والمشاطة؟ هل اخترق بيت رسـول اهللا             
  ؟-وسلم 

  :ن ذلك بما يليويجاب ع
     ال شك أن معارضة النص النبوي لصريح القرآن من غير إمكانية توفيق أو جمـع               
بين النصوص أو وجود نسخ أو نحو ذلك، يقدح في صحة الحديث، لكن النصوص التي               
يمكن تأويلها أو الجمع بينها أو مراعاة أحوال الزمان والمكان، ونحو ذلك فيها ال يمكـن       

  .ن السنة؛ بل هي في حاجة إلى الفهمردها، ومحوها م
 للسحر، فعن أم    - صلى اهللا عليه وسلم      -     ومن تلك النصوص حديث تعرض النبي       

 حتَّى  - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -سِحر النَِّبي   : قَالَتْ - رضي اهللا عنها     -  عاِئشَةَ المؤمنين
    فْعي ِه َأنَّهُل ِإلَيخَيلَي ِإنَّه     ـا اللَّـهعِعنِْدي، د وهٍم ووذَاتَ ي تَّى ِإذَا كَانح ،لَها فَعمو ءُل الشَّي

ومـا ذَاك   :  قُلْتُ  )َأشَعرِت يا عاِئشَةُ َأن اللَّه قَد َأفْتَاِني ِفيما استَفْتَيتُه ِفيهِ         ( : ودعاه، ثُم قَالَ  
ءِني رجالَِن، فَجلَس َأحدهما ِعنْد رْأِسي، واآلخَر ِعنْد ِرجلَي، ثُم          جا: " يا رسوَل اللَِّه؟ قَالَ   

لَِبيـد بـن    : ومن طَبه؟ قَال  :  قَالَ  ٢ مطْبوب: ما وجع الرجِل؟ قَالَ   : قَاَل َأحدهما ِلصاِحِبه  
ِفي مشٍْط ومشَاطٍَة وجـفِّ طَلْعـٍة       : ا ذَا؟ قَال  ِفيم: اَألعصِم اليهوِدي ِمن بِني زريق، قَالَ     

 صـلَّى اُهللا علَيـِه      -فَذَهب النَِّبـي    : قَاَل" ِفي ِبْئِر ِذي َأروان     : فََأين هو؟ قَالَ  : ذَكٍَر، قَالَ 
  لَّمسو-         هلَيعا وهِإلَي اِبِه ِإلَى الِبْئِر، فَنَظَرحَأص اِئـشَةَ   ِفي ُأنَاٍس ِمنِإلَى ع عجر ا نَخٌْل، ثُم، 
يا رسـوَل  :  قُلْتُ )واللَِّه لَكََأن ماءها نُقَاعةُ الِحنَّاِء، ولَكََأن نَخْلَها رءوس الشَّياِطين   ( : فَقَاَل

  اللَِّه َأفََأخْرجتَه؟

                                         
 )٦٧: ( سورة المائدة، اآلية رقم- ١
  ]٣٥٣ / ٢الفائق في غريب اللغة [  .السحر: المسحور والطَّب:  المطبوب- ٢
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 وَأمر  )، وخَِشيتُ َأن ُأثَور علَى النَّاِس ِمنْه شَرا       الَ، َأما َأنَا فَقَد عافَاِني اللَّه وشَفَاِني      ( : قَاَل
  .١ " ِبها فَدِفنَتْ

 كان لـه فعـل      -  صلى اهللا عليه وسلم    -ن السحر الذي أصابة          ويجاب عن ذلك بأ   
لذا، فقد اعتنـى  . بدني أو عضوي، وهذا ال يقدح في عصمة، وال ينِزل من رتبة        مرض  

ه البخاري في صـحيحه فـي كتـاب         ي أبواب الطب كما أخرج    بعض األئمة بروايته ف   
 .الطب

 وزعمـوا َأنَّـه     ،أنكر بعض الْمبتَِدعةُ هذَا الْحِديثَ     ٢ قَاَل الْمازِري : "      قال ابن حجر  
   شَكِّكيِة ووالنُّب نِْصبطُّ محا قَالُوا  يا       :ِفيهب وفَه ى ِإلَى ذَِلكا َأدكُلُّ مِطـل  و،    ـوا َأنمعزو 

تَجِويز هذَا يعدم الثِّقَة ِبما شرعوه ِمن الشَّراِئِع ِإذْ يحتَمُل علَى هذَا َأن يخَيَل ِإلَيِه َأنَّه يرى                 
  .  ثَم وَأنَّه يوِحي ِإلَيِه ِبشَيٍء ولَم يوح ِإلَيِه ِبشَيء،ِجبِريَل ولَيس هو

 صـلَّى اللَّـه   -  ِلَأن الدِليَل قَد قَام علَى ِصدِق النَِّبي؛ وهذَا كُلُّه مردود : الْماِزِري قَاَل     
 والْمعِجزاتُ شَاِهداتٌ   ، وعلَى ِعصمِتِه ِفي التَّبِليغ    ،عِن اللَِّه تَعالَى    ِفيما يبلِّغُه  - علَيِه وسلَّم 
 وَأما ما يتَعلَّقُ ِببعِض ُأمور الدنْيا الَِّتـي         ،تَجِويز ما قَام الدِليُل علَى ِخلَاِفِه باِطلٌ      ِبتَصِديِقِه فَ 

 ولَا كَانَِت الرسالَةُ ِمن َأجِلها فَهو ِفي ذَِلك عرضةٌ ِلما يعتَـِرض الْبـشَر               ،لَم يبعثْ ِلَأجِلها  
غَير بِعيد َأن يخَيَل ِإلَيه ِفي َأمٍر ِمن ُأمور الدنْيا ما لَا حِقيقَة لَه مع ِعـصمِته                 كَالَْأمراِض فَ 

   .عن ِمثْل ذَِلك ِفي ُأموِر الدين
 - سـلَّم صلَّى اللَّه علَيه و    -النَّاِس ِإن الْمراد ِبالْحِديِث َأنَّه كَان         وقَد قَاَل بعض   :قَال     

       نِطَأهو كُني لَماِته وجوِه َأنه وطىء زُل ِإلَيخَياِن ِفـي          ،يِللِْإنْـس لُهتَخَي قَعا يا مذَا كَِثيرهو 
   "الْمنَاِم فَلَا يبعد َأن يخَيَل ِإلَيِه ِفي الْيِقظَِة

ر ِإنَّما تَسلَّطَ علَى جسِدِه وظَواِهِر جواِرِحِه لَـا         قَاَل ِعياض فَظَهر ِبهذَا َأن السح     : " ثم قال 
  .٣ "علَى تَمِييِزِه ومعتَقَِده

                                         
 من طريق هشام بن عـروة،  ٥٧٦٦ / ١٣٧ / ٧ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب ، باب السحر      - ١

  من طريق هشام     ٢١٨٩ / ١٧١٩ / ٤عن أبيه ، عن عائشة، فذكره ومسلم في صحيحه ، السالم ، باب السحر               
  .، عن أبيه ، عن عائشة، فذكر نحوه بن عروة

 توفي سـنة  مازر بجزيرة صقلّية، نسبته إلى. التَِّميمي المازري، محدث، من فقهاء المالكية     ،  محمد بن علي   - ٢
   ]٢٧٧ / ٦األعالم للزركلي  [.ه٥٣٦

  ٢٢٦ / ١٠ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣



– 

  )٣٣٧٢(

 قد خُيل إليـه     - صلى اهللا عليه وسلم    -ولم يرد في رواية وال قول أن النبي         : لت     ق
وإال كان خصومه الذين ال يغمض لهم جفن عـن الكيـد        حكى وحيا،   رؤية جبريل ، أو     

 .عوته أحرص الناس على استقطاب مثل هذالد
ِإن تَتَِّبعـون ِإالَّ رجـالً     (:ن اهللا تعالى قد حكى عن المشركين قـولهم       بأإن قيل        ثم  
  . ١ )مسحوراً

  . وقصة السحر بالمدينة قطعا٢أن اآلية مكية من سورة الفرقانفيجاب عن ذلك ب
. نحوهلمحموم، و  لها على شرع أو عقل ل      حدوث تخيالت ال أثر         ثم إنه من المنطقي   

 .٣ ) يخَيُل ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم َأنَّها تَسعى : (موسى  في حقاهللا تعالى قال وقد 
أخبر أن حبالهم وعـصيهم     ): " ه٤٤٩ ت (- رحمه اهللا    -     قال أبو الحسن بن بطال      

؛ ألن فرعون كان قـد      ماسعت فى الحقيقة، فلو كان للسحر حقيقة لتحقق فى ذلك الوقت          
       . جمع السحرة من البلدان، فلما أخبرنا اهللا تعالى أن ما فعلوه خياال علم ال حقيقة له

ـ         : ٤ارصقال ابن القَ        ص ال يحتمـل    والحجة على هذه المقالة حديث عائشة وهـو ن
  ألنه قـال   ؛حتى وصل المرض إلى بدنه     -عليه السالم    -النبى   التأويل؛ ألنهم سحروا  

٥" وزوال المرض،والشفاء إنما يكون برفع العلة. )إن اهللا شفانى(: ل السحرلما ح.   
 واللَّه يعِصمك ِمـن النَّـاسِ  { :      وليس في هذا كله تعارض مع النص القرآني الكريم 

يحفَظُك ويمنَعـك ِمـن     ): " ه٣١٧ ت (- رحمه اهللا    -حيث يقول أبو القاسم البغوي      . }
: ِقيـلَ  َألَيس قَد شُج رْأسه وكُِسرتْ رباِعيتُه وُأوِذي ِبضروٍب ِمن الَْأذَى؟ : اِس، فَِإن ِقيلَ  النَّ

       ِإلَى قَتِْلك ِصلُونالْقَتِْل فَلَا ي ِمن كِصمعي نَاهعِقيَل .مـه      : وْأسر ا شُجمدعةُ بِذِه الْآيلَتْ ه؛نَز 
 ورس آنِ       ِلَأنالْقُر َل ِمنا نَزآِخِر م ِة ِمناِئدِقيَل .ةَ الْمِن       : وـيب ِة ِمـنمِبالِْعص كخُصي اللَّهو

النَِّبي لَّم- النَّاِس، ِلَأنسه ولَيع لَّى اللَّهص  -ومصع٦ "  م.  

                                         
 )٨: ( سورة الفرقان، اآلية رقم- ١
  ١ / ١٣رطبي  تفسير الق- ٢
  )٦٦: ( سورة طه، اآلية رقم- ٣
.                   ه٣٩٧، تـوفي سـنة      المعـروف بـابن القـصار     ،   الفقيه المـالكي   ، َأبو الحسن  ،علي بن عمر بن َأحمد     - ٤
   ]٤٩٦ / ١٣تاريخ بغداد [ 
   ٤٤٢ / ٩ شرح صحيح البخاري ال بطال - ٥
  ٧٩ / ٣ تفسير البغوي - ٦



& 

 )٣٣٧٣(

 ما حكاه القـرآن  قليلي اإليمان فيرد عليهقولهم إن الشياطين ال تسلط إال على         وعن  
واذْكُر عبدنَا َأيوب ِإذْ نَـادى ربـه        {  الذي يؤمن بها هؤالء الطاعنون على لسان أيوب         

  . ١ }َأنِّي مسِني الشَّيطَان ِبنُصٍب وعذَاٍب
 نَِبي ِإلَّـا   وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ولَا     {: وما أخبره به عن سائر النبيين، في قوله       

          اللَّـهاِتـِه وآي اللَّه ِكمحي ثُم طَانلِْقي الشَّيا يم خُ اللَّهنْسِتِه فَيِنيِفي ُأم طَاننَّى َألْقَى الشَّيِإذَا تَم
ِكيمح ِليم٢ } ع.  

     فهذا البالء الذي به ترفع الدرجات ال يعد تسلطا مـن الـشياطين؛ إنمـا التـسلط                 
قَاَل فَِبما َأغْويتَِني لََأقْعـدن لَهـم ِصـراطَك         { : ففي القرآن الكريم  . وسوسة واإلغواء بال

  تَِقيمسالْم*                لَـا تَِجـدو اِئِلِهمشَم نعو اِنِهممَأي نعو خَلِْفِهم ِمنو ِديِهمِن َأييب ِمن منَّهلَآِتي ثُم 
شَاِكِرين مه٣  }َأكْثَر.  

     وليس لعاقل أن يرد حديثا مثل هذا الحديث المتفق عليه في الـصحيحين، والـذي               
انتشر في دواوين السنة، ومصنفاتها بدعوى أنه من رواية هشام بن عروة، الـذي قـال           

  .٤ " اِإلمام الثِّقَةُ شَيخُ اِإلسالَِم):  " ه٧٤٨ ت (- رحمه اهللا -فيه شمس الدين الذهبي 
ن هشاما قد توبع عليه، ولم ينفرد به، ومن ذلك ما أخرجه البخـاري بـسنده                     كما أ 

حدثَِني آُل عروةَ، عن عروةَ، فَسَألْتُ ِهشَاما، عنْه، فَحـدثَنَا عـن            :  ابن جريٍج، يقُولُ   عن
  .٥ فذكره َأِبيِه، عن عاِئشَةَ،

   .٦ فذكره  بِن محمٍد، عن عمرةَ، عن عاِئشَةَ،َأِبي بكِْر     ورواه البيهقي بسنده عن 
 داخل في دائرة التشريع؛ ألجـل اقتـداء   - صلى اهللا عليه وسلم -     وما حدث للنبي   
  .أمته به في دفع الباليا 

  
                                         

  )٤١(ات، اآلية رقم  سورة الصاف- ١
 )٥٢: ( سورة الحج، اآلية رقم- ٢
  )١٧(، ) ١٦: ( سورة األعراف، اآليات رقم- ٣
  ٣٤ / ٦ سير أعالم النبالء - ٤
   ٥٧٦٥ / ١٣٧ / ٧ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر - ٥
 اِهللا عز وجلَّ، وما جعَل اُهللا عز وجلَّ ِفيِه ِمن الشِّفَاِء حتَّـى  باب الرقْيِة ِبِكتَاِبأخرجه البيهقي في دالئل النبوة،      ٦

هتْ آثَارر٩٢ / ٧ ظَه   
ِحيِح، وروينَاه ِفي الْحِديِث الص، قَد روينَا ِفي هذَا، عِن الْكَلِْبي، عن َأِبي صاِلٍح، عِن ابِن عباٍس ِببعِض معنَاه : وقال

   .عن ِهشَاِم بِن عروةَ، عن َأِبيِه، عن عاِئشَةَ ِفي َأبواِب دعواِتِه دون ِذكِْر الْمعوذَتَين



– 

  )٣٣٧٤(

  .دعوى معارضة السنة للسنة: المطلب الثاني
ـ       بعض، وضـربوا       يزعمون أن بعض األحاديث في السنة تتعارض مع بعـضها ال

وقالوا إن وجوده كارثة ألنه ال يمثـل أدب         ) أعضه بهن أبيه    ( المثل على ذلك بحديث     
 لَـم  ( وأنه يتعارض مع السنة الصحيحة - صلى اهللا عليه وسلم  -النبوة، وأخالق النبي    

 كُِن النَِّبيلَّم -يسِه ولَيلَّى اُهللا عالَ - صاشًا، والَ فَحا، واببانًا س١ ) لَع.   
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

     اعتنى المحدثون بنخبة من العلوم التي تهتم بالتوفيق بين الروايات، وإزالة ما فيهـا           
وكان من أهم تلك العلوم علم مختلـف الحـديث، وعلـم مـشكل              . من مشكل، وملتبس  

  .     الحديث
هذَا فَن ِمن َأهم الْـَأنْواِع،  : حِديِث وحكِْمهِ معِرفَةُ مخْتَِلِف الْ  : "      يقول الجالل السيوطي  

ويضطَر ِإلَى معِرفَِتِه جِميع الْعلَماِء ِمن الطَّواِئِف، وهو َأن يْأِتي حِديثَاِن متَـضاداِن ِفـي               
  .٢ " الْمعنَى ظَاِهرا، فَيوفِّقَ بينَهما، َأو يرجح َأحدهما

، والحق أن بين المختلف والمشكل فرقا في االصـطالح        : " أبو شهبة /      ويقول الشيخ 
تضاد أو تناقض بين حديثين أو أكثر كما بينـت  : فمختلف الحديث يكون بوجود تعارض    

وأما مشكل الحديث فهو أعم من ذلك فقد يكون سببه وجود تعارض بين حديثين أو               ،  آنفا
شكال في معناه لمخالفته في الظاهر للقرآن مثال أو         حديث م أكثر، وقد يكون سببه كون ال     

الستحالة معناه أو لمخالفته لحقيقة من الحقائق المتعلقة باألمور الكونية التي كشفت عنها             
وهو ما يـسمى    ، والمعارف الحديثة كعلم الفلك أو الطب أو علم سنن اهللا الكونية          ،  العلوم

  . "علم الطبيعة: في لسان الناس
أعم منه فكل   " مختلف الحديث "بالنسبة إلى   " مشكل الحديث "على هذا يكون    : ثم قال      

فبينهما عمـوم   " مختلف الحديث "مختلف يعتبر مشكال، وليس كل مشكل يعتبر من قبيل          
  .٣ " وخصوص مطلق

                                         
فَاِحـشًا والَ  -صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم        -لَم يكُِن النَِّبي    " باب   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب ،         - ١

  . فذكره- رِضي اللَّه عنْه -ِهالَِل بِن ُأسامةَ، عن َأنَِس بِن ماِلٍك   من طريق ٦٠٣١ / ١٣ / ٨ " امتَفَحشً
  .، فذكرهِهلَاِل بِن عِلي، عن َأنَِس بِن ماِلك من طريق ١٢٢٧٣ / ٢٩٢ / ١٩وأحمد في مسنده 

  ٦٥١ / ٢ تدريب الراوي - ٢
 ٤٤٣  الوسيط في علوم الحديث ص- ٣



& 

 )٣٣٧٥(

      أما الحديث محل القضية فدعواهم فيه أنه يتعارض مع ما ورد مـن أدب النبـوة،        
َأن رجلًا اعتَزى فََأعـضه ُأبـي ِبهـِن    : " ان النهدي، عن أبي بن كعب    فقد رواه أبو عثم   

  .١ "ِبذَِلك  ِإنَّا ُأِمرنَا : "ما كُنْتَ فَحاشًا قَاَل: فَقَالُوا. َأِبيِه
       ويجاب عن هذا الحديث من وجوه

  . بمعنى الفرج" الهن " من جهة أن :      الوجه األول
بعـزاء    ينتـسب  :أي)  يتعزى   لإذا رأيتم الرج  : " ( - رحمه اهللا    -ناوي       يقول الم 

 وتعـزى   ، وانتمـى  ،اعتزى إليه أي انتـسب    :  يقال ، واالنتماء إليها  ،أي بنسبها  الجاهلية
اعـضض بهـن أبيـك أو       :  قولوا له  : أي  )بهن أبيه (  اشتموه   :أي ) فأعضوه. ( كذلك

   .بالهن تنكيرا وزجرا عنه  )وال تكنوا( بذكره وصرحوا بلفظ الذكر 
 واتباع سـبيلهم فـي    ،وقيل معناه من انتسب وانتمى إلى الجاهلية بإحياء سنة أهلها              

 ومواجهتكم بالمنكر فاذكروا له قبائح آبائه من عبـادة األصـنام            ، والتعبير ،الشتم واللعن 
  .٢  ليرتدع به عن التعرض لألعراض؛ وغيرهما صريحا ال كناية،وشرب الخمر

ـ      : " قال عز الدين الصنعاني        و ة الجاهليـة ويهـيج     ووجه النهي أنه بذلك يبين حمي
 صلى  -تكرر النهي منه      وقد ، فيقع من الشر ما ال يتدارك      ؛النفوس إلى الشر والعصبية   

 وال تـزال هـذه   ،إال خالفـه  ما سكان البادية   وأبى الناس سي   ، عن هذا  -اهللا عليه وسلم    
   .الدعوى بينهم

 والخطاب به بـأن يعـض بـه نكتـة شـريفة هـي               ،ن في ذكر إير أبيه    واعلم أ      
 ،إليه وتهتف بـه إال هـذا الـذي هـو مخرجـك          اإلشارة إلى أن ليس لك أصل تنتمي      

 وال من إجابة نـداءك إال أن نـسد بـه فـاك حتـى                ،وليس لك فيه شيء من النصرة     
 ورد لجمــاح ، وفيــه كــسر قــسورة معينــة،ال تنطـق بمــا يكرهــه اهللا ورســوله 

   .٣ " صبيتهع
       

                                         
 من طريق عاصم بن سليمان األحول، عـن أبـي عثمـان             ٢١٢١٨ / ١٤٣ / ٣٥ أخرجه أحمد في مسند      - ١

  .النهدي، عن أبي بن كعب، فذكره
  .صحيح:  وقال٩٨١ / ٢ السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيروذكره السيوطي في 

 ٣٥٧ / ١ فيض القدير - ٢
 ٦٤ / ٢ التنوير شرج الجامع الصغير - ٣



– 

  )٣٣٧٦(

  .  بمعنى القَِبيح من الِفعل" الهن " أن : الوجه الثاني     
: قولوا له :  أي  )فأِعضوه): ( ه٧٢٧ ت (- رحمه اهللا    - مظهر الدين الزيداني       قال  

: القبيح من الفعل والقول يعنـي   :  والهن .أخذُ شيٍء باألسنان  : العض. اعضض بهِن أبيك  
  .ر قبائح آبائك من عبادِة الصنَم والزنا وشرِب الخمر وغيرها من القبائحاذك: قولوا
 ،فمن كان له الكُفْـر : عدوا أنتم المسلمون قبائح آبائه؛ يعني: ويجوز أن يكون معناه        

  . واألقواُل القبيحة، فكيف يليقُ به االفتخار بآبائه،واألفعاُل
تَذْكُروا قبائحه وقبائح آبائه، عـن الكنايـة، بـل صـرحوا            وال  :  أي  )وال تَكْنُوا      ( 

  .١ بآبائه بقبائحه، فلعلَّه يستَِحي من االفتخار
ومعناه واهللا أعلم أن من انتسب وانتمى إلـى الجاهليـة           : "      قال شرف الدين الطيبي   

الفحـشاء   ومـواجهتكم ب   ، والتعبيـر  ،شتم واللعن ل وإتباع سبيلهم في ا    ،بإحياء سنة أهلها  
 وما كان يعتريه مـن لـؤم        ه،ومساوي  والمنكر، فاذكروا له ما تعرفون من مثالب أبيه         

ورذالة صريحاً ال كناية كي يرتدع به عن التعرض ألعراض الناس، هذا هـو توجيـه                
  .٢ واهللا أعلم. الحديث

  .     الوجه الثالث اتصاال بما تقدم من كالم الطيبي أنه من باب العقوبة 
وَأما الْمذْكُور ِفي الْحِديِث الَْأوِل فَِإنَّما هو عقُوبـةٌ ِلمـن           : " ل أبو جعفر الطحاوي        قا

يـا  : ِلَأنَّه يدعو ِبرجٍل ِمن َأهِل النَّاِر، وهو كَما كَانُوا يقُولُـون ؛ كَانَتْ ِمنْه دعوى الْجاِهِلية 
 لَهمدان، فَمن دعا كَذَِلك ِمن هُؤلَاِء الْجاِهِليِة الَِّذين ِمن َأهِل النَّـاِر كَـان       لَبكٍْر، يا لَتَِميٍم، يا   

  . مستَِحقا ِللْعقُوبِة
        َل النَِّبيعجلَّم    -وسِه ولَيع لَّى اللَّهـِديِث الثَّـاِني،          - صا ِفي الْحَل ِبمقَابي َأن تَهقُوبع 

وِلينْتَِهي النَّاس عن ذَِلك ِفي الْمـستَْأنَِف، فَلَـا         ، يكُون ذَِلك اسِتخْفَافًا ِبِه وِبالَِّذي دعا إلَيِه        ِل
  .٣ " يعودون إلَيه

                                         
  ١٩٩ / ٥المفاتيح شرح المصابيح  - ١
  ٣١٥١ / ١٠شرح المشكاة  - ٢
  ٢٣٤ / ٨شرح مشكل اآلثار  - ٣
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  .دعوى معارضة السنة للعقل: لمطلب الثالثا
كان العقل منتظما   إن اهللا سبحانه وتعالى قد خلق لإلنسان عقال واعيا، وكلما           :      قالوا

مع الفطرة السوية المستقيمة فإنه يرد النص إذا تعارض مع العقل، وضربوا مثال علـى               
ذلك بخبر في صحيح البخاري فيه أن الِقردة قد أقاموا حد القذف على ِقردة زنـت، ثـم          

  .  ذكروا أن مثل هذا الخبر دليل على سذاجة بعض روايات البخاري
  :يويجاب عن ذلك بما يل

    من المعلوم أن السنة المقبولة ال تعارض ما اجتمعـت عليـه العقـول المـستقيمة،               
والفطرة السليمة، أما العقول السقيمة، واالفتراضات الجدلية، والظنية، ونحوهـا فهـي            
تختلف من شخص لشخص، والسنة مقدمة، وعليها تقاس استقامة العقول واعوجاجها ال            

  .العكس
ـ         : " م ابن تيمية       يقول شيخ اإلسال   معي يمتنـع أن    كل ما قام عليه دليـل قطعـي س
ومثل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس، يقدرون تقديراً يلزم منه            ،  يعارضه قطعي عقلي  

 لكون ذلك التقدير ممتنعاً، والتقدير الممتنع قـد         ؛فيثبتون تلك اللوازم، وال يهتدون     لوازم،
  .١" }اتَدس اهللا لفَ إالَّةٌا آلهيهم ِفان كَولَ{ي يلزمه لوازم ممتنعة كما في قوله تعال

 صلى اهللا عليه وسـلم  -     أما ما ظاهره التعارض، فال إشكال فيه إن فُِهم مراد النبي      
ألدلة العقلية إذا تعارضت فال بد من تقديم بعـضها علـي     ا: " اإلسالم فيه، يقول شيخ     -

ال عقليان وال سـمعيان، وال      : ن قطعيان ال يجوز أن يتعارض دليال    : بعض، ونحن نقول  
سمعي وعقلي، ولكن قد ظن من لم يفهم حقيقة القولين تعارضهما لعـدم فهمـه لفـساد                 

  .٢ " أحدهما
رَأيتُ ِفـي   " : عن عمِرو بِن ميموٍن، قَالَ         أما خبر القردة، فهو في صحيح البخاري        

  .٣ "  ِقردةٌ، قَد زنَتْ، فَرجموها، فَرجمتُها معهمالجاِهِليِة ِقردةً اجتَمع علَيها
  .      وفي الرد على دعاواهم حول هذا الحديث مسالك

                                         
  )٢٢: (  ،  والنص القرآني الكريم، بسورة األنبياء، اآلية رقم٨٠ / ١ درء تعارض العقل والنقل - ١
  ١٧٤ / ١ درء تعارض العقل والنقل - ٢
 من طريق ٣٨٤٩ / ٤٤ / ٥اب مناقب األنصار، باب القسامة في الجاهلية  أخرجه البخاري في صحيحه، كت- ٣

  .حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، فذكره



– 
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ن نجيب على هذا بأن حديث القردة ليس على شـرط البخـاري         أمن الممكن   : أوال     
مختصر مـن   الجامع الصحيح المسند ال   : " الكبير السم كتابه     حيث ال يقع تحت العنوان    

   ."أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه 
صلى اهللا عليـه     -فليس مرفوعا للنبي     من قوله  يرويه عمرو بن ميمون   ،  وهذا الحديث 

 ويرويـه   م،الجاهلية ، وليس هذا حكما ملزما في فترة اإلسال         ويرويه عن فترة   - وسلم  
  .بفهمه هو أنه رجم

ال ة إ، وليست على شرط صحيحلم يحتج بها اإلمامي رواية فكيف لعاقل أن يطعن ف         
  .فضال عن اقتحامه حرم النقد من غير تجرد عنه األدوات والضوابط الحاكمة؛غابتمن 

 إن كان في الرواية عجب فقد جرت عادة الرواة أن يستئنـسوا بمثـل تلـك                 :ثانيا     
 . ، وقصة الخضربل وفي القرآن ما هو أعجب في قصة ذي القرنين؛ الروايات

 عمـرو بـن     خبـر يمكن أن يقال أن اإلمام البخاري قد أورد في صحيحه           : ثالثا       
 وال يعـد مـن      بن ميمون من المخضرمين   عمرو  كإثبات أن     ألن فيه فوائد   ؛ميمون هذا 

وهذَا ِفي  : " وقريب من هذا يحكيه ابن الجوزي، مع إضافة توجيه آخر فيقول          . الصحابة
قَـاَل  ،  خاري لَا ِفي كلها، ولَيس ِفي ِروايـة النعيمـي عـن الْفربـِري             بعض النّسخ بالب  

وقـد أوهـم َأبـو      . ولَعلَّ هذَا من الْمقْحمات الَِّتي أقحمت ِفي كتاب البخَـاِري         : الْحميِدي
هم البخَاِري،  مسعود بترجمة عمرو بن ميمون َأنه من الصحابة الَّذين انْفَرد ِبالِْإخْراِج عنْ           

وكَذَِلك فعل ِفـي أبـي     ،  ولَا لَه ِفي الصِحيح مسند    ، ولَيس كَذَِلك، فَِإنَّه لَيس من الصحابة       
  .١ " رجاء العطاردي، ولَيس من الصحابة َأيضا

وهذا الحديث ثابت في جميـع      : "     وقال القسطالني ردا على توجيه الحميدي للرواية      
صول البخاري التي رأيتها قال في الفتح وكفى بإيراد أبي ذر الحافظ له عـن شـيوخه            أ

 لكنه سقط مـن  ، وأبي مسعود له في األطراف حجة  ،الثالثة األئمة المتقنين عن الفربري    
 وال يلزم من ذلـك أن ال يكـون فـي روايـة              ،رواية النسفي، وكذا الحديث الذي بعده     

ورواه اإلسماعيلي من وجه    ،  ٢واية النسفي عدة أحاديث   الفربري فإن روايته تزيد على ر     
 .٣" آخر 

                                         
   ١٧٥ / ٤ كشف المشكل من حديث الصحيحين - ١
دعاواهم في شـأن المـصنفين ومـصنفاتهم    : المبحث الثانى مر الكالم عن رواة نسح صحيح البخاري في       - ٢

  .التشكيك في نسبة الكتب ألصحابها: ب األولالمطل، الحديثية
   ١٨٢ / ٦ إرشاد الساري - ٣
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          - رحمـه اهللا     -واتصاال بما سبق يقول شيخ اإلسالم زكريـا األنـصاري           :      رابعا
  :قال ابن عبد البر): " ه٩٢٦ ت(

 ، وإقامة الحدود في البهائم عند جماعة أهل العلـم منكـر         ،إضافة الزنا إلى غير المكلف    
وقـال  . ح لكانوا من الجن؛ ألن العبادات فـي الجـن واإلنـس دون غيرهمـا              ولو ص 

 وتغيـروا عـن سـورة       ،خوا قـردة  ِسكانوا من اإلنس فم   : يحتمل أن يقال  " : الكرماني
صورته سورة الزنا والرجم، ولم يكن ثمة تكليف وال حد مـع أن        اإلنسانية فقط، أو كان   

   .١" توجد في بعض نسخ البخاري هذه الحكاية لم
 لَعلَّ هُؤلَاِء كَانُوا ِمن نَسِل الَِّذين مِسخُوا فَبِقي ِفيِهم          :٢بن التِّينِ اقَاَل  : "      قال ابن حجر  

كْمالْح ٣ "ذَِلك.  
 هذا عند جماعة من أهل العلم منكر إلضافة الزنا إلـى      أن" ذكر القسطالني   :     خامسا

 ألن العبـادات  ؛ صح ذلك لكان مـن الجـن  غير مكلف وإقامة الحدود على البهائم، ولو   
  .  "والتكليفات في الجن واإلنس دون غيرهما

ال يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا أن يكون ذلك زنـا حقيقـة               : "      ثم قال 
  .٤"وال حدا، وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به فال يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان

يث لم ينفرد به البخاري، وإنما أخرجه جمع من أصحاب الحـديث           كما أن هذا الحد   
، وأبي بكر محمد بن جعفـر  )ه٤٣٠ ت (- رحمه اهللا -في كتبهم كأبي نعيم األصبهاني     

 . ٥)ه٣٢٧ ت (- رحمه اهللا -الخرائطي 
  .دعوى مخالفة السنة للتاريخ: لمطلب الرابعا

 التاريخ، وهذا مـاال يلتفـت إليـه     إن السنة ال ينبغي أن تتعارض مع ثوابت       :      قالوا
علماء الحديث، حتى جاءت بعض الروايات فيها اختالف فج مع ما تقرر فـي الـسيرة                

لَا يْأِتي علَيكُم عام َأو يوم ِإلَّـا         " :ثلة على ذلك بالحديث الذي فيه     والتاريخ، وضربوا األم  

                                         
   ١٣٧ / ٧ منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى - ١
تراجم المؤلفين  [ ، له شرح على صحيح البخاري     لمحدث، الفقيه اابن التين الصفاقسي،    ،  عبد الواحد بن عمر    - ٢

  ]٢٠٩/ ١ لمحمد محفوظ التونسيين
   ١٦٠ / ٧باري  فتح ال- ٣
  ١٨٣ / ٦ إرشاد الساري - ٤
  ٩٤ / ١ ، وفي اعتالل القلوب ٤٦٩ / ٢٢٦ أخرجه الخرائطي في مساوئ األخالق - ٥

   ٢٠٤٧ / ٤   ، وأخرجه في معرفة الصحابة مطوال ٢٠٤٧ / ٤وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
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   ِمنْه شَر هدعن عبد العزيز على سبيل المثال ال الحـصر         وقالوا إن زمان عمر ب     " الَِّذي ب
  .جاء بعد زمان الحجاج، وجاءت أعوام خصب ونماء بعد أعوام قحط وجوع

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
     معرفة التاريخ من أعظم العلوم التي تتصل بعلم الحديث الشريف رواية ودرايـة،             

سناد، وبعـض أحـوال   وبه يستعان على معرفة اتصال اإل فبه يعرف الناسخ والمنسوخ،  
  .الرواة، والروايات، بل ويعرف به المكذوب من األخبار

التَّعِريفُ ِبالْوقِْت الَِّذي تُضبطُ ِبِه الْـَأحواُل ِفـي         : وحِقيقَةُ التَّاِريخِ : "      يقول السخاوي 
 والْوقَاِئِع الَِّتي ينْشَُأ عنْها معاٍن حسنَةٌ       الْمواِليِد والْوفَياِت، ويلْتَِحقُ ِبِه ما يتَِّفقُ ِمن الْحواِدثِ       

ِو ذَِلكنَحِريٍح وتَجِديٍل وتَع عم."   
ووضعوا التَّْأِريخَ الْمشْتَِمَل علَى ما ذَكَرنَاه مع ضمِهم لَه الضبطَ ِلوقْـِت            : "      ثم يقول 

محدِث الْبلَد الْفُلَاِني ِفي ِرحلَِة الطَّاِلِب وما َأشْـبهه، كَمـا تَقَـدم             كُلٍّ ِمن السماِع، وقُدوِم الْ    
ِليخْتَِبروا ِبذَِلك من جِهلُوا حالَه ِفي الـصدِق  ؛ شَيء ِمن تَصاِنيِفِهم ِفي آداِب طَاِلِب الْحِديث  

   وها ذَوا كَذَبالَِة، لَمدالْعو ذَ: َأي    َأي انتَّى بو الْكَِذِب، حو :       ِلِهمقَـو طْلَـانبو مهِبِه كَِذب رظَه
الَِّذي يروجون ِبِه علَى من َأغْفَلَه، لَما حِسبا ِسنُّهم وِسن من زعموا لُقْيهم ِإياه، وافْتَضحوا               

َأي سنٍَة كَتَبتَ   : فَقَ ِلِإسماِعيَل بِن عياٍش َأنَّه سَأَل رجلًا اخِْتبارا       ِبذَِلك، وَأمِثلَتُه كَِثيرةٌ كَما اتَّ    
َأنْـتَ تَـزعم َأنَّـك    : وِماَئٍة، فَقَاَل لَه : يعِني. سنَةَ ثَلَاثَ عشْرةَ  : عن خَاِلِد بِن معدان؟ فَقَالَ    

بِتِه ِبسوم دعخَاِلٍد ب تَ ِمنِمعفَاِة خَاِلدسقِْت واِل ِفي وِد الَْأقْولَى َأحذَا عهو ١ " ِع ِسِنين.  
     ومن أشهر الدعاوى التي يطرحها الطاعنون في السنة عبر المنتديات ما جاء فـي              

 نَلْقَـى ِمـن     َأتَينَا َأنَس بن ماِلٍك، فَشَكَونَا ِإلَيِه مـا       " : ، قَالَ ٢عِن الزبيِر بِن عِدي   الحديث  
اصِبروا، فَِإنَّه الَ يْأِتي علَيكُم زمان ِإلَّا الَِّذي بعده شَر ِمنْه، حتَّى تَلْقَـوا              ( : الحجاِج، فَقَالَ 

كُمبر( كُمنَِبي ِمن تُهِمعلَّم-  سسِه ولَيلَّى اُهللا ع٣ " -  ص.  
       

                                         
  ٣٠٥ / ٤ فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي - ١
٢ - ريبالز      اِميالي اِنيدماله ِديو عَأب ِديع ةُ، الثِّقَةُ، ،   بنالَّمنَّة    العس اِحبفَاِضالً، ص كَانه١٣١، توفي سـنة     و    .
  ]١٥٧ / ٦سير أعالم النبالء [
 من ٧٠٦٨ / ٤٩ / ٩  ِمنْهالَ يْأِتي زمان ِإلَّا الَِّذي بعده شَر: باب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن ، - ٣

  .طريق سفيان الثوري، عن الزبير فذكره 
وقال أبـو   .  الثوري عن الزبير، فذكر نحوه      من طريق سفيان   ٢٢٠٦ / ٦٣ / ٤والترمذي في سنه، أبواب الفتن      

  .هذَا حِديثٌ حسن صِحيح: عيسى
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  : رد تلك الدعوة، وجدتها تدور على أربعة أقوالوبعد حصر أقوال العلماء في
  .أن الحديث خرج مخرج الغالب:      أوال
  .أن الحديث حكم على مجموع أهل كل عصر ال على جميعهم:      ثانيا
المراد به ليس الرخاء أو العدل أو قوة الدولـة إنمـا المقـصود بـه العلـم                  :      ثالثا
  .والعلماء

   .ِبالَْأزِمنَِة ما قَبَل وجوِد الْعلَاماِت الِْعظَاِم كَالدجاِل وما بعدهالْمراد :      رابعا
ما وجـه هـذَا     : ِإن قَاَل قَاِئل  : " يقول ابن الجوزي  :      وفيما يلي بيان ذلك من التراث     

الزمـان؟  ونحن نعلم َأنه جاء بعد الْحجاج عمر بن عبد الْعِزيز، فَبسط الْعـدل وصـلح                
َأن الْكَلَام خرج على الْغَاِلب، فَكل عام تَموت سنة وتحيا ِبدعة، ويقـل الْعلـم،               : فَالْجواب

  ١" ويكثر الْجهال، ويضعف الْيِقين، وما يْأِتي من الزمان الممدوح نَاِدر قَِليل
صـلَّى اللَّـه     -لَاِم النُّبوِة ِلِإخْباِره     هذَا الْخَبر ِمن َأع    :بن بطَّال اقَاَل  : "      قال ابن حجر  

 ِبفَساِد الَْأحواِل وذَِلك ِمن الْغَيِب الَِّذي لَا يعلَم ِبالرْأِي وِإنَّما يعلَـم ِبـالْوحِي               - علَيه وسلَّم 
   .انْتَهى
 ولَـو  ،زِمنَِة تَكُون ِفي الشَّر دون الَِّتي قَبلَها     وقَِد استَشْكََل هذَا الِْإطْلَاقُ مع َأن بعض الْأَ           

 وقَِد اشْتَهر   ،وهو بعد زمن الْحجاِج ِبيِسير    ،  لَم يكُن ِفي ذَِلك ِإلَّا زمن عمر بن عبد الْعِزيز         
ِقيَل َإن الشَّر اضمحلَّ ِفي زماِنـه        بْل لَو    ؛الْخَبر الَِّذي كَان ِفي زمِن عمر بِن عبِد الْعِزيزِ        

   . فَضلًا عن َأن يكُون شَرا ِمن الزمِن الَِّذي قَبلَه،لَما كَان بِعيدا
 فَسِئل عن وجوِد عمـر بـِن عبـِد          ،وقَد حملَه الْحسن الْبصِري علَى الَْأكْثَِر الَْأغْلَب           

وَأجاب بعضهم َأن الْمراد ِبالتَّفْـِضيل      .  لَا بد ِللنَّاِس ِمن تَنِْفيس     : فَقَال ، بعد الْحجاج  الْعِزيِز
 فَِإن عصر الْحجاج كَان ِفيه كَِثيـر ِمـن          ؛تَفِْضيُل مجموع الْعصر علَى مجموع الْعصر     

 والزمـان الَّـِذي ِفيـه    ،مر بِن عبد الْعِزيز انْقَرضوا وِفي عصر ع،الصحابة ِفي الَْأحياء  
   " الصحابة خَير ِمن الزمان الَِّذي بعده

 ،واستَشْكَلُوا َأيضا زمان ِعيسى بن مريم بعـد زمـاِن الـدجال       : "      ثم قال ابن حجر   
   رالْم ِبَأن اِنيمالِْكر ابَأجان الَِّذي           ومالز اد ِجنْسرى أو الْمِعيس دعكُون بالَِّذي ي انماد الز

 :قُلْت.  وِإلَّا فَمعلُوم ِمن الدين ِبالضرورة َأن زمان النَِّبي الْمعصوم لَا شَر ِفيه            ،ِفيه الُْأمراء 
     ِمنَة ماد ِبالَْأزركُون الْمي تَِمُل َأنحيو           هـدعـا بمال وجات الِْعظَام كَالـدلَامود الْعجَل وا قَب

                                         
  ٢٩٥ / ٣ كشف المشكل من حديث الصحيحين - ١



– 

  )٣٣٨٢(

ويكُون الْمراد ِبالَْأزِمنَة الْمتَفَاِضلَة ِفي الشَّر ِمن زمن الْحجاج فَما بعده ِإلَى زمن الـدجال               
    . واللَّه َأعلَم.فٌفَلَه حكْم مستَْأنَ - علَيه السلَام - وَأما زمن ِعيسى

                    ـمه ـملَـى َأنَّهع ِة ِبنَاءابحِمنَةَ الصِة َأزذْكُورِمنَِة الْمِبالَْأز ادرالْم كُوني تَِمُل َأنحيو
  ِبِهم خْتَصفَي ِبذَِلك ونخَاطَبـذْ     الْمـِر الْمِفـي الْخَب دقْـصي فَلَم مهدعب نا مكُوِرفََأم،  لَِكـن 

  ِميمالتَّع فَِهم اِبيحالص،             َأو ـمهِر وبِبالص مهرَأمو ِبذَِلك اججِه الْحشَكَا ِإلَي نم ابَأج فَِلذَِلك 
 التَّاِبِعين ِمن ملُّه١" ج.  

  .٢     ونحو هذا التأصيل الذي ذكره ابن حجر، ذكره القسطالني في إرشاد الساري 
وفيه حث على اقتباس العلوم الدينيـة قبـل هجـوم تلـك األيـام               : "     وقال المناوي 

  .٣"الرديئة
  .٤ " يعني به ذهاب العلماء وانقراض الصلحاء: "      وقال في موضوع آخر

     فثبت أن السنة ال تخالف تاريخا قديما كان أو حـديثا، وال تعـارض واقعـا، وال                 
  .تزرع اليأس من مستقبل

                                         
 ٢٠ / ١٣ البخاري  فتح الباري شرح صحيح- ١
  ١٧٥ / ١٠ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري - ٢
  ٤٤٤ / ٢ فيض القدير - ٣
   ٤٨٦ / ٥ فيض القدير - ٤



& 

 )٣٣٨٣(

أهم السمات واألساليب المتبعة عند الطـاعنين فـي الـسنة علـى      : بحث السادس الم
  االنترنت

  استخدام وسائل التأثير: ولالمطلب األ
     من تلك الوسائل التي يستخدمها الطاعنون في السنة، وخاصة مـن يملـك مـنهم               

ل العلمي؛  األدوات، والتدريب، والتأهيل النفسي، واإلعالمي، والفلسفي، ولن أقول التأهي        
ألن الغالب األعم منهم ال نعرف له شيخا مربيا أو معلما، فقد سـمعت بعـضهم يقـول            

  .لمستمعيه عندك الكتب اإللكترونية عند اإلنترنت اذهب واقرأ وتعلم 
فقد رأيتهم باستقرائي لمئات الساعات على اليوتيوب، وكذا المدونات، ومواقع التواصل،           

  . التواصل واإلقناع، والتأثير وغيرها يعتمدون عددا من وسائل
     ومنها الدعاية، والتأثير التراكمي، والمؤثرات الحركية، والصوتية، والجذب، ولفت         

  .االنتباه 
     ومن أخبث ما رأيته عندهم مسأله حشد الدعاوى، بمعنى أنه يـأتي بـدعوى عنـد         

ل ادعاء منهم في اتجـاه      المناظرة، وعندما ينتهي منها يتبعها بثانية، وثالثة، ورابعة، وك        
حتى ال يستطيع المناظر له أن يجيب، وإن إجاب فإن أذهان المستمعين تشتت، وتبقـى               

  .متعلقة بالطرح دون الرد 
     ومن النماذج العملية التي أجدها دوما تدخل في دوامة التشتيت، ودوائر التـشكيك،             

: "  قال - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    -ِبي  عن َأِبي هريرة عن النَّ    والطعن الحديث الذي يرويه     
صـلَّى اُهللا    -كَانَت بنُو ِإسراِئيل يغْتَِسلُون عراةً، ينْظُر بعضهم ِإلَى بعٍض، وكَان موسى            

، ١ معنَا ِإلَّـا َأنَّـه آدر      واللَِّه ما يمنَع موسى َأن يغْتَِسلَ     :  يغْتَِسُل وحده، فَقَالُوا   - علَيِه وسلَّم 
فَذَهب مرةً يغْتَِسُل، فَوضع ثَوبه علَى حجٍر، فَفَر الحجر ِبثَوِبِه، فَخَرج موسى ِفي ِإثْـِره،               

وسى ِمن  واللَِّه ما ِبم  : ثَوِبي يا حجر، حتَّى نَظَرتْ بنُو ِإسراِئيَل ِإلَى موسى، فَقَالُوا         : يقُول
واللَِّه ِإنَّه لَنَدب ِبالحجِر، ِسـتَّةٌ    : فَقَاَل َأبو هريرةَ  " بْأٍس، وَأخَذَ ثَوبه، فَطَِفقَ ِبالحجر ضربا       

جا ِبالحبرةٌ، ضعبس ٢" ر َأو.  

                                         
١ - مةُ، ِبالضرقَاُل: اُألديِة؛ ير: نفخةٌ ِفي الخُصاَألد نيب رٌل آدج١٥ / ٤لسان العرب [.ر[  
اب من اغْتَسل عريانًا وحده ِفي الخَلْوة، ومن تَستَّر فَالتَّـستُّر           ب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل،        - ٢

  .، فذكره هماِم بِن منَبٍه، عن َأِبي هريرة من طريق٢٧٨ / ٦٤ / ١ َأفْضل
 / ١٨٤١ / ٤ - مصلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّ      - باب ِمن فَضاِئِل موسى      وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل،     

  .، فذكر نحوه هذَا ما حدثَنَا َأبو هريرة: هماِم بِن منَبٍه، قَال من طريق ٣٣٩



– 

  )٣٣٨٤(

     فيطعنون البخاري لروايته هذا الحديث، ويشككون في روايـة أبـي هريـرة لـه،           
 متنه بأنه يتنافى مع عصمة النبيين، وأنـه شـبيه باإلسـرائيليات، وتـراهم               ويشوهون

يدخلونه في خضم الدعاوى المتتالية عند حشد الـدعاوى خـالل المنـاظرات المثبتـة               
  .بالشبكة العنكبوتية 

بن الْجوِزي احِتماَل َأن يكُون كَـان علَيـِه         اأبدى  : "      وللرد عن ذلك يقول ابن حجر     
 ِمْئزر ِلَأنَّه يظِْهر ما تَحتَه بعد الْبلَِل واستَحسن ذَِلك نَاِقلًا لَه عن بعـِض مـشَاِيِخِه وِفيـه                 

  .١"نظر
وفـى حـديث    : " - رحمـه اهللا     -     وعلى فرض رؤيتهم عورته فقد قال ابن بطال         

ة إلى ذلك من مداواة، أو      موسى دليل على إباحة النظر إلى العورة عند الضرورة الداعي         
 وغيره من األدواء التى يتحاكم الناس فيها مما         ،براءة مما رمى به من العيوب كالبرص      

رؤية أهل النظر بها، فال بأس برؤية العورات للبراءة من ذلك أو إلثبـات               البد فيها من  
   " .العيوب فيه والمعالجة

 بعضهم إلى بعـض، فيـدل أنهـم         غتسال بنى إسرائيل عراة ينظر    اوأما  : "      ثم قال 
كانوا عصاة له فى ذلك غير مقتدين بسنته إذ كان هو يغتسل حيث ال يراه أحد، ويطلب                 
الخلوة، فكان الواجب عليهم االقتداء به فى ذلك، ولو كان اغتسالهم عـراةً فـى غيـر                 
الخلوة عن علم موسى وإقراره لذلك، لم يلزمنا فعله، ألن فى شـريعتنا األمـر بـستر                 

   .٢ " عورة عن أعين اآلدميين، وذلك فرض علينا، وهو فى الخالء حسن غير واجبال
 فيه مـن الفقـه جـواز        ردا على من قال بأن    ) ه٧٩٥ت(     وقال ابن رجب الحنبلي     

هذا فيِه نظر؛ فـإن    : " االطالع على عورات البالغين؛ إلقامة حق واجب كالختان ونحوه        
 عند بني إسرائيل؛ لينظروا إليه، وإنمـا قـدر        لم يقصد التعري   - عليه السالم    -موسى  

إن اهللا ال يقدر لنبيه ما ليس بجائز        : وقد يقال . اهللا له ذَِلك حتَّى يبرئه عندهم مما آذوه به        
  .٣ " في شرعه

     وفي نفس السياق يتكلم ابن حجر مع إضافة تأويالت لـبعض مواضـع الحـديث،             
:  قَولُـه   ).فَخَـرج (  وفي ِروايـة     ،َأي جرى مسِرعا   موسى    ) فَجمح : (قَولُه: " فيقول

)    رجا حِبي يِطِني ) ثَوَأع ه  ،َأيا خَاطَبِإنَّمِقل     ؛ وعي نى مرجاه مرِبه    ؛ ِلَأنَّه َأجِبثَو ِنه فَرِلكَو 

                                         
 ٣٨٦ / ١ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١
  ٣٩٣ / ١شرح ابن بطال على صحيح البخاري  - ٢
  ٣٣٠ / ١ فتح الباري البن رجب الحنبلي - ٣



& 

 )٣٣٨٥(

 يحتَمـل  : وِقيل،فَلَما لَم يعِطه ضربهفَانْتَقَل ِعنْده ِمن حكْم الْجماد ِإلَى حكْم الْحيوان فَنَاداه          
 ويحتَمل َأن يكُون عـن      ،َأن يكُون موسى َأراد ِبضرِبه ِإظْهار الْمعِجزة ِبتَْأِثير ضرِبه ِفيه         

   .وحٍي
لَال على جواز النّظـر  ظَاِهره َأنَّهم رَأوا جسده وِبه يتم اِلاسِتد)  حتَّى نَظَرتْ  : (قَولُه     

    .١ " ِعنْد الضرورة لمداواة وشبهها
ك واللطـائف  عددا من المـسال ) ه٨٥٥ ت (- رحمه اهللا  -     وجمع بدر الدين العيني     

دِليل على جواز النّظر ِإلَى الْعورة ِعنْد الـضرورة         : وِفيه: "  فقال   المتعلقة بهذا الحديث  
من مداواة َأو براء من الْعيوب َأو ِإثْباتها، كالبرص وغَيـره ِممـا يتحـاكم               الداعية ِإلَيِه   

جواز الْحلف على الِْإخْبار، كحلف     : وِفيه. النَّاس ِفيها ِمما لَا يد ِفيها من رْؤية الْبصر بها         
 علَيه الصلَاة   -  موسى دلَالَة على معجزة  :  وِفيه .- رِضي اهللا تَعالَى عنه    -أبي هريرة،   

علَيـِه الـصلَاة     -مشي الْحجر ِبثَوِبِه ِإلَى مأل من بني ِإسراِئيل ونداؤه،          :  وهو - والسلَام
دِليل على َأن اهللا تَعالَى كمل َأنْبيـاء خلقـا          : وِفيه.  للحجر، وتأثير ضربه ِفيهِ    - والسلَام

صـلى اهللا علَيـِه    -ما غلب على موسى  : وِفيه. ائصوخلقا، ونزههم عن المعايب والنق    
  .   من البشرية حتَّى ضرب الْحجر- وسلم
 -  علَـيِهم الـصلَاة والـسلَام      - كشف الْعورة حرام ِفي حق غير الَْأنِْبياء      : فَِإن قلت      

ِفي شرعنا، وأما ِفي    ذَاك  : ؟ قلت - صلى اهللا علَيِه وسلم    -فَكيف الَِّذي صدر من موسى      
 -صلى اهللا علَيِه وسـلم       -عراة وموسى    شرعهم فَلَا، والدِليل علَيِه َأنهم كَانُوا يغتسلون      
  .  يراهم لَا ينكر علَيِهم، ولَو كَان حراما ألنكره

ِإنَّمـا  : نْد الْغسل؟ قلـت ِإذا كَان كَذَِلك فَلم، كَان موسى ينْفَرد ِفي الْخلْوة عِ        : فَِإن قلت      
كَان يفعل ذَِلك من باب الْحياء، لَا َأنه كَان يجب علَيِه ذَِلك، ويحتَمل َأنه كَان علَيِه مئـزر            
رِقيق فَظهر ما تَحتَه لما ابتل ِبالْماِء، فَرَأوا َأنه أحسن الْخلق، فَزاَل عنْهم ما كَـان ِفـي                  

   .٢ " نُفُوسهم
            موسـى شـاهين الشـين      /  وختاما، يعجبني ما قاله شيخ شيوخنا األستاذ الـدكتور            

 فكانـت األعاجيـب والمعجـزات       ،كان اليهود قوما ماديين   ) " ه١٤٣٠ (- رحمه اهللا    -
 طلبوا من نبيهم أن يدعو ربه ليخرج لهم مما تنبـت األرض مـن    ،الحسية طابع عهدهم  

 احتـالوا علـى   ، فعبدوه، بهرهم السامري بالعجل  ،وبصلهابقلها وقثائها وفومها وعدسها     

                                         
 ٣٨٦ / ١ البخاري  فتح الباري شرح صحيح- ١
   ٢٣١ / ٣ عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٢



– 

  )٣٣٨٦(

 ، فـضربه  ، الماء مـن الحجـر     -  عليه السالم  -  طلبوا من موسى   ،حيتانهم يوم سبتهم  
 وآذوه بأن فـي سـوءته   -  عليه السالم  -  ظلموا موسى  ،فانبجست منه اثنتا عشرة عينا    

 ،فجـرى وراءه عريانـا   ، فأمر اهللا الحجر أن يجري بثوبه حالة اغتساله في البحر ،عيبا
   .١ "  فبرأه اهللا مما قالوا، فرأوه من غير عيب،يقول ثوبي يا حجر

  .األسلوب الهزلي والسخرية من بعض الروايات، والرواة: نيالمطلب الثا
األسلوب الهزلي دائما ما يستخدمه الممثلون، والمهرجون، وقد يستخدمه البعض للحـط            

دم المنتسبون للعلم هذا األسـلوب للحـط مـن      من خصومهم أو تشويههم، لكن أن يستخ      
  .خصومهم فهذا هو العجب العجاب

  .ويزداد األمر عجبا إذا علمت أن خصومهم هم أئمة الحديث، ورواته
     ولما استمعت لمئات الساعات والفيديوهات بموقع يوتيوب وغيره وجدت أمراً مـشتركا            

ـ    فتـرى أحـدهم يقـول علـى     اري،بين الجميع، وهو محاولة الحط من أبي هريرة، والبخ
واآلخر يحـاول   " البخاري مسخرة اإلسالم  : "ثم يقول " كبيرهم الذي علمهم السحر   : "البخاري

البخـاري  ":ع في ما يضحك النـاس عليـه،ويقول       أن يقلل من شأن البخاري ويسخر منه فيق       
  .بدال من جمعه"معة بن محمد بن إسماعيل البخاريج"فيقول  "اسمه جمعة

من عجيب ما شاهدته فـي مـسألة الـسخرية والتطـاول أن يجتمـع التطـاول                و
واالستهزاء مع الكذب أو قلة البضاعة في فهم النصوص والحكم عليها، وهذا المثال هو              
ما سنناقشه ألنه من غير الطبيعي أن نناقش سبابهم لألئمة، فترى أحدهم يـتهكم علـى                

 ويقول كان أبو هريرة يذهب إلـى      -عنه   رضي اهللا    -راوية اإلسالم األول أبي هريرة      
 يوميا يريد أن يأكل يريد أن يأكل حتـى قـال لـه    - صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا   
     ) . تزدد حبا ٢زر ِغبا" ( شوف غيري  " - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
صلَّى  -قَاَل رسوُل اللَّه    : ريرةَ، قَالَ عن َأِبي ه       الحديث يرويه عطاء بن أبي رباح،       

  .٣ )يا َأبا هريرةَ، زر ِغبا تَزدد حبا( : - اُهللا علَيِه وسلَّم
                                         

   ٣٠٠ / ٣ المنهل الحديث في شرح الحديث - ١
   ]٤٦ / ٣الفائق في غريب الحديث [ .َأن تعوده يوما وتتركه يوما: اإلغباب - ٢
  . من طريق طلحة، عن عطاء، عن أبي هريرة، فذكره٢٦٥٨ / ٣٦٨ / ٤ مسند الطيالسي - ٣

الْوِليد بن مسِلٍم، عِن الَْأوزاِعي، عن عطَاِء بِن َأِبي          من طريق    ١٧٥٤ / ٢١٠ / ٢والطبراني في المعجم األوسط     
  .، فذكرهرباٍح، عن َأِبي هريرةَ

  "لَم يرِو هذَا الْحِديثَ عِن الَْأوزاِعي ِإلَّا الْوِليد : وقال
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  . الحديث عن أبي هريرة في كل طرقه ضعف:      أوال
واه ر): ه٥٠٧ ت (- رحمـه اهللا     -يقول ابن القيسراني أبو الفضل محمد بـن طـاهر           

ةَ      طَلْحريرَأِبي ه نطَاٍء، عع نع ،ِميرضٍرو الْحمع نةُ ب.      سـٍرو لَـيمع ـنـةُ بطَلْحو
ومحمد  .ورواه محمد بن عثْمان الْقُرِشي َأبو عمٍرو، عن عطَاٍء، عن َأِبي هريرةَ            .ِبشَيٍء

  . الثِّقَاِت ما لَيس ِمن حِديِثِهم، ولَعلَّه سرقَه ِمن طَلْحةَمنْكَر الْحِديِث، يرِوي عِن
ورواه محمد بن خُلَيٍد الْحنَِفي، عن ِعيسى بِن يونُس، عِن اَألوزاِعي، عن عطَـاٍء،                   

 عمٍرو، عن عطَاٍء، فَوِهم ِفيـِه محمـد         عن َأِبي هريرةَ، وِإنَّما هو ِعيسى، عن طَلْحةَ بنِ        
  .الْحنَِفي هذَا

ورواه سلَيمان بن كران الْبصِري، عن مبارِك بِن فَضالَةَ، عِن الْحسِن، عـن َأِبـي                    
وَأشَار ابن عـِدي ِإلَـى َأن       . بْأس ِبهِ  وسلَيمان تَفَرد ِبِه عِن الْمبارِك، والْمبارك ال       .هريرةَ

  .١ علَى َأن الْحسن لَم يسمع ِمن َأِبي هريرةَ .اآلفَةَ ِمن سلَيمان ال ِمن مبارٍك
 لم يقل مثل هذا     - صلى اهللا عليه وسلم      -ما جاء من الروايات يفيد أن النبي        :      ثانيا

 إنما ألجل زيارة أبي هريرة لناس مـن         - عليه السالم    -رته هو   ألبي هريرة ألجل زيا   
  .أهله

َأيـن  : " قَاَل لَـه  : وقَد رِوي ِفي بعِض هِذِه الَْأساِنيدِ     : - رحمه اهللا      -     يقول البيهقي   
ا هريرةَ، زر ِغبا تَزدد     يا َأب : " زرتُ نَاسا ِمن َأهِلي، فَقَالَ    : قَاَل"كُنْتَ َأمِس يا َأبا هريرةَ؟      

  .٢ "حبا 
هذا الحديث يروى مرفوعا عن عدد من الصحابة كخطاب لهم لـيس ألبـي              :      ثالثا

هريرة وحده، فكيف تكون السخرية من أبي هريرة إال لغرض أو مرض، ومن أشـهر               
  :تلك الروايات

حِبيِب بِن مسلَمةَ    بسنده عن    )ه٣٦٠ت (- رحمه اهللا    -     ما رواه أبو القاسم الطبراني      
  .٣ ) زر ِغبا تَزدد حبا( : -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- رسوُل اللَّه  قَاَل : الِْفهِري قَاَل

       

                                         
   ٤٨٢ / ٣٠٣بن القيسراني  تذكرة الحفاظ ال- ١
   ٥٧١ / ١٠ شعب اإليمان للبيهقي - ٢
لَم يرِو هذَا الْحِديثَ عن مكُحوِل ِإلَّا سلَيمان بن َأِبي كَِريمةَ، ولَا            : "  وقال ٣٠٥٢ / ٣٤٨ / ٣ المعجم األوسط    - ٣

   ".زهر بن زفَرعن سلَيمان ِإلَّا محمد بن مخْلٍَد، تَفَرد ِبِه َأ
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زر (: - صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم      -قَاَل رسوُل اهللا    : عن عبِد اِهللا بِن عمٍرو، قَالَ     وبسنده  
   .١ )ِغبا، تَزدد حبا

رِضـي   - عن عِلي بسنده  ) ه٣٦٩ ت (- رحمه اهللا    -     وعند أبي الشيخ األصبهاني     
   .٢ )زر ِغبا تَزدد حبا( :  قَاَل- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - عِن النَِّبي - اللَّه عنْه

 قَاَل ِلي رسوُل اللَّـه    :  قَالَ - رضي اهللا عنهما     –بد اهللا    بن ع  عن جاِبر      وبسنده عن   
   .٣ )يا جاِبر زر ِغبا تَزدد حبا( : -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-

صـلَّى اُهللا   - لنبيقَاَل ا:  قَاَل- ِضي اللَّه عنْه  ر - الغفاري    عن َأِبي ذَر        وبسنده عن 
  .٤ ) زر ِغبا تَزدد حبا( : - معلَيِه وسلَّ

 في كـل هـذا   - صلى اهللا عليه وسلم -     وبعد كل هذا فإنه لم يصح عن رسول اهللا   
  . شيء
ليس في زر غبا تزدد حبـا عـِن   " : )ه٢٩٢ ت (- رحمه اهللا  - البزار   قال أبو بكْر      

 ه -النَِّبيلَيلَّى اُهللا علَّم صس٥  "حديث صحيح - و.  
الَْأحاِديثُ ِفي هذَا الْباِب ِفيهـا      ): " ه٣٢٢ ت (- رحمه اهللا    -    وقال أبو جعفر العقيلي     

  .٦ " ِلين
صلَّى اللَّه   -هِذِه اَألحاِديِث لَيس ِفيها ما يثبت عن رسول اللَّه          : "      وقال ابن الجوزي  

عبد الرحمن بـن ِإسـحاق       : "فقال َأحمد  -م  عليه السال  - َأما حِديثُ علي     - علَيِه وسلَّم 
يـْأِتي  :  وقال ابن حبان   ، وسويد ليس بثقة   ، قال النسائي  ، يحيى متروك  :ليس بشيء وقال  

   .ِبالْمعِضالِت عِن الثقات تجب مجانبة ما روى
 منكـر   : وقال الْبخَاِري  ، عوبد ليس بشيء   :وأما حديث َأِبي ذر فقال يحيى بن معين            

  .وال يتابع عوبد على هذَا الحديث:  وقال العقيلي،الحديث
وَأما حِديثُ عبِد اللَِّه بِن عمرو ففي طريقه األول َأحمد بن ِعيسى قال يحيـى بـن                      
   . وِفي طريقه الثاني سويد وقد خرجناه، أشهد باهللا أن َأحمد بن ِعيسى كذاب:معين

                                         
   ١٧٣ / ٧٠ / ١٣ المعجم الكبير للطبراني - ١
  ١٤ / ٤٨ أمثال الحديث ص - ٢
  ١٧ / ٥٢أمثال الحديث ص  - ٣
  ١٩ / ٥٣ أمثال الحديث ص - ٤
   ١٩١ / ١٦ مسند البزار - ٥
   ٤٢٣ / ٣ الضعفاء الكبير للعقيلي - ٦
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      ةَ فَِفي طَِريِقِه األول طلحة بن عمرو        وأما حريرال  :قال أحمد ابن حنبـل   ِديثُ َأِبي ه
قـال  ،   وِفي طَِريِقِه الثاني محمد بن خليد      ، وقال يحيى لَيس ِبشَيءٍ    ،شيء متروك الحديث  

 ، وقد ضعفه يحيـى ، وِفي طريقه الثالث زهير الخراساني،وهو يضع الحديث: ابن عدي 
 وِفي طريقه الرابع سويد وطلحـة بـن         ،ه الذماري قال َأبو زرعة هو منكر الحديث       وفي

   .عمرو وقد خرجناهما
له أحاديث منـاكير    : "قال ابن عدي  ،  وأما حديث حبيب ففيه سلَيمان بن َأِبي كريمة            

  .١ "يل مجهولَأما حِديثُ عاِئشَةَ فأبو عق: "  ثم قال".قال والرعيني يحدث باألباطيل
وقَد ورد ِمن طُرٍق َأكْثَرها غَراِئب لَا يخْلُـو واِحـد ِمنْهـا ِمـن             : "      وقال ابن حجر  

  .٢"مقَاٍل
 صـلى اهللا  -فثبت من كل ذلك أن سبب الحديث ليس زيارة أبي هريرة لرسول اهللا                  

ي هريرة خطابا لهم،     كما أن الحديث يروى عن جمع من الصحابة غير أب          -عليه وسلم   
. بل ثبت ما هو أشد، وهو أن الحديث ال تصح نسبته إلى رسول اهللا بوجه من الوجـوه                 

  .فاألليق بالحديث أن يعد من أمثال العرب
ِإنَّه كان فَِريقٌ ِمـن ِعبـاِدي       {     فلم السخرية من رموز الدين وأهل السنة والمجاهدة         

   نَّا فَاغِْفرنا آمبر قُولُوني       اِحِمينالر رَأنْتَ خَينا ومحارتَّـى      * لَنا وا حِسـخِْري موهفَاتَّخَذْتُم 
وا َأنَّهـم هـم     ِإنِّي جـزيتُهم الْيـوم ِبمـا صـبر        *وكُنْتُم ِمنْهم تَضحكُون  َأنْسوكُم ِذكِْري   

ون٣}*الْفاِئز.  
  .التشنيعاالستغالل و: ثالثلمطلب الا

من أهم ما يستند إليه الطاعنون في السنة فكرة االستغالل، ومـن ذلـك اسـتغالل                    
األحداث التي تصدر عن المسلمين كأحداث العنف، والقتل الناتجة عن الغلو والتطرف،            
ومقابلتها بالتهم المعتادة، والتي تتمثل في أن األحاديث النبوية الموجـودة فـي الكتـب               

ية، والعنف، والقتل، ومن ذلك الحديث المتقـدم فـي   السيما الصحاح تحض على الكراه    
  .إحراق الخصوم

                                         
  ٢٥٢ / ٢ العلل المتناهية في األحاديث الواهية - ١
  ٤٩٨ / ١٠ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢
   )١١١( ،  ) ١١٠( ،  ) ١٠٩(  سورة المؤمنون، اآليات - ٣
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وهو ... ) ُأِمرتُ أن ُأقَاِتل النَّاس     (      لكن يظل دوما على رأس تلك الروايات حديث         
الذي كان باألمس مستغال من غير المسلمين للتشنيع على اإلسالم، ثم أصبح مستغال من              

  . الجدد في السنة ومصادرهاالطاعنين
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

     الحديث أخرجه جمع من األئمة عن جمع من الـصحابة، ومـن تلـك الروايـات                
قَـاَل رسـوُل    :  قَالَ -  رِضي اللَّه عنْه   - هريرةَالحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي       

الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه، فَمـن   : اس حتَّى يقُولُوا  ُأِمرتُ َأن ُأقَاِتَل النَّ   (: - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - اللَّه
   ).ِه وِحسابه علَى اللَِّهالَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه، فَقَد عصم ِمنِّي نَفْسه ومالَه، ِإلَّا ِبحقِّ: قَاَل

  .١ - لَّمصلَّى اُهللا علَيِه وس -رواه عمر، وابن عمر عن النَِّبي : وقال
وقد اجتهد العلماء في توجيه هذا الحديث حتى ال يظن ظان أن السنة تحرض على                    

ثَاِلثُها َأن يكُون ِمن الْعام الَِّذي ُأِريـد        : " قتل كل البشر ومن تلك الفهوم ما قاله ابن حجر         
   ادرالْم كُونفَي ِلِه ُأقَا    ِبِه الْخَاصـِل         ِبالنَّاِس ِفي قَوـِر َأهغَي ِمـن ـشِْرِكينَأِي الْم ِتَل النَّاس

   .٢ ) "  ُأِمرتُ َأن ُأقَاِتَل الْمشِْرِكين: (الِْكتَاِب ويدلُّ علَيِه ِروايةُ النَّساِئي ِبلَفْظ
 وهو من العام الذي أريـد بـه         ،أي بمقاتلة الناس  ) ُأقاتل الناس : " (     وقال القسطالني 

 : ويدل له رواية النسائي بلفـظ    ،لمراد بالناس المشركون من غير أهل الكتاب       فا ،الخاص
  . ٣) "  ُأمرت أن أقاتل المشركين (

 ناس معهـودين  بل هي ل  ،  ال تستغرق كل الناس   ) الناس(أن األلف والالم في     : وبيان ذلك 
 قُْل يا َأيّهـا     { :قوله تعالى بخالف  . ٤ }ِفي النَّاِس ِبالْحج يْأتُوك ِرجالًا     وَأذِّن{: كقوله تعالى 

                                         
 ِإلَـى  - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَّاس -باب دعاِء النَِّبي  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير،         - ١

 سِعيد بن المـسيِب،  من طريق ٢٩٤٦ / ٤٨ / ٤  يتَِّخذَ بعضهم بعضا َأربابا ِمن دوِن اللَّه   اِإلسالَِم والنُّبوِة، وَأن الَ   
  .، فذكره  هريرةعن

 / ٥٢ / ١ لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا محمد رسوُل اهللا      :  باب الَْأمِر ِبِقتَاِل النَّاِس حتَّى يقُولُوا      ومسلم في صحيحه، كتاب اإليمان،    
  .، فذكره  هريرة عنسِعيد بن المسيِب، من طريق ٢١
   .٧٧ / ١ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢

حميد الطَِّويـل،   من طريق ٣٩٦٦ / ٧٥ / ٧والحديث المشار إليه أخرجه النسائي في سننه ، كتاب تحريم الدم             
  .، فذكر الحديثعن َأنَِس بِن ماِلك

  ١١٥ / ٥ إرشاد الساري - ٣
  )٢٧: ( سورة الحج، اآلية رقم- ٤
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 ال شـك أنهـا   - صلى اهللا عليه وسلم   -فرسالته  . ١}النَّاس ِإنِّي رسوُل اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا       
 .تشمل الناس أجمعين

ليست لجميع جنس البـشر    )  أمرت أن أقاتل الناس     ( وهكذا األلف والالم في قوله           
  .فهي ألنواع من البشر

هنا ليست كل الناس وإال فهو سـيقاتل أهـل          ) الناس  ( كلمة    أن  يؤيد  كذلك لعقلا     و
  .اإلسالم أيضا على هذا الفهم، وقد ثبت بالعقل والنص أنه سيقاتل بالمسلمين لن يقاتلهم

 -بناء على ماسبق وما يأتي بيانه فإن النبي          و فَمن الناس الذين ُأِمرنا بقتالهم ؟          إذا،  
وعاهدهم، وصـاهرهم،   لما وحربا؛    قد تعامل مع أهل الكتاب سِ      -ه وسلم   صلى اهللا علي  
من قَتََل معاهدا لَـم يـِرح راِئحـةَ     : (- صلى اهللا عليه وسلم -حتى قال وَأوصى بهم؛  

   .٢ )الجنَِّة، وِإن ِريحها تُوجد ِمن مِسيرِة َأربِعين عاما
 صـلى اهللا  -فـإن النبـي   لذي ُأِمرنا بقتالهم ليسوا المسلمين ا الناسن  وعلى هذا فإ       

 صلى اهللا عليـه  - فقد ثبتت وصيته وليسوا أهل الكتاب سيقاتل بهم الشك، -عليه وسلم  
 . بهم -وسلم 
 وِإن َأحـد ِمـن   {وليسو المعاهدين المشركين طالما لم يقاتلونا، بل إن اهللا قال فيهم               

ـ             الْمشِْرِكين استَ  َأنَّهم قَـوم ال    جارك فََأِجره حتَّى يسمع كَالم اللَِّه ثُمّ َأبِلغْه مْأمنَـه ذَِلـك ِب
ونلَمع٣} ي. 

  : إذاً، فمن أمرنا بقتالهم هم
 للعدوان على   أو الطائفة من المسلمين التي تُجيش الجيوش لمنع أحكام االسالم           -أ       

 رِضي  -  هريرةَ  وقد جاء بهم النص في بعض طرق حديث أبي         ،إخوانهم من المسلمين  
 رِضي  -  وكَان َأبو بكْر   -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    - لَما تُوفِّي رسوُل اللَّه   :  قال - اللَّه عنْه 
كَيـفَ تُقَاِتـُل    : - رِضي اللَّه عنْـه    - وكَفَر من كَفَر ِمن العرب، فَقَال عمر         - اللَّه عنْه 

 ُأِمرتُ َأن ُأقَاِتَل النَّـاس حتَّـى        (: -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - النَّاس؟ وقَد قَاَل رسوُل اللَّه    

                                         
  )١٥٨: ( سورة األعراف ، اآلية رقم- ١
  مـن  ٣١٦٦ / ٩٩ / ٤ باب ِإثِْم من قَتََل معاهدا ِبغَيِر جـرم  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجزية،  - ٢

   .يرفعه - للَّه عنْهمارِضي ا -عمٍرو  عبِد اللَِّه بِن طريق مجاهد ، عن 
 من طريق مجاهد، عن عبد اهللا بن ٢٦٨٦ / ٨٩٦ / ٢ باب من قَتََل معاهداوابن ماجة في سننه ، كتاب الديات ،         

 .عمرو، فذكره
 )٦: ( سورة التوبة، اآلية رقم- ٣



– 

  )٣٣٩٢(

به علَـى   فَمن قَالَها فَقَد عصم ِمنِّي مالَه ونَفْسه ِإلَّا ِبحقِّـِه، وِحـسا            الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه،   : يقُولُوا
  .)اللَّه

واللَِّه لَُأقَاِتلَن من فَرقَ بين الصالَِة والزكَاِة، فَِإن الزكَاةَ حقُّ الماِل، واللَِّه لَـو              : فَقَاَل      
تَلْتُهم علَـى   لَقَـا -  صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم - منَعوِني عنَاقًا كَانُوا يَؤدونَها ِإلَى رسوِل اللَّه      

فَواللَِّه ما هو ِإلَّا َأن قَد شَرح اللَّه صـدر َأِبـي   ( : - رِضي اللَّه عنْه -قَاَل عمر   " منِْعها  
  .١ )  فَعرفْتُ َأنَّه الحقُّ- رِضي اللَّه عنْه -بكٍْر 
اِن ِمن الْمْؤِمِنين اقْتَتَلُوا فََأصـِلحوا      وِإن طاِئفَت : ( قال تعالى .  أو الطائفة الباغية   -ب       

                 ِر اللَّـِه فَـِإنِإلى َأم تَّى تَِفيءِغي حلَى الُْأخْرى فَقاِتلُوا الَِّتي تَبما عداهغَتْ ِإحب ما فَِإننَهيب
  .٢* ) ِطين فاءتْ فََأصِلحوا بينَهما ِبالْعدِل وَأقِْسطُوا ِإن اللَّه يِحب الْمقِْس

ِإنَّمـا   {  من نقضوا العهود وحرضوا على المسلمين وأعانوا عليهم وقـاتلوهم          -ج       
              لى ِإخْـراِجكُموا عرظاهو ِدياِركُم ِمن وكُمجَأخْريِن وِفي الد قاتَلُوكُم ِن الَِّذينع اللَّه نْهاكُمي

  .٣}ولِئك هم الظَّاِلمون  َأن تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَُأ
وقاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَّـِذين      { : يقول تعالى . ن من أعلنوا الحرب على المسلمي     -د       

تَِدينعالْم ِحبلَا ي اللَّه وا ِإنتَدال تَعو قاِتلُونَكُم٤ } ي.  
ولم يقـل   ) رت أن أقاتل    مُأ: ( ل أن رسول اهللا قا         ثم إنه من األهمية بمكان أن نعلم      

  . لـتُقْ أن َأرتُِمُأ
؛ والمقاتلة مفاعلة من الجانبين، وعلى هذا فهي من جانب المـسلمين ردا للعـدوان                  
وقاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقـاِتلُونَكُم وال        { : الجهاد في اإلسالم منظبط بقوله تعالى     ألن  

  .٥ } ه لَا يِحب الْمعتَِدينتَعتَدوا ِإن اللَّ

                                         
عبيد اللَِّه   من طريق    ١٣٩٩  /١٠٥ / ٢ باب وجوِب الزكَاة   أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الزكاة ،          - ١

  .، فذكره هريرةعنبن عبِد اللَِّه بِن عتْبةَ بِن مسعوٍد، 
 / ٥١ / ١ لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا محمد رسوُل اهللا      :  باب الَْأمِر ِبِقتَاِل النَّاِس حتَّى يقُولُوا      ومسلم في صحيحه، كتاب اإليمان،    

 .، فذكره هريرةعنبِن عتْبةَ بِن مسعوٍد، ايد اللَِّه بن عبِد اللَِّه عب من طريق ٢٠
  )٩: ( سورة الحجرات، اآلية رقم- ٢
  )٩: ( سورة الممتحنة، اآلية رقم- ٣
 )١٩٠: ( سورة البقرة، اآلية رقم- ٤
 )١٩٠: ( سورة البقرة، اآلية رقم- ٥



& 

 )٣٣٩٣(

وهذَا ِإن قَصد اِلاسِتدلَاَل ِبمنْطُوِقِه وهو ُأقَاِتـُل النَّـاس ِإلَـخْ فَِإنَّـه             : "      قال ابن حجر  
ِبالِْقتَالِ  ي رلَى       هذه   ِإلَى قْتَِضي الَْأمقَاتَلَِة عالْم نيِق بذَِهَل ِللْفَر ِة فَقَدءِ  الْغَايالْقَتْـِل   ، الـشَّيو 

  .١ " ِمن الْجاِنبيِن  فَِإن الْمقَاتَلَةَ مفَاعلَةٌ تَقْتَِضي الْحصوَل،علَيه
 هؤالء المحاربين لبالدنا من استمرار األمـة        ىثم إنه بعد ذلك وفي حال القتال يعف            

فقـد   - عليه وسـلم  صلى اهللا    -وهذه سنة رسول اهللا     ،  في قتالهم إن هم دخلوا اإلسالم     
         بـن عبـد اهللا    جـاِبر جاء في بعض طرق هذا الحديث كما عند مسلم في صحيحه عن             

 ُأِمرتُ َأن ُأقَاِتَل    (: - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -قَاَل رسوُل اهللا    : قَاَل - رضي اهللا عنهما     -
لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا عصموا ِمنِّي ِدماءهم، وَأموالَهم        : ذَا قَالُوا لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا، فَإِ    : النَّاس حتَّى يقُولُوا  

  .٢ }ِإنَّما َأنْتَ مذَكِّر لَستَ علَيِهم ِبمسيِطٍر {: ، ثُم قَرَأ"ِإلَّا ِبحقِّها،وِحسابهم علَى اِهللا 
 تعـاليم  خـالف  ومن  ،ومروءة نَجدة عن ينفك ال و،عف ورسالة ِسلْم نداء فالحديث      

   .نفسه إال يمثل الدين ال
  .واالعتماد على مصادر غير معتبرةالتدليس : لرابعالمطلب ا

     التدليس في عرض النصوص، واألقوال من أهم وسائل الطاعنين في السنة، فمـن             
ل الراوي  الممكن أن يعرض اإلنسان لقول فيقوم باقتصاصه فيعطي فكرة مختلفة عن حا           

المقصود، وقد يكون التدليس بعرض أقوال وإهمال أقوال أخرى، وقد يكـون يتـصاعد              
األمر فيتقول الطاعن على إمام بكالم لم يقله اعتمادا على عدم عنايـة أتباعـه بالبحـث     
العلمي أو ضوابط العلم العلم الشرعي، وقد يعرضون للتدليس أحيان بـذكر الـشخص              

مطعون في دينهم أو ضبطهم إيهاما أنـه مـنهم، ولـيس            المقصود وسط مجموعة من ال    
  .منهم

     ومن القصص الجامعة لعدة وسائل تدليسية ما قاله بعضهم في شأن الحديث الـذي              
 قد رض رأس رجل بين حجرين، وأنه هذا قتـل  - صلى اهللا عليه وسلم      -فيه أن النبي    

  .من غير بينة، وأن هذا الحديث يدعو إلى الطائفية
، ثم زعم أن هذا النص مـن  أبا حنيفة أنكره وقال هذا كالم فارغ ال أقبلهعى أن        واد

  . أسباب اإلرهاب، والقتل

                                         
   ٢٠٣ / ١٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١
  ) ٢٢: ( سورة الغاشية، اآلية رقم- ٢

 / ١ لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا محمد رسوُل اهللا      :  باب الَْأمِر ِبِقتَاِل النَّاِس حتَّى يقُولُوا      أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان،     
  . ، فذكره، عن جاِبر المكيعن َأِبي الزبير من طريق ٢١ / ٥٢



– 

  )٣٣٩٤(

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
َأن " : -  رِضي اللَّه عنْـه    -  َأنَسٍ      الحديث أخرجه البخاري في أربعة مواضع عن      

 ضا روِديهنِ    ١ييرجح نيٍة باِريج ْأسر           يمتَّى س؟ حَأفُالَن ،ذَا ِبِك، َأفُالَنَل هفَع نِقيَل م ،
 صلَّى اُهللا علَيـه   - فََأمر ِبِه النَِّبي   ( اليهوِدي، فََأومَأتْ ِبرْأِسها، فَُأِخذَ اليهوِدي، فَاعتَرفَ،       

  .٢ ) "  فَرض رْأسه بين حجريِن- وسلَّم
  .تفنيد تلك الدعاوى حول هذا الحديث لنا وقفات     ول

أن الحديث الذي أخرجه البخاري، فيه رواياته ما يفيـد أن اليهـودي قـد               :      األولى
  أعترف، وفي بعض رواياته أنه

  .أقر، وهذا صريح في دفع االدعاء بأن القتل كان من غير بينة أو بالشبهة
 قد روى الحـديث؛     - رحمه اهللا    - أن اإلمام    أن تبويب البخاري نفسه يفيد    :      الثانية

ليؤكد على المعاني المتقدمة ال ألجل التأصيل للقتل من غير بينة كمـا بـين أصـحاب                 
  . الدعوى

باب سَؤاِل القَاِتِل حتَّى يِقـر، واِإلقْـراِر ِفـي    : "      فقد أخرج البخاري الحديث أبواب 
باب ِإذَا َأومـَأ المـِريض ِبرْأِسـِه        " و   " . القَتِْل مرةً قُِتَل ِبه   ِإذَا َأقَر بِ  : " وباب "  الحدوِد

 باب ما يذْكَر ِفي اِإلشْخَاِص والخُـصومِة بـين        : " فضال عن باب   " . ِإشَارةً بينَةً جازتْ  
   " .المسِلِم واليهود

 أنها أومأت برأسها اعترافا على مـن        أن الجارية نفسها قد ثبت في الرواية      :      الثالثة
  .رض رأسها

 ،واخْتلف الْعلماء ِفي ِإشَارة الْمِريض، فَـذهب اللَّيـث  : " - رحمه اهللا  -     قال العيني   
 والشَّاِفِعي ِإلَى َأنه ِإذا ثبتَتْ ِإشَارته على ما يعرف من حضره جازت وصـيته،               ،ومالك

                                         
١ - ِريشِ   : الرضقِّ الجالد ِقيَل. ِمنه    : وـه كُـسارضاضره، وراً كسضه رضر .  الـشيء وارتَـض : رتَكَـس.                       
  ]١٥٤ / ٧لسان العرب [ 
 باب ما يذْكَر ِفي اِإلشْخَاِص والخُـصومِة بـين المـسِلمِ        أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات،        - ٢

   ٢٤١٣ / ١٣١ /٣ واليهود
   ٢٧٤٦ / ٤ / ٤ باب ِإذَا َأومَأ المِريض ِبرْأِسِه ِإشَارةً بينَةً جازتْوفي صحيحه كتاب الوصايا، 

  ٦٨٧٦ / ٩ / ٤ باب سَؤاِل القَاِتِل حتَّى يِقر، واِإلقْراِر ِفي الحدوِدالديات ، وفي صحيحه ، كتاب 
  جميعهم من طريق قتادة ، عن أنـس          ٦٨٨٤ / ٦ / ٩ ِإذَا َأقَر ِبالقَتِْل مرةً قُِتَل ِبه     ب الديات ،    وفي صحيحه، كتا  

 بألفاظ متقاربة



& 

 )٣٣٩٥(

ِإذا سِئَل الْمِريض عن الشَّيء فََأومـأ ِبرْأِسـِه َأو         :  والثَّوري ،الَْأوزاِعي و ،وقَاَل َأبو حنيفَة  
  . ِبيِدِه فَلَيس ِبشَيء حتَّى يتَكَلَّم

وِإنَّما تجوز ِإشَارة الَْأخْرس َأو من لحقته سكتة لَا يتَكَلَّم، وأمـا مـن           : قَاَل َأبو حنيفَة       
الحـِديث  : قلت: وقَاَل صاحب التَّوِضيح   .يوم ِبِه ذَِلك فَلَا تجوز ِإشَارته     اعتقل ِلسانه ولم    

لَو أدرك ما ذَكرنَاه آِنفا لما اجترأ بإبراز هذَا الْكَلَام، فَلَا يكثر مثل هـذَا            : قلت. حجة علَيهِ 
       النَِّبياك، ورهِ   -على قَاِصر الْفَهم وفائت الِْإدلَيسلم صلى اهللا عة     -  ولم يكتـف ِبِإشَـار  

    .لْجاِرية ِفي قتل الْيهوِدي، وِإنَّما قَتله باعترافها
      اِعيِليمقَاَل الِْإسة             : ١واقعِه ولَيَأو ع ا لَهته ِفيمن نَفسه لم تكن ِإشَارانَة عمن أطَاق الِْإب

راد، لَا ِفيما يَؤدي ِإلَى الحكم علـى ِإنْـسان          تقع موقع الدلَالَة على ما ي      موقع الْكَلَام، لَِكن  
وقَـاَل بعـض    . ِبِإشَارة غَيره، ولَو كَان كَذَِلك لقبلت شَهادة الشَّاِهدين ِبالِْإشَارِة واإليمـاء          

ِفي هذَا الحِديث حجة على أبي حنيفَة حيثُ لم يوجب الْقـصاص ِفـيمن قتـل           : الشَّاِفِعية
:  وِإنَّما يجب ِعنْده ِدية مغَلّظَة، والْحِديث حجة علَيِه، وخَالفه غَيره من الَْأِئمة            بمثقل عمدا، 

َأن عـادة ذَِلـك الْيهـوِدي       : مالك والشَّاِفِعي وأحمد وجماهير الْعلماء، والْجواب عن هذَا       
. رض ِبالْفَـساِد، فَقتـل سياسـة      كَانَت قتل الصغار بذلك الطَِّريق، فَكَان ساعياً ِفـي األَ         

لسعيه ِفي اَألرض ِبالْفَساِد لما قتل مماثله بـرض رأسـه بـين              واعترضوا ِبَأنَّه لَو قتل   
الحجرين، ورد ِبَأن قَتله مماثلة كَان قبل تَحِريم الْمثلَة، فَلَما حرمت نسخت، فَكَان الْقَتْـل               

ن الرجل يقتل ِبالْمرَأِة، وهو مجمع علَيِه ِعنْد مـن يعتـد            بيان أَ : وِفيه. بعد ذَِلك ِبالسيفِ  
   .٢ " قتل الْكَاِفر ِبالْمسلِم، واهللا أعلم: وِفيه. خالف شَاذ: وِفيه. بإجماعه

وإنما تجوز إشارة األخرس أو من مـرت عليـه       : قال أبو حنيفة  : "      وقال ابن بطال  
واحتج الطحاوى  . فال تجوز إشارته  . ولم يدم به ذلك   سنة ال يتكلم، وأما من اعتقل لسانه        

رض رأس اليهودى بين حجـرين       - صلى اهللا عليه وسلم    -أن النبى    عليه بحديث أنس  
  .بإشارة المرضوضة 

                                         
           :المتـوفى ،   أحمد بن ِإبراِهيم بن ِإسماِعيل، اإلمام أبو بكر اإلسماعيلي الْجرجاني الفقيه الـشافعي الحـافظ               - ١

  ]٣٥٣ / ٨سالم تاريخ اإل. [ هـ٣٧١
  ٢٥٤ / ١٢ عمدة القاري - ٢
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 إشارته بمنزلة دعواهـا     - صلى اهللا عليه وسلم    -فجعل رسول اهللا    : قال الطحاوى      
دة من الزمان، فدل على أن مـن اعتقـل          ذلك بلسانها من غير اعتبار دوام ذلك عليها م        

  .١ " لسانه فهو بمنزلة األخرس فى جواز إقراره باإليماء
اعِتبار الْمماثَلَِة  : الْمسَألَةُ الثَّاِنيةُ ):  " ه٧٠٢ ت (- رحمه اهللا    -     وقال ابن دقيق العيد     

       اِلٍك، ومو الشَّاِفِعي بذْهم وِفي طَِريِق الْقَتِْل ه         ِف فَلَـهيوَل إلَى الـسدالْع ِليالْو اخْتَار ِإن
ذَِلك، وَأبو حِنيفَةَ يخَاِلفُ ِفي هِذِه الْمسَألَِة فَلَا قَود ِعنْده إلَّا ِبالسيِف، والْحِديثُ دِليٌل ِلماِلـٍك                

    النَِّبي فَِإن ،الشَّاِفِعيو-    سه ولَيع لَّى اللَّهـا        -لَّم   صِن، كَميرجح نيب وِديهالْي ْأسر ضر 
ما إذَا كَان الطَِّريقُ الَِّذي حصَل ِبِه الْقَتْـُل محرمـا،           : ويستَثْنَى ِمن هذَا  . هو ِبالْمرَأةِ  فَعل

لُهِفع ِكنملَا ي ِر، فَِإنَّهح٢ " كَالس.  
 العلماء مع والنـصوص التـي ظاهرهـا التعـارض،          فظهر مما سبق كيف تعامل  

  .وظهر كيف ردهم على أبي حنيفة
     وظهر أن أبا حنيفة لم يرد الحديث، ولم يصفه بالفارغ، والظاهر أنه لم يـصله، أو              

  .وصله بطريق غير مقبول
بـين  اخـتالف       فالمسألة ليست كما صوروها بأنها طعن في النص النبوي إنما هي            

، وفارق كبير بين رد اإلمام أبي حنيفة الحديث، أو عملـه            ِفي صفة القصاص  أهل العلم   
  .بخالفه لعدم وصوله له أو وصوله بطريق غير مقبول

     ومن أشد أنواع التدليس وهو ما يمكن تخصيصه بمطلب مستقل غير أنـي ألحقـه               
ادر بهذا المطلب؛ لشدة اتصاله به،حيث يعتمدون الطاعنون في السنة كثيرا علـى مـص             

غير معتبرة، وهذا تجده بشدة في كتب المستشرقين التي تبين ذكرها فـي تمهيـد هـذا                 
البحث فتجدهم يعتمدون في مواضع كثيرة في نقل الروايات على كتـب األدب ككتـب               

" نهـج البالغـة     : "  األصفهاني، وبعض كتب الشيعة، وكتب األدب والبالغة ككتـاب        
لك االعتماد على كتب الفتن والمالحم، وبعض       المنسوب لإلمام علي بن أبي طالب، وكذ      

كتب أبي نعيم كحلية األولياء، وبعض كتب ابن أبي الدنيا، وكلها كتب جمعـت الغَـثَّ                
  .والسِمين

                                         
  ١٥١ / ٨ شرح صحيح البخاري البن بطال - ١
  ٢٢٦ / ٢ عمدة األحكام - ٢
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  :الخاتمة
     الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على سـيدنا محمـد وآلـه               

  وبعد ،،،،  وصحبه
 القديمة، والتي تتم إعادتها بـصور       دعاوىاستحضار ال حث على        فقد ارتكز هذا الب   

  الطـاعنين  دعـاوى تتبـع   ، وإثبات إعادة تدويرها، وعرضـها، ثـم         ومؤثرات مختلفة 
 دعـاوى  مـن    تتولـد المحورية أو المركزية بالشبكة العنكبوتية، وهي الدعاوى التي         

، معاصـرة ، أو صيغت في قوالب جديـدة، أو فلـسفات         غيرهاأخرى أو انصهرت مع     
التعرف على أهم تجليات، ومنطلقات،     ، مع   ومواجتها بالحجج والبراهين النقلية، والعقلية    

الوسائل ت تلك الدراسة أهم     كما تتناول ،  وأدوات الطاعنين في السنة على شبكة االنترنت      
واآلليات الراجعة إلى الطاعنين أنفسهم، وآليـاتهم فـي نـشر أفكـارهم بـين الفئـات             

  . إلى استحداث أساليب جديدة للتعامل معهم  ما يؤديالمستهدفة، وهو
  :أما عن أهم النتائج المستخلصة ِمن هذا البحث فهي كما يلي

أن الدعاوى المعاصرة التي تطرح عبر الوسائل والتقنيات الحديثة ما هـي إال              - ١
 .دعاوى مكررة قديما

ثرات عاليـة،   أن هذه الدعاوى مع تكرارها إال أنها صيغت بقوالب جديدة، ومؤ           - ٢
مع قدرة فائقة على استغالل مكامن الضعف لـدى فئـات الـشباب والمثقفـين       

 .تحديدا
أن كتب التراث السيما الشروح الحديثية قد تناولت تلك الدعاوى قـديما بـالرد            - ٣

 . والتفنيد
أن أهم وسيلة لمواجهة تلك التيارات المخالفة، والدعاوى الزائفة هـو التربيـة،         - ٤

ين وجود العالم المربي تضاعفت قوة أصحاب تلك الدعاوى         ولما قل في المسلم   
 . التي تنخر في جسد األمة

أن أصحاب تلك الدعاوى في المقام األول ال يعتمدون فكرة الشيخ أو األسـتاذ               - ٥
 .فغالبهم ال شيخ له

أن انتشار تلك الدعاوى بقوة في هذا العصر ال ينفك عن كونه أمـرا ممنهجـا                 - ٦
فقات، وهذا أمر نراه في كل بلدان المسلمين، وهنـا          يحتاج إلى دعم وتدريب ون    

 .عالمات استفهام كثيرة حول المصدر المركزي لتلك الحمالت المتتابعة 
 حديثا) ٤٢(هذا، وقد بلغ عدد األحاديث التي تناولها هذا البحث  - ٧



– 
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  :أما عن توصيات البحث
سـيما  ضرورة تدريس علوم الحديث كمادة إعداد عام في الجامعات العربيـة ال   - ١

 .باألقسام النظرية
ضرورة إنشاء مرصد علمي عالمي عمالق يضم كبار علماء المسلمين، وعـدد       - ٢

ضخم من شباب الباحثين النـابهين لرصـد الـدعاوى الطاعنـة فـي الـسنة           
ومصادرها، وتتبعها، والرد عليها بما يتوافق مع العصر، على أن يكون مقـره             

 .من وجهة نظري مكة المكرمة 
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  جع البحثفهرس أهم مرا
 .القرآن الكريم  -
 أبى بن محمد بن حمدالقسطالني، شهاب الدين أ   . البخاري صحيح لشرح الساريإرشاد   -

 .ه١٣٢٣، األميرية الكبرى المطبعة:  القاهرة٧، طبكر
مال علـي   . األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى        -

 / األمانـة  دار: ، بيـروت  الصباغ محمد: ، تحقيق ٢، ط محمد سلطان بن علي. القاري
 .ه١٩٨٦، الرسالة مؤسسة

دار العلم للماليين،   : ، بيروت ١٥خير الدين بن محمود الدمشقي، ط       ، الزركلي. األعالم -
 .م٢٠٠٢ مايو

  .هـ١٤١٠، المعرفة دار:  القرشي، بيروتإدريس بن حمدالشافعي، م. األم -
المـالكي،   اهللا عبد بن يوسف عمر  أبو ابن عبد البر،  . األصحاب معرفة في االستيعاب -

  .هـ١٤١٢ الجيل، دار: ، بيروتالبجاوي محمد علي:  تحقيق١ط
، شـيري  علي: ، تحقيق القرشي بن عمر    إسماعيل الفداءابن كثير، أبو    . والنهاية لبدايةا -

  .هـ١٤٠٨، العربي التراث إحياء دار ،١ط
: ، بيـروت  مـسلم  بـن  اهللا عبد محمد أبوابن قتيبة الدينوري،    . تأويل مختلف الحديث   -

 . ه١٤١٩، ٢المكتب اإلسالمي، ط
 بـشار  دكتـور : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق  . الذهبي. تاريخ اإلسالم  -

 م٢٠٠٣دار الغرب اإلسالمي، : ، بيروت٢، طعواد
 عبد الـرحمن    الدين جاللالسيوطي، أبو الفضل    . النواوي تقريب شرح الراوي تدريب -

 .ه١٤١٥، طيبة دار: ، الرياض٢ط ،الفاريابي نظر:  تحقيقبن أبي بكر،
 أحمـد  بـن  محمـد  اهللا عبد أبو. القرطبي" .  القرآن ألحكام الجامع. " تفسير القرطبي  -

دار الكتـب  : ، القـاهرة  ٢، ط أطفـيش  وإبـراهيم  البردونـي  أحمد: تحقيقالخزرجي،  
 هـ١٣٨٤ ،المصرية

محمد عوامة،  : تحقيقسقالني،  علي الع أبو الفضل أحمد بن      ، ابن حجر،  تقريب التهذيب  -
 . ه ١٤٠٦ ،دار الرشيد : ، سوريا١ط

 عبـد  بـن  يوسف عمر ابن عبد البر، أبو. التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد    -
وزارة األوقـاف   : ، المغرب ٢مصطفى العلوي، محمد البكري، ط    : المالكي، تحقيق  اهللا

 .هـ ١٣٨٧ والشؤون اإلسالمية،



– 
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ـ  محمـد  :تحقيـق  األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد،  . غةتهذيب الل  - ، ١ب، طمرع
 .م٢٠٠١ ،العربي التراث إحياء دار: بيروت

 بن  أحمد بن محمود حفص أبوالطحان،  . حجية السنة ودحض الشبهات التي تثار حولها       -
 محـرم ،  المنـورة  بالمدينـة  اإلسـالمية  لجامعـة  ا ٣عدد   /٤محمود طحان، ط السنة   

 . هـ١٣٩٢
محمد زهير  :  تحقيق البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل،      . الصحيح المسند الجامع -

 .هـ١٤٢٢ ،دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية، ١طبن ناصر الناصر، 
، أبو بكر أحمـد بـن علـي   الخطيب البغدادي،   . الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع     -

 .ه١٤٠٣، ف مكتبة المعار:، الرياض١محمود الطحان، ط. د: تحقيق
 عبـد  الـدين  محيـي  محمد:  تحقيق  السجستاني، األشعث بن سليمان،   داود و أب .سننال -

 . المكتبة العصرية: بيروت: ١، طالحميد
محمد فؤاد عبـدالباقي،  : ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، تحقيق       . السنن -

  .دار إحياء الكتب العربية، البابي الحلبي  :، القاهرة١ط
، شـاكر  محمـد  أحمد:  تحقيق سنن، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،        ال -

 .م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، : القاهرة: وآخرون
 عبـدالقادر  محمـد : البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق        . السنن الكبرى  -

 .ه١٤٢٤الكتب العلمية، : ، بيروت٣، طعطا
: ، حقِّـق بإشـراف  أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمـان الذهبي،  . عالم النبالء سير أ  -

 .هـ ١٤٠٥ ، الرسالة،٣شعيب األرناؤوط، ط
 مـصطفى :  المعافري، تحقيق  أيوب بن هشام بن الملك عبد،  هشام ابن،  النبوية لسيرةا -

، دهوأوال الحلبـي  البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: ، القاهرة ٢، وآخرون، ط  السقا
  .هـ١٣٧٥

مجمـع  دكتور محمود محمد مزروعة، . مزروعة. شبهات القرآنيين حول السنة النبوية     -
 .ه١٤٢١، الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

 بن ياسر تميم أبو: تحقيق،  خلف بن علي الحسن بوابن بطال، أ  . شرح صحيح البخاري   -
 .ه١٤٢٣مكتبة الرشد، : ، الرياض٢، طإبراهيم

شـعيب  : ، تحقيـق  سالمة بن محمد بن أحمد جعفر أبوالطحاوي،  . شرح مشكل اآلثار   -
   .هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١األرنؤوط، ط
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، موسـى  بـن  أحمد بن محمود محمد أبوالعيني،  . عمدة القاري شرح صحيح البخاري     -
   .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت١ط

ـ        ،ن حجر اب. فتح الباري شرح صحيح البخاري     - سقالني، أبو الفضل أحمد بن علـي الع
 هـ١٣٧٩ ،دار المعرفة : ، بيروت١ط

 عبدالرحمن بن محمد الدين مسالسخاوي، ش . للعراقي الحديث لفية أ بشرح المغيث فتح -
  .هـ١٤٢٤، السنة مكتبة: مصر ،١، طحسين علي: ، تحقيقالسخاوي

، ١د بن عبد الـرؤوف، ط     المناوي، زين الدين محم   . الصغير الجامع شرح فيض القدير  -
 . ه١٣٥٦، الكبرى التجارية لمكتبةا: مصر

 عبـد  الفـرج  أبـو  الـدين  جمالابن الجوزي،   . الصحيحين حديث من المشكل شفك -
 .ه١٤١٨دار الوطن، : ، الرياض١، طالبواب حسين علي، الرحمن

دار صـادر   : ، بيـروت  ٣ط،  مكـرم  بن محمدر، أبو الفضل     ابن منظو  .لسان العرب  -
 .هـ ١٤١٤

محمد :  تحقيق ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري،      مسلم. المختصر الصحيح المسند -
  .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت١طفؤاد عبد الباقي، 

 ،شعيب األرنـؤوط  : أبو عبد اهللا أحمد بن محمد حنبل، تحقيق       . أحمد بن حنبل  . المسند -
 .هـ١٤٢١، مؤسسة الرسالة: ، بيروت١، طوآخرون

محمد باقشيش، إشراف   / جمعا، وتخريجا، ودراسة للدكتور     " سى بن عقبة    مرويات مو  -
أكرم ضياء العمري، منشورات كلية العلـوم واآلداب جامعـة ابـن زهـر،              / الدكتور

  .م١٩٩٤المغرب ، 
دار : ، بيـروت  ٢، ط يـاقوت  اهللا عبد أبو الدين شهابياقوت الحموي،   . معجم البلدان  -

 .م١٩٩٥صادر، 
 بـن  يحيـى  الدين محييأبو زكريا   .  ، النووي  الحجاج بن لممس صحيح شرح المنهاج -

  .ه ١٣٩٢ ،العربي التراث إحياء دار: ، بيروت٢، طشرف
 محمـد ش  : ، تخريج وتعليق  األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك،  مالك. الموطأ -

  .هـ١٤٠٦  العربي، التراث إحياء دار: بيروت: ١، طعبدالباقي فؤاد
  .رنت السيما اليوتيوب والمدونات وشبكات التواصلإضافة إلى مواقع اإلنت -
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(*)  
  

  
  

  الملخص
الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات، والصالة والسالم على نبي الرحمات، وعلى آله 

  :وأصحابه والزوجات الطاهرات، وبعد
إن الدارس لجهود العلماء في خدمة العلم الشرعي يقف على كثيٍر من النماذج المميزة؛ 

  .لشرعيةويقف على تميز كل واحٍد منهم في علم من العلوم ا
ولذلك عمدت لدراسة جهود الشيخ فيصل آل مبارك في خدمة السنة النبوية دون غيرها 

  .من علوم الشرع الحنيف ألظهر تميز جهد الشيخ في هذا العلم
فقد بلغت ما كتبه الشيخ في خدمة السنة النبوية عشرة كتٍب تحتوي الكثير من الفوائد 

  . الحديثية واللغوية والفقهية
خالصة الكالم لشرح عمدة : ( برز كتب الشيخ في خدمة السنة النبوية كتابهوكان من أ

، هذا الكتاب مر بثالثة مراحل ليظهر على هيئته التي وصلت لنا؛  وقد عمد )األحكام
في شرحه على بيان المعاني اللغوية أللفاظ الحديث، ومن ثم التأصيل بآيات من الكتاب 

 ليبن –شهد بأحاديث أخرى في نفس موضوع الباب الكريم ألحاديث الباب، ومن ثم يست
 ومن ثم يستنبط - المجمل أو يخصص العام أو يزيل االختالف أو يزيد في األلفاظ

الفوائد واألحكام الفقهية من أحاديث الباب؛ مستشهداً بأقوال الفقهاء في ذلك؛ ومن ثم 

                                         
 ٤٠٦/ ٣٧ذا البحث مدعوم من جامعة الجوف، تحت مشروع بحثي رقم ه(*)

 
 

   
  .مساعد في الحديث النبوي الشريف وعلومهاألستاذ ال

   
  .األستاذ المساعد في الحديث النبوي الشريف وعلومه

  جامعة الجوف
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يث، ورد عليها وفق يبن أقوال أهل البدع في بعض القضايا العقدية الواردة في األحاد
  .منهج السلف الصالح

لترتسم بذلك صورة متكاملة عن األحاديث المدروسة في شرحه وفق منهج السلف 
  . الصالح رحمهم اهللا

  
  واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل
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  شكر وتقدير
  

  .الشكر هللا أوالً أن وفق لكتابة هذا المشروع
تم دعم هذا المشروع من قبل جامعة الجوف تحت " ثم الشكر لجامعة الجوف حيث 

  )."٣٧/٤٠٦(مشروع بحثي رقم 
أحمد بن مرجي الفالح مستشار المشروع على خدماته العلمية . ثم الشكر لسعادة د

  .للرقي بالبحث
مشعل بن محمد العنزي الباحث الثاني على بصماته . والشكر موصول لسعادة د

  .التعاون على إخراج البحث بصورته النهائيةالواضحة في جمع المادة العلمية و
  .ثم الشكر للزوجة واألوالد على دعمهم لي إلنجاز هذا المشروع
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  المقدمة
الحمد هللا الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسط، والصالة والسالم على 

 آله وأصحابه األطهار أشرف الخلق محمد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى
  .األبرار

إن دراسة جهود العلماء في خدمة العلم والدين الحنيف، وبيان هذه الجهود 
وإبرازها لطالب العلم وعامة الناس لهو جزء أصيل من تراثنا اإلسالمي؛ ومن هذا 
المنطلق كانت الفكرة ببيان جهود الشيخ فيصل بن المبارك في خدمة السنة النبوية؛ 

  . هجه و جهوده رحمه اهللا في التعامل مع السنة النبويةليتضح من
فقد كان للشيخ فيصل بن مبارك مكانة اجتماعية وعلمية كبيرة، ترك على إثرها أثراً 
علمياً كبيراً في خدمة العلم الشرعي، وكان للسنة النبوية حظاً وافراً من هذا اإلرث، 

علمي وتقديمه للناس على أكمل وجه ولذا كان من حق الشيخ القيام ببيان هذا اإلرث ال
  .وأحسن صورة

  :أسباب اختيار موضوع البحث
  .عدم وجود دراسات تبين جهود الشيخ في خدمة السنة النبوية .١
 .وجود دراسات حديثية كثيرة للشيخ بحاجة للعناية واإلظهار .٢
 .بيان منهجية الشيخ رحمه اهللا في التعامل مع السنة النبوية وشروحها .٣
فيصل بن مبارك كعلم من أعالم الحديث في المملكة عامة ومنطقة ظهور الشيخ  .٤

 .الجوف خاصة
، حيث ألف الشيخ أول ما ألف )خالصة الكالم لشرح عمدة األحكام( مكانة كتابه  .٥

خالصة ( شرحاً مطوالً للكتاب، ثم اختصره لطالبه، ثم أخرج الشيخ كتابه 
، وكان الكتاب الوحيد الذي كآخر ما ارتضاه الشيخ). الكالم لشرح عمدة األحكام

 .طبع في حياة الشيخ رحمه اهللا
  :أهمية البحث

ال يخفى على الدارسين والباحثين أهمية بيان جهود العلماء في خدمتهم للسنة   
النبوية، وإبراز هذا الجهد لطلبة العلم والعامة ليكون الطريق ممهداً لالستفادة من هذا 

اسة لتبين جهود الشيخ فيصل بن مبارك في خدمة العلم والجهد، ولذلك جاءت هذا الدر
  . السنة النبوية
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  : أهداف البحث
  .  معرفة الجهود العلمية في السنة النبوية للشيخ فيصل بن مبارك-  
 تقديم صورة عن منهجية الشيخ في التعامل مع السنة النبوية من خالل الدراسة -

  .التطبيقية
  . وإبراز هذه الجهود  دراسة جهود العلماء في منطقة الجوف-
 تفعيل دور الجمعيات العلمية في دعم الكراسي البحثية في جامعة الجوف لبيان جهود -

  .العلماء في هذه المنطقة
  . تقديم توصيات-  

  :الدراسات السابقة
العالمة المحقق والسلفي المدقق، ألبي بكر فيصل بن عبد العزيز البديوي، وهو من  .١

  . صفحة٣١سيرة الشيخ ورحالته، ويقع في أوائل من أفرد كتاباً في 
معالم الوسطية والتيسير واالعتدال في سيرة آل مبارك، لمحمد بن حسن بن عبد اهللا  .٢

 .آل مبارك، وهو من أحفاد الشيخ الذين اهتموا بالتراث العلمي للشيخ رحمه اهللا
 اهللا، الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى .٣

 .للباحثة ثنوى بنت عبد اهللا العمري
، )توفيق الرحمن في دروس القرآن“الشيخ فيصل المبارك ومنهجه في تفسيره ( .٤

ألحمد بن مرجي الفالح،  رسالة دكتوراه في القرآن وعلومه، الجامعة اإلسالمية 
 .م٢٠١١العالمية،  ماليزيا، 

  :لفرق على النحو اآلتيوفي مقارنة للدراسات السابقة ودراستنا هذه يتضح ا
لعل دراستنا تستدرك و تضيف لما سبق، وتعرض للجهد المميز :  الدراسة األولى-

  .  للشيخ في خدمة الحديث، ومنهجه في شروح الحديث
لعل هذا البحث يضيف دراسة متخصصة في جهود الشيخ في خدمة :  الدراسة الثانية-

  .السنة على وجه التحديد
هذا البحث يختلف عن دراستنا فهو مختص بجهود الشيخ في العقيدة، :  الدراسة الثالثة-

  .بينما بحثنا في جهود الشيخ في خدمة الحديث
لعل دراستنا تقدم جهود الشيخ في السنة بينما هذه الدراسة في :  الدراسة الرابعة-

 . التفسير
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  : النتائج المتوقعة للبحث
  :وصول إلى النتائج التالية يتوقع الباحثان أنه من خالل هذه الدراسة  ال

  .الوقوف على جهود الشيخ فيصل في خدمة السنة النبوية - ١
 .توضيح منهجية الشيخ في التعامل مع السنة النبوية - ٢
  .بيان المكانة العلمية للشيخ من خالل بصمته المميزة في منهجيته - ٣

  : ضمن منهجين – بإذن اهللا تعالى – سيتم تناول البحث :منهجية البحث
استقرائي وذلك باستقراء كتب الشيخ فيصل بن مبارك في الحديث النبوي : األول 
  . وعلومه

  .تطبيقي وذلك بدراسة تطبيقية ألحد كتبه وبيان جهوده في خدمة السنة النبوية: الثاني
  :وقد قسم البحث لثالثة مباحث وخاتمة على النحو التالي

 نسبه وشيوخه وتالميذه، توطئة، وتحتوي التعريف بالشيخ من حيث: المبحث األول
  .ومكانته العلمية واالجتماعية

أبرز كتب الشيخ في السنة النبوية وعلومها، وفيه تعريف موجز بكتب : المبحث الثاني
الشيخ في السنة النبوية، ومن ثم تعريف بكتاب خالصة الكالم على عمدة األحكام الذي 

  .يعد أميز كتب الشيخ في الحديث
، وبيان )خالصة الكالم لشرح عمدة األحكام( ة تطبيقية لكتاب دراس: المبحث الثالث

  .منهج الشيخ في شرح األحاديث الواردة في الكتاب، ومواطن تميز الشيخ رحمه اهللا
  .تحوي أهم التوصيات واالقتراحات: الخاتمة
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  .توطئة: المبحث األول
بد من قبل الولوج في معرفة جهود الشيخ فيصل في خدمة  السنة النبوية ال  

الوقوف على سيرته العملية والعلمية، لتقدم للقارئ جزءاً من مالمح هذه الشخصية 
  :المباركة، وسأبين ذلك بشكل علمي مختصر على النحو التالي

  .تعريف بالشيخ وحياته: المطلب األول
أسرته ومكانتها سم الشيخ ونسبه ومولده ونشأته؛ ويتضمن هذا البحث التعريف با

  : على النحو اآلتيتهاالعلمية؛ وصف
مبارك بن عبد الرحمن بن    فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن حمد بنهو

حسن بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن حين بن راشد بن محمد بن عبد اهللا آل حمد 
١الرباعي الحسني الِبشري العنزي الوائلي

.  

 الرياض وهو ابن ه، ثم انتقل للرياض ثم انتقل إلى١٣١٣ولد الشيخ في حريمالء سنة 
عبدالعزيز  مع أسرة آل مبارك، عندما استدعاهم الملك) هـ١٣٢٠(سبع سنين في عام 

وبعد سنتين قتل أبوه في وقعة البكيرية فكفله هو وشقيقيه ، رحمه اهللا بعد فتحه للرياض
  .عمه الشيخ محمد بن فيصل فرباه أحسن تربية

 وآل رشد مع بني عمهم من آل ينتمي الشيخ فيصل إلى أسرة آل مبارك من آل رشد
  .٢ه١٤٠٥حمد الرباعيين الوائليين هم الذين انشأوا حريمالء عام 

من أصحاب العلم والفضل منهم على سبيل المثال ال  برز من هذه العائلة عدد كبير
الشيخ ناصر بن محمد الناصر وهو جد الشيخ فيصل المه؛ والشيخ عبد : الحصر

 والد الشيخ فيصل؛ والشيخ محمد بن فيصل بن حمد العزيز بن فيصل آل مبارك وهو
  .آل مبارك وهو عم الشيخ فيصل

                                         
، ١، دار الرشـد، الريـاض، ط  المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك         محمد المبارك،    ١

عبد الرحمن بن عبد اهللا آل الشيخ، مشاهير علماء نجد، الرياض، دار اليمامـة،              : ، وانظر ١٨ه، ص ١٤٢١
 محمد عثمان القاضي، روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحـوادث الـسنين،              :، وانظر ٣٩٨، ص ٢ط

  .١٤٧ه، ص١٤٠٠، ١القاهرة، ط
، ١، دار الرشـد، الريـاض، ط  المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك         محمد المبارك،    ٢

  .١٨ه، ص١٤٢١



– 
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عرف الشيخ بأنه كريم جواد، لين العريكة، يتكلم مع الصغير والكبير، دمث الخلق، 
١قوياً في الحق، عفيفاً، نزيهاً، بعيداً عن الشبهات

.  
  .التعريف بالمكانة العلمية للشيخ: المطلب الثاني
 المطلب التعريف بشيوخ وتالميذ الشيخ فيصل بن المبارك، وأهم كتبه ويتضمن هذا

  .ومؤلفاته في شتى العلوم الشريعة وغيرها
٢ .شيوخه: أوالً

.  
لقد تلقى الشيخ رحمه اهللا العلم على يد الكثير من العلماء الفضالء، وتنقل في طلب العلم 

  :في مناطق المملكة المتفرقة
  .ففي حريمالء -

، حيث قرأ عليه )هـ١٣٢٠ت (علي بن إبراهيم بن داود : ى يد الشيختلقى العلم عل
ناصر بن محمد الراشد                 : الشيخ  القرآن الكريم في بداية طلبه للعلم، وعلى يد

: الشيخ ، وهو جده ألمه، وقد أخذ عنه علم الحديث، والسيرة النبوية، و)هـ١٣٣٦ت (
محمد بن ناصر المبارك           : الشيخ وعلى يده، ١٣٣٨ت (عبداهللا بن محمد الحجازي 

؛ كما كان .، وأجازه أيضا"األصول الثالثة"، حيث قرأ عليه الحديث، و)هـ١٣٤٧ت (
وهو عم الشيخ فيصل أثر كبير على ) هـ١٣٦٥ت (محمد بن فيصل المبارك : للشيخ

  .الشيخ، حيث قرأ عليه علم الحديث، وأجازه بمروياته
 :وفي الرياض -

رحل الشيخ رحمه اهللا للرياض لتلقي العلم؛ وقد نال منه حظاً وافراً على يد شيوخ لقد 
: الشيخ  وقد أجازه، و) هـ١٣٣٣ت (الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا النمر : كُثر منهم 

، "كتاب التوحيد"حيث قرأ عليه ) هـ١٣٣٩ت (عبداهللا بن عبداللطيف آل الشيخ 
عبداهللا بن : الشيخ ، وقد أجازه أيضا، و" الطحاويةشرح العقيدة"، و"العقيدة الواسطية"و

                                         
، ٥، ج٢، دار العاصـمة، الريـاض، ط   البسام، عبد اهللا بن عبد الرحمن، علماء نجد خالل ثمانية قـرون   ١

  .٣٩٩ص
محمد المبارك، المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك، مكتبة الرشد، الرياض،              :  انظر ٢

محمد المبارك، معالم الوسطية واالعتدال في تاريخ الشيخ فيصل بـن عبـد العزيـز آل      : ، وانظر ٢٩ص  
، عبد اهللا بن عبد الرحمن، علماء نجد خالل ثمان قـرون،          البسام: ، وانظر ٢٩-٢٨ -٢٢-٢١مبارك، ص   

  .٤٢٧-٤٢١، ص٣، ج٢٢٧-٢٢٠، ص٢، ج٢١٥، ص١، ج٢دار العاصمة، الرياض، ط
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حمد بن فارس بن : أخذ عنه الفقه، والفرائض، والشيخ) هـ١٣٣٩ت (راشد الجلعود 
أخذ عنه الفقه، والنحو، وعلوم العربية، وكان يلقب ) هـ١٣٤٥ت (محمد بن فارس 

أخذ ) هـ١٣٤٩ت (سعد بن حمد بن عتيق : الشيخ بسيبويه زمانه؛ لمعرفته بالنحو، 
عبدالعزيز بن عبداهللا : عنه الحديث، والتفسير، والفقه، وقد أجازه بمروياته، والشيخ

، أكمل عليه حفظ القرآن الكريم، وجوده عليه، والشيخ محمد بن )هـ١٣٦٠ت (الخيال 
محمد بن إبراهيم آل : أخذ عنه علم العقيدة، والشيخ) هـ١٣٦٧ت (عبداهللا آل الشيخ 

 .قرأ عليه الفقه، والعقيدة) هـ١٣٨٩ت (الشيخ 
 :وفي المجمعة -

عبداهللا بن عبـدالعزيز    : الشيخ هـ، و ١٣٥٥ت  (عبدالرحمن بن محمد بن داود      : الشيخ
سـعد  : وقد أجازه بجميع مروياته، وبجميع ما أجازه به الشيخ        ) هـ١٣٧٣ت  (العنقري  

قري، وابـن   العن:  الصديقي؛ وقد الزم الشيخين     بن عتيق، وعبد الستار بن عبد الوهاب      
 .داود، مدة أربعة أشهر تقريبا

 :في جنوب المملكة -
تتلمذ عليه في الرياض، ثم في ) هـ١٣٣٩ت (عبداهللا بن راشد الجلعود : الشيخ 

 .هـ١٣٣٨(قرأ عليه عام ) هـ١٣٥٦ت (ناصر بن جار اهللا : الشيخ الجنوب، و
 :وفي األحساء -
 األحساء من عام ، قرأ عليه بعد فتح)هـ١٣٣٨ت (عيسى بن عكاس : الشيخ 
، )هـ١٣٥٩ت (عبدالعزيز بن بشر : الشيخ هـ، و١٣٣٣(إلى أول عام ) هـ١٣٣١(

 .هـ١٣٣٣(إلى أول عام ) هـ١٣٣١(قرأ عليه من عام 
اجتمع به، وأخـذ    ) هـ١٣٧٣ت  (عبدالرحمن بن ناصر السعدي     : الشيخ في القصيم  -

 .عنه
١ .تالميذه: ثانياً

.  
العلم، نظرا لتوليه القضاء في عدد من المدن، لذا تتلمذ على الشيخ عدد كثير من طلبة 

 :يصعب حصرهم؛ لكن من أشهرهم

                                         
محمد المبارك، المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك، مكتبة الرشد، الرياض،              :  انظر ١

  .٨٦ وص١٦، ص٤السعودية في مائة عام، ج، موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية ٦٠ص 



– 

  )٣٤١٢(

: إبراهيم بن خليف بن مسلم، المدير العام لمكتب التخطيط في الجوف؛ والشيخ: الشيخ 
إبراهيم بن سليمان الراشد، تولى القضاء في عدة أماكن آخرها رئاسة المحكمة الكبرى 

إسماعيل بن بالل الدرعان، كاتب : الشيخ لكبير فيها، وفي الرياض، وإمامة الجامع ا
حمود بن مترك البليهد، قاضي في المحكمة المستعجلة : الشيخ عدل في الجوف، و

عارف بن مفضي المسعر عمل في التعليم، وله . د: الشيخ بسكاكا، ثم دومة الجندل، و
حمن بن سعد بن عبدالر: الشيخ ترجمة مفردة لشيخه الشيخ فيصل، و: مؤلفات منها

، تولى القضاء في الزلفي ثم حريمالء ثم في )هـ١٣٩٢ت (عبدالعزيز بن حسن 
الشيخ سعد بن محمد بن فيصل المبارك، قاضي وادي الدواسر، ثم  محكمة الرياض، 

عبدالعزيز بن صالح الفوزان، القاضي في محكمة التمييز في مكة، : الشيخ  الوشم، و
يز آل عبدالوهاب الوهبي التميمي، تولى القضاء في عبداهللا بن عبدالعز: الشيخ  و

محمد بن عبدالعزيز بن مهيزع، تولى : الشيخ ظهران الجنوب ثم القريات ثم الخبر، و
صالح بن مترك : القضاء في عدة مناطق من آخرها المحكمة الكبرى بالرياض، والشيخ

ناصر بن حمد الراشد، : الشيخ البليهيد، مدير إدارة تعليم البنات في منطقة الجوف، و
الرئيس العام لتعليم البنات، ثم رئيس رئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ثم 

فيصل بن محمد آل مبارك، رئيس هيئة األمر : رئيس ديوان المظالم رحمه اهللا، والشيخ
سليمان بن صالح الربيش، القاضي : بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة، والشيخ

  .ة العامة في الرياض، ثم محكمة التمييز في الرياض رحمه اهللابالمحكم
  .التعریف بالمكانة االجتماعیة للشیخ: المطلب الثالث

حظي الشيخ فيصل في حياته بمكانة االجتماعية كبيرة، وتقلد الكثير من المناصب  لقد
ع الملك االدارية رحمه اهللا، ولقد بدأ هذا األمر مبكراً؛ فلقد شارك في عدة غزوات م

عبد العزيز، وكان مبعوثاً للملك عبد العزيز لتوقيع معاهدة الصداقة مع اإلمام محمد بن 
  .علي اإلدريسي



& 

 )٣٤١٣(

 كما عينه الملك قاضياً لعدة مناطق بدًأ من الصبيخة ومروراً بأبها والرياض والقرية
ها حتى لحق العليا وتربة والقنفذة والخرمة و رنْية و ضرما وأخيراً في الجوف وبقي في

١بالرفيق األعلى، رحمه اهللا رحمة واسعة
.  

هذه المناصب جعلت له مكانة عند الناس، فكان يقضي بينهم بشرع اهللا القائم على 
  .القسط، ويصلح بينهم بما يرضيهم وفق شرع ربنا الحنيف

ولقد حظي الشيخ في منطقة الجوف بمكانة مميزة نظراً لطول مدة إقامته فيها، فقد كان 
٢لم في مساجدها، ويساعد فقراءها، ويعين المرضى منهم ويعودهميع

.  

                                         
محمد المبارك، المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك، مكتبة الرشد، الرياض،              :  انظر ١

        ، ٢آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اهللا، مشاهير علماء نجد، دار اليمامـة، الريـاض، ط              : ، وانظر ٣٥ص  
  .١٩٤-١٩١ص 

البرجس، عارف بن مفضي المسعر، الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك مدرسة             :  انظر مختصرا من   ٢
  .٥٦-٥٣، ص١ذات منهج، دار معارف العصر، الجوف، ط



– 

  )٣٤١٤(

  . أبرز كتب الشيخ في السنة النبوية وعلومها: المبحث الثاني
لقد برز الشيخ فيصل رحمه اهللا تعالى في علم الحديث، فقد أخذ العلم عن محدث الديار 

دث محمد بن النجدية الشيخ المحدث سعد بن حمد بن عتيق، وكذلك عن الشيخ المح
١المبارك، وعن عمه محمد بن فيصل المبارك، وقد أجازه هؤالء بمروياتهم

كما أجازه ، 
  .الشيخ عبد اهللا العنقري بجميع مروياته في كتب الحديث

لذلك تميز الشيخ بكثرة كتبه في علم الحديث، لذلك سأقوم بهذا المبحث ببيان كتبه في 
ن أبزر كتبه في خدمة الحديث الشريف وهو هذا الفن، وذكر شيء عن كل كتاب، ثم أبي

 حيث سأقوم بدراسة –بشكل مخصوص ) خالصة الكالم شرح عمدة األحكام(كتاب 
 ، لتتضح - تطبيقية له لبيان منهج الشيخ في التعامل مع الحديث في المبحث الالحق

  :الصورة للقارئ الكريم على النحو التالي
  . مبارك في الحديثأسماء كتب الشيخ فيصل آل: المطلب األول

هذه الكتب كانت خالصة جهد الشيخ رحمه اهللا في خدمة الحديث الشريف، كما أن كتبه 
في العلوم الشرعية ال تخلو من جهد في خدمة الحديث، ونظراً لكون هذا المبحث 
يقتصر على حصر ما اختص من كتبه بعلم الحديث، لذلك سأذكر هذه الكتب على النحو 

  :التالي
في ثمان مجلدات، ذكر الشيخ عبد المحسن أبا : رئ مختصر فتح الباريلذة القا .١

  .بطين أنه تحت الطبع
طبع ضمن المجموعة الجليلة، وطبعة أخرى : مختصر الكالم على بلوغ المرام .٢

 .هـ١٤١٩دار إشبيليا، : الرياض: مفردة
وقد سار الشيخ في شرحه على منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع النص 

 .نبوي الشريف، بشيء من االختصار والتيسير على القارئال
مكتبة : يقع في مجلدين، وطبع في الطائف: بستان األخبار مختصر نيل األوطار  .٣

 .هـ١٣٧٤ - ١٣٧٣المطبعة السلفية، : المعارف؛ القاهرة
وهو كتاب فقهي حديثي، وقد تميز بدقة الشيخ في التعامل مع األحاديث وبيان 

 .مسهالً للقارئ الوصول للمعلومةاألحكام فيها، 

                                         
  .١٩ محمد المبارك، معالم الوسطية واالعتدال في سيرة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، ص١



& 

 )٣٤١٥(

 صفحة،  ٢٧١يقع في مجلد من : تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين  .٤
 .هـ١٤٠٤: هـ، وطبعة أخرى١٣٧٢مكتبة االتحاد الشرقي، : طبع في دمشق

فقد رأيت بعض إخواننا المؤمنين : وقد ذكر الشيخ الدافع لكتابة هذا الكتاب فقال
ع لجمل من شرائع اإلسالم، وعقائد اإليمان، يفهمه العلماء مشتاقين لكتاب جام

والعوام، ويكون مختصرا بحيث يفرغ منه المدرس في شهر رمضان، فجمعت 
هذا الكتاب وجعلته من مشكاة المصابيح والترغيب والترهيب ورياض الصالحين، 

دة والقليل منه أخذته من غيرها من كتب الحديث، وهو صغير الحجم كبير الفائ
تجارة : "لمن نور اهللا قلبه باإليمان وأعاذه من شر نفسه ونزغات الشيطان، وسميته

 .ورتبته على خمسة عشر بابا وخاتمة" المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين
تطريز رياض الصالحين تحقيق الدكتور عبدالعزيز بن عبداهللا الزير آل حمد،  .٥

 .هـ١٤٢٣دار العاصمة، : طبع بالرياض
 . فيه الشيخ كتاب رياض الصالحين شرحاً مفيداً ميسراً للجميعشرح

 .أربع المختصرات النافعة: طبع ضمن:  تعليم األحب أحاديث النووي وابن رجب .٦
: الرياض: هـ، وطبعة أخرى١٣٦٠طبع بعد : محاسن الدين على متن األربعين .٧

 .هـ، وطبع ضمن المجموعة الجليلة١٤٢٠دار إشبيليا، 
 . رحمه اهللا هذه األحاديث لما لها من مكانة عظيمة عند أهل العلموقد شرح الشيخ

 .أربع المختصرات النافعة: غذاء القلوب ومفرج الكروب طبع ضمن  .٨
 .بين فيه فضل الذكر والذاكرين، وأنه عذاء للقلوب ومفرج للكروب

وهي رسالة طبعت أواخر حياة الشيخ، طبعها على نفقته الشيخ : نصيحة المسلمين .٩
 .نصيحة دينية: الشايع تحت اسمعطا 

هي رسالة جمعها وحققها الدكتور عبد العزيز الزير سنة : وصية لطلبة العلم .١٠
 .نصيحة نافعة ووصية جامعة: ه تحل مسمى١٤٢٤

  .نبذة مختصرة عن كتاب خالصة الكالم شرح عمدة األحكام: المطلب الثاني
 الشيخ؛ حيث هو خالصة  يعد كتاب خالصة الكالم شرح عمدة األحكام من أشهر كتب

نُقع ما كتبه الشيخ في شرحه لكتاب عمدة األحكام؛ فقد بدأ أول ما بدأ الشيخ بكتاب 



– 

  )٣٤١٦(

١؛ اعتمد فيه الشيخ على كتاب فتح البارياألوام بشرح أحاديث عمدة األحكام
تم ؛ 

، قال الشيخ فيصل أقوال العلماء األعالم على أحاديث عمدة األحكاماختصره في كتاب 
وقد سقت كل حديث بسنده من صحيح البخاري، ونقلت شرحه من فتح الباري " :فيه 

فصارت كتاباً مطوالً وشرحاً مفيداً، ولخصته في هذا المختصر، مع زيادات حسنة، 
 .٢.٣وأسأل اهللا أن ينفع به الكبير والصغير

خالصة الكالم شرح ثم لخص الشيخ شرحيه العمدة الكبير والصغير في كتاب  سماه 
مكتبة مصطفى :  صفحة، وقد طبع في القاهرة٤٠٠، وهو مجلد واحد في ة األحكامعمد

، .هـ١٣٧٩المكتبة األهلية؛ مكتبة النهضة، : ه؛ وفي الرياض١٣٦٩البابي الحلبي، 
  .هـ١٤٢٦مكتبة الرشد، : وفي الرياض

 عمدة االحكام لإلمام الحافظ عبد العني بن عبد اهللاهذه الكتب الثالث هي شرح لكتاب  
فإن بعض : " ، والذي قال في الدافع لتأليفهبن علي بن سرور المقدسي الدمشقي

أبو عبد اهللا : إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث األحكام، مما اتفق عليه اإلمامان
 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القُشَيري

اء المنفعة به، وأسأل اهللا أن ينفعنا به، ومن كتبه أو النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رج
سمعه َأو قرَأه َأو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، موجباً للفوز 

٤فإنه حسبنا ونعم الوكيل. لديه في جنات النعيم
. 

كما ، وقد كتب اهللا له القبول؛ ٥وقد حظي كتاب عمدة األحكام بدراسة من كثير من العلماء
  .أنني سأقوم في المبحث التالي بدراسة جهد الشيخ فيصل في شرحه والتعقيب على أحاديثه

                                         
  .مكتبة حريمالء مخطوط في إحدى عشرة مجلد في مكتبة الملك فهد تصنيف ١
  .٣، ص١أقوال العلماء األعالم على أحاديث عمدة األحكام، ج:  انظر٢
  . مخطوط بدارة الملك عبد العزيز، مكتبة الشيخ عبد المحسن أبا بطين٣
ابـن  : النكت على العمدة في األحكام، تحقيق نظر الفاريابي، مكتبة الرشـد، وانظـر        الرزكشي،  :  انظر ٤

الصنعاني، العدة : ،  وانظر د عمدة األحكام، تحقيق عبد العزيز المشيقح، دار العاصمة        الملقن، اإلعالم بفوائ  
حاشية الصنعاني على إحكام األحكام البن دقيق العيد، تحقيق محب الدين الخطيب و علي بن محمد الهندي،         

  .المكتبة السلفية، وغيرها من الشروح
: ألحكام من كالم خير األنام صلى اهللا عليه وسلم، تحقيق         المقدسي، عبد الغني بن عبد اهللا، عمدة ا       :  انظر ٥

  .٢٩محمود األرناؤوط،  دار الثقافة العربية، دمشق، ص



& 

 )٣٤١٧(

  ).خالصة الكالم لشرح عمدة األحكام( دراسة تطبيقية لكتاب : المبحث الثالث
، أهم كتب الشيخ رحمه اهللا، حيث ألف )خالصة الكالم لشرح عمدة األحكام( يعد كتاب 

            طوالً للكتاب، ثم اختصره لطالبه، ثم خرج لنا كتاب الشيخ أول ما ألف شرحاً م
كآخر ما ارتضاه الشيخ، وكان الكتاب الوحيد ) خالصة الكالم لشرح عمدة األحكام( 

  .الذي طبع في حياة الشيخ رحمه اهللا
وفي هذا المبحث سأقف على منهج الشيخ في شرحه ألحاديث الكتاب؛ ومبيناً مواطن 

  .لشرح لهذا الكتاب النافعتميزه في هذا ا
  .منهجه اللغوي في التعامل مع األحاديث النبوية: المطلب األول

كان رحمه اهللا أول ما يبدأ في شرح المعاني اللغوية للمفردات الواردة في الحديث 
النبوي، ويبين أساليب البالغة الواردة في الحديث، وفي ضبط المعاني اللغوية 

شرح األحاديث بما ينسجم مع لغة العرب التي هي لغة والدالالت البالغية ضبط ل
التشريع في ديننا الحنيف، وقد تنوع شرح الشيخ ألوجه اللغة على صور عدة منها على 

  :سبيل المثال ال الحصر ما يلي
  :بيان أوجه البالغة -
) إنما(ولفظة :" قال) إنما األعمال بالنيات:(  ففي شرحه لقوله صلى اهللا عليه وسلم  . أ

١للحصر
. 

٢إلى آخره، الحصر مبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة..) الفطرة خمس:(قوله  . ب
. 

ال يخرجه إال الجهاد : "بيان أسلوب االلتفات ففي شرحه قوله صلى اهللا عليه وسلم  . ت
فيه عدول من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم، ": في سبيلي: "؛ قوله"في سبيلي
٣فهو التفات

. 
  :ا على سبيل المثالبيان معاني المفردات منه -
٤هو الخارج من أحد السبيلين: الحدث  . أ

. 

                                         
  .١١ آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص١
  .٢٧كتبة الرشد، الرياض، ص آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، م٢
  .٣٠٥ آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص٣
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١هو إخراج الماء من األنف بعد االستنشاق: االستنثار  . ب
. 

٢اسم لمجتمع الحصى: الجمرة  . ت
. 

فإن الالم فيه )) صوموا لرؤيته: (( ففي سياق شرحه لحديث:بيان نوع الالم -
كان ألجل االحتياط، للتوقيت ال للتعليل، وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا 

٣انتهى
. 

الموضع المطمئن : الغائط:"  في المعنى ففي بيانه لمعنى الغائط قال:بيان الكناية -
من األرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنَّوا به عن نفس الحديث كراهيةً لذكره 

وهو المغتَسل، وهو أيضا كناية عن : جمع مرحاض" المراحيض"بخاص اسمه، و
٤موضع التخلِّي

. 
أهلَّ النبي صلى : "كما في قوله:  بيان معنى الكلمة لغة والمراد منها في الحديث -

أصله رفع الصوت، والمراد به هنا ) اإلهالل(، "اهللا عليه وسلم وأصحابه بالحج
٥التلبية

. 
: كما في قوله صلى اهللا عليه وسلم:  استعمال اللفظ وحمله على غير الظاهر -

ا اهللا وحلق شعرها، والعرب تدعو على الرجل وال عقره: ؛ أي)عقْرى حلْقَى(
٦قاتَلَه اهللا، وتِربت يداه، ونحو ذلك: تريد وقوع األمر به، كما قالوا

. 
إال موضع أصبعين : "كما في قوله صلى اهللا عليه وسلم:  بيان معنى أو وداللتها -

 هنا للتنويع والتخيير، ال للشك وذكر في سياق شرحه) أو" (أو ثالث أو أربع
نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن لبس : "للحديث الذي رواه اإلمام مسلم

 .٧"الحرير، إال موضع أصبعين أو ثالٍث أو أربٍع
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كل هذا األمثلة إنما هي جزء يسير ذكرته لضرب المثال ال للحصر، فكتاب الشيخ 
للفهم السليم وشرحه مليء باألمثلة على عنايته باللغة العربية التي هي مفتاح الوصول 

  .لألحاديث النبوية
  .منهجه في االستشهاد باآليات القرآنية في شرحه لألحاديث: المطلب الثاني

يعد القرآن الكريم المصدر األول للتشريع، وتأتي السنة النبوية مكملة لما جاء فيه، 
يث ويستطيع أحد فهم مسألة من الدين على الوجه األكمل إال باجتماع آيات القرآن وأحاد

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، نرى الشيخ رحمه اهللا تعالى يستشهد باآليات خالل 
  :شرحه لألحاديث على صور كثيرة منها

؛ كما في تأصيله لمشروعية التأصيل للمسألة بذكر الدليل من القرآن الكريم -
الكتاب والسنة واإلجماع؛ : األصل في القضاء ومشروعيته:" القضاء؛ قال الشيخ

يا داود ِإنَّا جعلْنَاك خَِليفَةً ِفي الَْأرِض فَاحكُم بين النَّاِس ِبالْحقِّ والَ {:  اهللا تعالىقال
 شَِديد ذَابع مِبيِل اللَِّه لَهس نع ِضلُّوني الَِّذين ِبيِل اللَِّه ِإنس نع ِضلَّكى فَيوتَتَِّبِع الْه

وَأِن احكُم بينَهم ِبما َأنْزَل اللَّه {: ، وقال تعالى] ٢٦: ص[} ِحساِبِبما نَسوا يوم الْ
مهاءوَأه الَ تَتَِّبعو {]وجلَّ] ٤٩: المائدة وقال عز ، :} تَّىح ْؤِمنُونالَ ي كبرفَالَ و

م حرجا ِمما قَضيتَ ويسلِّموا يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُم الَ يِجدوا ِفي َأنْفُِسِه
١ ]٦٥: النساء[} تَسِليما

.   
، وأن السنة النبوية جاءت مؤكدة لما جاء في التأصيل للغسل من القرآن الكريم -

ذكر قول اهللا " باب الغسل من الجنابة: "كتاب اهللا تعالى، ففي سياق شرحه قوله
 تَقْربوا الصالَةَ وَأنْتُم سكَارى حتَّى تَعلَموا ما تَقُولُون يا َأيها الَِّذين آمنُوا الَ{: تعالى

٢ ]٤٣: النساء[} والَ جنُبا ِإالَّ عاِبِري سِبيٍل حتَّى تَغْتَِسلُوا
. 

وقد تكرر ذكر الشيخ لآليات الكريمة واالستشهاد بها للتأصيل لما جاء في األحاديث 
كتاب؛ هذا االستشهاد ليدلل على سير الشيخ على منهج النبوية في كثير من مواضع ال

السلف في تأصيل المسائل من الكتاب والسنة؛ فهما مكمالن لبعضهما البعض؛ وإنما 
  .ذكرت مثالين هنا للتوضيح فقط ال للحصر
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  .منهجه في إيراد األحاديث النبوية في شرحه لألحاديث: المطلب الثالث
ل شرحه لألحاديث روايات أخرى للحديث، وقد يورد الشيخ رحمه اهللا تعالى خال

تعددت طرقه في ايراده لألحاديث، كما تعددت األسباب الحاملة له على ذكرها،  هذا 
  .التنوع يدلل على علو كعب الشيخ في هذا العلم

وفي هذا المطلب سأضرب بعض األمثلة على طريقة الشيخ في إيراده للحديث وما 
  :لتالييستفاد من ذلك على النحو ا

ــان ســبب ورود الحــديث - ــي شــرحه لحــديث رســول اهللا صــلى اهللا :بي  فف
ــار: (عليــه وســلم ــاب مــن الن ــٌل لألعق ــي )وي ــة البخــاري ف ، ذكــر رواي

ــن عمــرو قــال  ــف : "ســبب ورود الحــديث وســاق حــديث عبــد اهللا ب تخلَّ
ــا    ــد أرهقن ــا وق ــفرة فأدركن ــي س ــا ف ــلم عنَّ ــه وس ــي  صــلى اهللا علي النب

ــأ   ــا نتوض ــصر، فجعلن ــأعلى     الع ــادى ب ــا فن ــى أرجلن ــسح عل  ونم
١"مرتين أو ثالثًا) ويٌل لألعقاب من النار:(صوته

.  
ــديث  - ــف الح ــان مختل ــوب    : بي ــي أي ــديث أب ــصنف ح ــر الم ــد ذك فق

ــال  ــه ق ــي اهللا عن ــصاري  رض ــه  : األن ــلى اهللا علي ــول اهللا ص ــال رس ق
ــلم ــول وال     : (وس ــائط وال ب ــة بغ ــستقبلوا القبل ــال ت ــائط ف ــتم الغ إذا أتي

ــد )لكــن شــرقوا أو غربــواتــستدبروها و ، ثــم ذكــر المــصنف حــديث عب
رقيــت يومــا علــى بيــت حفــصة : "اهللا بــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا قــال

ــشام    ــستقبل ال ــه م ــضي حاجت ــلم يق ــه وس ــلى اهللا علي ــي ص ــت النب فرأي
  ".مستدبر الكعبة

حــديث أبــي أيــوب يــدلُّ علــى تحــريم : وعقــب الــشيخ رحمــه اهللا فقــال
 عنـد قـضاء الحاجـة، وحـديث ابـن عمـر يـدلُّ        استقبال القبلـة واسـتدبارها    

٢على جواز ذلك في البنيان
. 

 

                                         
  .١٣ آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص١
           آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم علـى عمـدة األحكـام، مكتبـة الرشـد، الريـاض،           ٢

  .١٩-١٨ص



& 

 )٣٤٢١(

  :ذكر حديث فيه زيادة حكم -
الوالء : ( ذكر في شرحه وفي رواية للبخاري" إنما الوالء لمن أعتق"  ففي حديث   . أ

١)" لمن أعطى الورق وولي النعمة
. 

 عن عبد حديث بيان صفة وضوء النبي صلى اهللا عليه وسلم ذكر رواية مسلم في  . ب
ومسح برأسه بماء : "اهللا بن زيد في صفة وضوء النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

٢"غير فضل يديه
. 

قال :  ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه قال:ذكر حديث لبيان المجمل -
ليس فيما دون خمس أواٍق صدقة، وال فيما : (رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

 ) . فيما دون خمسة أوسق صدقةدون خمس ذود صدقة، وال
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون : (وفي رواية للبخاري

  ).خمس أواٍق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوٍد من اإلبل صدقة
٣)ليس فيما دون خمسة أوساق من ثمر وال حب صدقة: (وفي روايٍة لمسلم

.  

كان رسول اهللا : " عن عائشة  رضي اهللا عنها قالت:ذكر حديث لزيادة لفظة فيه -
 ".صلى اهللا عليه وسلم  يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله

٤"وسواكه: "، زاد أبو داود"يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره: "قولها
.  

 تخليل أصابع اليدين ويسن:  قال الشيخ رحمه اهللا تعالى:ذكر رواية أصحاب السنن -
قال رسول : والرجلين لما روى األربعة عن لقيط بن صبرة رضي اهللا عنه قال

أسِبغ الوضوء، وخلِّل بين األصابع، وباِلغ في االستنشاق :(اهللا صلى اهللا عليه وسلم
٥)إال أن تكون صائما

.  
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 أن رسول اهللا: " عن عائشة رضي اهللا عنها :١ذكر مرويات البخاري في صحيحه -
٢؛ رواه البخاري"، ولم أسمعه أمر بقتله)الوزع فويسق:(صلى اهللا عليه وسلم قال

. 
روى مسلم عن عبد اهللا بن زيد في :  قال الشيخ:٣ذكر مرويات مسلم في صحيحه - 

٤"ومسح برأسه بماء غير فضل يديه: "صفة وضوء النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
. 

لشيخ في شرحه لما يجزئ في فقد ذكر ا: ٥ذكر مرويات من سنن الترمذي -
قال رسول اهللا : روى الترمذي عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت: الرضاع قال

٦ )ال يحرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء وكان قبل الفطام:(صلى اهللا عليه وسلم
.  

كنت ردف النبي صلى : "عن أسامة بن زيد قال: ٧ذكر مرويات من سنن النسائي -
رفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته، فسقط خطامها، فتناول اهللا عليه وسلم بع

٨ ؛ رواه النسائي"الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده األخرى
.  

:  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه:٩ذكر مرويات من سنن أبي داود -
١٠؛ رواه أبو داود)تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد وجب(

.  
قال رسول اهللا : عن علي رضي اهللا عنه قال :١١ويات من سنن ابن ماجهذكر مر -

ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن :(صلى اهللا عليه وسلم
١٢؛ رواه ابن ماجه)) بسم اهللا: يقول

.  

                                         
 تنوعت طرق الشيخ في بيان مرويات البخاري في شرحه، فهو تارة يذكر ما زاد البخاري في لفظ، أو ما      ١

 رواية،  لكنه أكثر من ذكر تراجم البخـاري لألبـواب            ٢٠يباً من   ذكره دون غيره، وقد بلغت مروياته قر      
  .وسيأتي ذكرها في مطلب اآلراء الفقهية
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، والدارقطني في ٢؛ وموطأ مالك١صحيح ابن خزيمة: وقد ذكر الشيخ مرويات من -
  .، وغيرهم من أصحاب المصنفات٤دركه، والحاكم في مست٣سننه

لوال أن أشقَّ على أمتي ألمرتهم (ففي شرحه لحديث : ذكر األحاديث في الموضوع -
ذكر أحاديث كثيرة عن فضل السواك ومواطنه منها ) بالسواك عند كل صالة

السواك مطْهرة للفم :(عائشة  رضي اهللا عنها أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
٥؛ رواه أحمد والنسائي)ربمرضاة لل

. 
 في سياق شرحه قوله صلى اهللا عليه :ذكر أحاديث موقوفه في حكم المرفوع -

ذكر حديث ابن عباس رضي اهللا ) وجِعلت لي األرض مسجدا وطهورا: (وسلم
من السنة أن ال يصلي الرجل بالتيمم إال صالة واحدة ثم يتيمم للصالة : (عنهما قال

٦ارقطني؛ رواه الد)األخرى
. 

ففي شرحه لحديث عن أنس بن مالك رضي اهللا : ذكر حديث لبيان أصل المسألة -
: قال الشيخ في شرحه) أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة: (عنه قال

كان المسلمون حين : والحديث له قصة، وهي ما رواه البخاري عن ابن عمر
ها، فتكلَّموا يوما في ذلك، فقال قِدموا يجتمعون فيتحينون الصالة ليس ينادى ل

بل بوقًا مثل قرن : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بعضهم
أوالَ تبعثون رجالً ينادي بالصالة، فقال رسول اهللا صلى اهللا : اليهود، فقال عمر

٧)يا بالل، قم فناِد بالصالة: (عليه وسلم
. 
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:  قال-  رضي اهللا عنه -أبي هريرة عن : ذكر أن حديث الباب هو أصح حديث -
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كبر في الصالة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، 

يا رسول اهللا، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما : فقلت
اللهم باعد بين وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق : أقول: (تقول؟ قال

لهم نقِّني من خطاياي كما ينقَّى الثوب األبيض من الدنس، اللهم والمغرب، ال
وحديث الباب أصح ما ورد : قال الشيخ). اغسلني من خطاي بالماء والثلج والبرد

١في ذلك
. 

  :ذكر حديث للتخصيص -
: قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم: فعن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال  . أ

 ).ال تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة(
الرجال دون : ؛ يعني)ال تلبسوا الحرير:(ثم ذكر  شرحه لقوله صلى اهللا عليه وسلم

أبي موسى، أن النبي صلى النساء؛ لما روى أحمد والنسائي وصححه الترمذي عن 
٢ )أحل الذهب والحرير لإلناث من أمتي، وحرم على ذكورها:(اهللا عليه وسلم قال

. 

أن امرأة وِجدت في : "ومثال ذلك أيضاً عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما  . ب
بعض مغازي النبي صلى اهللا عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  ".صبيانقتل النساء وال
فيه تحريم قتل النساء والصبيان إال لضرورة، وأخرج أبو داود والنسائي من حديث 

كنَّا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس : رباح بن الربيع قال
أنها لو قاتلت : ومفهومه ،)ما كانت هذه لتقاتل: (مجتمعين، فرأى امرأة مقتولة، فقال

٣جمهورلقتلت، وهو قول ال
. 

هذا األسلوب العلمي الذي اتبعه الشيخ في ذكر األحاديث وشرحها ليدلل على سعة باع 
  .الشيخ في الحديث النبوي، وعلى إلمامه بمنهج السلف الصالح و السير على هداهم

فقد بين المجمل، ووضح المختلف، وخصص العام، وأصل للموضوع بذكر قصته، 
الصورة كاملة عن الموضوع، وذكر أصح ما ورد وجمع أحاديث الباب ليقدم للقارئ 
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بالباب، وبين حكم الموقوف الذي يرفع للنبي صلى اهللا عليه وسلم حكماً؛ كل ذلك قدمه 
  .للقارئ بسالسة واختصار علمي مفيد

  .منهجه في بيان الفوائد الحديثية والفقهية في شرحه لألحاديث: المطلب الرابع
 على الوقوف على الفوائد الحديثية والفقهية في لقد حرص الشيخ في شرحه لألحاديث

كثير من المواطن، وقد ذكرت بعضها للمثيل ال للحصر؛ لتقدم للقارئ صورة مختصرة 
  : على النحو التالي

ال صالة بحضرة طعام :( ففي شرحه لحديثه صلى اهللا عليه وسلم:بيان األفضلية -
  ).وال وهو يدافعه األخبثان

ى تقديم فضيلة الخشوع في الصالة على فضيلة أول الوقت فيه دليل عل: قال الشيخ
١ولو فاتته الجماعة، وال يجوز اتِّخاذ ذلك عادة

.  

 ففي شرحه :بيان حال الجاهل بالحكم، والحركة في الصالة، وقبول خبر الواحد -
بينما الناس بقباء في صالة الصبح إذ : "لحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

إن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد ُأنِزل عليه الليلة قرآن، وقد ُأِمر : جاءهم آٍت فقال
  ".أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة

فيه دليٌل على صحة صالة من صلَّى إلى غير القبلة جاهالً أو ساهيا : قال الشيخ
 الصالة ال يبطلها، وفيه قبول خبر أو مجتهدا، وفيه أن العمل الكثير لمصلحة

الواحد ووجوب العمل به، وفيه جواز تعليم من ليس في الصالة ِلمن هو فيها، وأن 
٢استماع المصلي لكالم من ليس في الصالة ال يفسد صالته

.  

 ففي سياق شرحه لحديث الغسل وذكره :  ذكر اآلراء الطبية المستفادة من الحديث-  
الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع ألجل من : قيل: للكافور قال

يحضر من المالئكة وغيرهم أن فيه تجفيفًا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب 
بدن الميت وطرد الهوام عنه، ومنه ما يتحلَّل من الفضالت، ومنه إسراع الفساد 

٣في جعله في األخيرةإليه، وهو أقوى األراييح الطيبة في ذلك، وهذا هو السر 
.  
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 ففي شرحه لحديث جابر بن عبد اهللا :بيان حال من فاتته الصالة لعذر شرعي -
أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه جاء يوم الخندق بعدما : رضي اهللا عنهما

يا رسول اهللا، ما كدت أصلي : غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال
واهللا ما :( صلى اهللا عليه وسلم-نبي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال ال

فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصالة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما : ، قال)صليتها
  .غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب

في الحديث دليٌل على جواز قضاء الفوائت في أوقات النهي، وفيه جواز اليمين من 
مأنينة أو نفي توهم، وفيه مشروعية غير استحالف إذا اقتضت مصلحة من زيادة ط

١ترتيب قضاء الفوائت وصالتها في الجماعة
. 

: من خالل حديث عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال: تحديد سن البلوغ -
عِرضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحٍد، وأنا ابن أربع عشرة فلم "

 ".خندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنييجزني في المقاتلة، وعِرضت عليه يوم ال
اتفقوا على أن أحدا كانت في شوال سنة ثالث، وفي الحديث دليٌل على : قال الشيخ

٢أن من استكمل خمس عشرة سنة ُأجِريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم
.  

ومثل : ( ففي شرحه لقوله صلة اهللا عليه وسلم:بيان جواز المثيل في األحكام -
  ) كمثل الصائم القائم- واهللا أعلم ِبمن يجاهد في سبيله -في سبيل اهللا المجاهد 

 شبه حال المجاهد في سبيل اهللا بحال الصائم القائم في نيل الثواب في كلِّ حركة 
٣وفي هذا الحديث استعمال التمثيل في األحكام: وسكون قال الشيخ

. 
به كتاب الشيخ من الفوائد الحديثية هذه الفوائد إنما هي أمثلة على جزء يسير مما يحفل 

  . والفقهية؛ والتي تبين بوضوح سعة علم الشيخ وقدرته على توصيل هذه الفوائد للقارئ
  .منهجه في ايراد  األقوال الفقهية: المطلب الخامس

تميز الشيخ رحمه اهللا تعالى بإيراد األقوال الفقهية لألئمة رحمهم اهللا تعالى؛ وعلى 
م، كما أنه يرد على أقوال بعض أصحاب األهواء في بعض مسائل مناقشته ألقواله
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الفقه، وفي هذا المطلب سأبين هذا التميز للشيخ في ايراده لألقوال الفقهاء على النحو 
  :التالي

: ففي شرحه لحديث صفة ضوء النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: ذكر إجماع العلماء -
١لوضوء سنة باتفاق العلماءوفيه دليل على أن غسل الكفين في أول ا"

.  
وفيه أن المرأة ال تصف مع : "  مثاله:ايراد قول جمهور العلماء على رأي فقهي -

٢الرجال، فلو خالفت أجزأت صالتها عند الجمهور
. 

ذكر الشيخ في سياق شرحه لحديث أبي هريرة :  مثالهالرد على رأي فقهي للرافضة -
ال تقدموا رمضان بصوم :( عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: رضي اهللا عنه قال

 ).يوم وال يومين إال رجل كان يصوم صوما فليصمه
والحكمة في ذلك أن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوٍم أو يومين فقد : قال الحافظ

  .حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا هو المعتمد
نه اعتاده وأِلفَه وترك أن من كان له ورد فقد أذن له فيه؛ أل: ومعنى االستثناء

المألوف شديد، وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، ويلتحق بذلك القضاء 
والنذر لوجوبهما، وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية 

٣كالرافضة، ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق
.  

" ول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ففي تعقيبه على ق:اختالف الحكم باختالف المكان -
المراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها، وال يدخل في ) ولكن شرقوا أو غربوا(

٤ذلك من األمكنة ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب
.  

شكا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم  : " ففي شرحه لحديث قال:بيان القواعد الفقهية -
ال ينصرف حتى يسمع صوتًا أو : ( إليه أنه يجد الشيء في الصالة، قالالرجل يخيل

 ).يجد ريحا
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هذا :  فيه دليٌل على النهي عن إبطال الصالة بالشك حتى يتيقَّن الحدث، قال النووي
 الحديث أصٌل في حكم بقاء األشياء على أصولها حتى يتيقَّن خالفَ ذلك، وال يضر

١الشك الطارئ عليها
.  

ففي حديث أنس بن مالك  رضي : حجية فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلمبيان  -
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى : "اهللا عنه قال
  .؛ متفق عليه"خمسة أمداد
وفي الحديث ما كان عليه السلف من االحتجاج بأفعال النبي صلى اهللا : قال الشيخ
٢عليه وسلم

. 

ــلم  ب - ــه وس ــي صــلى اهللا علي ــل النب ــر فع ــن آخ ــان م ــا ك ــان م ــي ي  فف
، قــال البخــاري فــي )وإذا صــلى جالــسا فــصلُّوا جلوســا أجمعــون:(قولــه

هــو ) إذا صــلى جالــسا فـصلوا جلوســا :(قولـه : قــال الحميــدي": صـحيحه "
فـي مرضــه القــديم، ثــم صــلى بعـد ذلــك النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم   

 يــأمرهم بــالقعود، وإنمــا يؤخــذ بــاآلِخر جالــسا والنــاس خلفــه قيامــا لــم
٣فاآلِخر من فعل النبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

.  
 ففي شرحه لحديث ابن مسعود رسول اهللا صلى اهللا :النقل عن العلماء المعاصرين -

إني ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن مما يطيل بنا، فما : عليه وسلم فقال
يا :(ضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ، فقالرأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم غ

أيها الناس، إن منكم منفِّرين، فأيكم أم الناس فليوجز؛ فإن وراءه الكبير والصغير 
  ). وذا الحاجة
ليس في هذا الحديث حجة : قال شيخنا سعد بن عتيق رحمه اهللا تعالى:  قال الشيخ

٤للنقارين
. 
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فة الصالة  وبيان هيئة الجلوس ففي شرحه لحديث ص: حكاية اختالف العلماء -
وللعلماء خالف في ذلك، والظاهر أنه من األفعال ": سبل السالم"للتشهد قال في 

١المخير فيها
.  

وقد أكثر الشيخ : الترجيح بين األقوال الفقهية ببيان ترجمة البخاري في صحيحه -
يه في شرحه بنقله لتبويب البخاري في صحيحه، وفيه إشارة لقبوله بما ذهب إل

باب : "قال البخاري: البخاري في الحكم الشرعي للمسألة؛ ومن األمثلة على ذلك
، ثم ذكر حديث "التمتع والقران واإلفراد بالحج وفسخ الحج ِلمن لم يكن معه هدي

٢جابر وعائشة وغيرهما
فالشيخ رجح الفسخ ودلل عليه بتبويب البخاري وما ذكره . 

  .من أحاديث
 ففي شرحه لحديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا .علماءبيان ما ذهب له أكثر ال -

ُأِمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خُفِّف عن المرأة : "عنهما قال
 ".الحائض

٣طواف الوداع واجب، ويلزم بتركه دم، وهو قول أكثر العلماء
.  

ة الشيخ هذا المنهج الفقهي المنضبط الذي سلكه الشيخ رحمه اهللا تعالى يبين مكان
العلمية، ففي مناقشته ورده على الرافضة، وترجيحه ألقوال العلماء في المسألة 

  .بالدليل المبني على الكتاب والسنة، وغيرها من مهارات الفقيه خير دليل على ذلك
  .منهجه في توضيح العقيدة الصحيحة في شرحه لألحاديث: المطلب السادس

العقدي  المبني على رأي أهل السنة والجماعة، لقد بين الشيخ رحمه اهللا تعالى رأيه 
  :هذا الرأي ظهر في مواطن كثيرة على النحو التالي

 ففي سياق شرحه عن النهي عن النـذر  :الرد على الفرق الضالة في مسائل االعتقاد   -
وفي الحديث الرد   :" وأنه يستخرج به من البخيل، وأن النذر ال يرد القدر؛ قال الشيخ           

٤على القدرية
.   

  
                                         

  .٥٥عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على ١
  .١٦٤ آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص٢
  .١٧٣ آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص٣
  .٢٧٣ة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالص٤
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 فقد بين الشيخ في شرحه لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه :بيان خطر القبوريين -
حكم رفع القبور ) لعن اهللا اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد:( وسلم

وقد :" والبناء عليها وتجصيصها، ثم نقل الشيخ قول اإلمام الشوكاني في هؤالء فقال
 كثيرا من هؤالء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه توارد إلينا من األخبار أن

احلف بشيخك ومعتقدك الولي : يمين من جهة خصمه حلف باهللا فاجرا، فإذا قيل له
الفالني، تلعثم وتلكَّأ وأبى واعترف بالحق، وهذا من َأبين األدلة الدالة على أن 

١ثنين أو ثالث ثالثة ثاني ا- تعالى -إنه : شركهم قد بلغ فوق شرك من قال
 .    

والخوارج ِفرق كثيرة، :  فقد ذكر قول الحافظ.بيان أصول الخوارج في االستنباط -
لكن من أصولهم المتَّفق عليها بينهم األخذ بما دلَّ عليه القرآن، ورد ما زاد عليه من 

 .٢الحديث مطلقًا
 عقيدة السلف؛ والتي بيان الشيخ للمسائل العقدية في كتابه خير دليل على حرصه على

  .هي الحصن الحصين لهذه األمة
  .منهجه في بيان الوسائل التربوية الواردة في األحاديث: المطلب السابع

يعد الحديث النبوي مصدراً أساسياً في التربية؛ فالسنة هي التطبيق العملي لألخالق 
ث يبينها والسلوك على أرض الواقع، وذكر الشيخ لهذه الوسائل في شرحه لألحادي

للقارئ ليستفيد منها في حياته العملية، وقد ذكرت في هذا المطلب أمثلة مما ورد في 
  :شرح الشيخ على النحو التالي

وقد تنوعت األساليب بحسب الحاجة لها؛ وقد : بيان أسلوب من أساليب التعليم -
  :عقب الشيخ على األحاديث ببيان هذا األسلوب، ومن األمثلة على ذلك

تخلَّف النبي صلى اهللا عليه وسلم عنَّا : "اده لحديث عبد اهللا بن عمرو قال ففي اير  . أ
في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى 

 ".مرتين أو ثالثًا) ويٌل لألعقاب من النار:(بأعلى صوته
  .٣وتعليم الجاهلوفيه دليٌل على رفع الصوت باإلنكار، وتكرار المسألة لتُفهم، 

                                         
            آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم علـى عمـدة األحكـام، مكتبـة الرشـد، الريـاض،           ١

  .١٠٢-١٠١ص
  .٣٦ آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص٢
  .١٣رك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص آل مبا٣
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عن النبي صلى اهللا عليه وسلم :  وفي حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما  . ب
فقال بالل بن عبد : ، قال)إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فال يمنعها:(قال

فأقبل عليه عبد اهللا فسبه سبا سيًئا ما سمعته سبه مثله قطُّ، : اهللا، واهللا لنمنعهن، قال
واهللا لنمنعهن، وفي : أخبرك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتقول: لوقا
  ).ال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا:(لفظ

وفي الحديث تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العـالم          : عقب عليه الشيخ بالقول   
ديـب  بهواه وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما ال ينبغي لـه، وجـواز التأ                

  .١بالهجران
كنت رجالً مـذَّاء،    : "وفي شرحه لحديث علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه  قال            - ت

فاستحييت أن أسال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لمكان ابنتـه ِمنِّـي، فـأمرت                
  ألخ ..... المقداد بن األسود فسأله

ل األدب فـي تـرك      وفي الحديث جواز االستنابة في االستفتاء، وفيه استعما       : قال الشيخ 
  .٢المواجهة بما يستَحيا منه عرفًا، وحسن المعاشرة مع األصهار

أنه كـان هـو   : عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي اهللا عنهم       - ث
يكفيك صاع، فقـال  : وأبوه عند جابر بن عبد اهللا وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال 

ي من هو أوفى منك شعرا أو خيـر منـك،           كان يكف : ما يكفيني، فقال جابر   : رجل
  .يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم أمنا في ثوب

فيه جواز الرد بعنف على من يماِري بغير علم، وتحذير السامعين من مثل ذلـك،               
  .٣وفيه كراهية التنطُّع واإلسراف في الماء

  .منهجه في النقل عن العلماء: المطلب الثامن
ستفادة الشيخ رحمه اهللا تعالى ممن سبقه من العلماء في شرح األحاديث لقد ظهرت ا

النبوية الواردة في الكتاب، سواء كان الشرح لألحاديث في كتب الشروح عموماً أو ما 
اختص منها في شرح كتاب عمدة األحكام، أو ما كان في كتب الفقه من مناقشات 

                                         
  .٤٤ آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص١
  .٢٥ آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص٢
  .٣١ آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص٣
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اذج مختصرة على ذلك على النحو ألحاديث األحكام، وفي هذا المطلب سأقف على نم
  :التالي

محمد العسقالني، ومن أشهر  بن علي بن وهو  أحمد: ١نقله عن الحافظ ابن حجر -
،  وكان هذا الكتاب هو األساس ٢كتبه كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري

؛ وسأضرب ٣الذي اعتمد عليه الشيخ فيصل في شرحه، وقد أكثر من النقل عنه
  :ى ذلكمثاالً واحد عل

من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة :(ففي شرحه لقوله صلى اهللا عليه وسلم  . أ
من :  رحمه اهللا تعالىقال الحافظ العسقالني، )يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

نوى بهجرته مفارقةَ دار الكفر وتزوج المرأة معا فال تكون قبيحة وال غير 
 .٤ إلى من كانت هجرته خالصةصحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة

 وهو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي :نقله عن الشيخ ابن دقيق العيد -
الطاعة القشيري القوصي، أبو الفتح تقي الدين، المعروف بابن دقيق العيد ، 

 .٥الحافظ الفقيه المحدث البارع، مؤلف كتاب إحكام األحكام شرح عمدة األحكام
 :منها على سبيل المثال ال الحصر. ٦ المواضعنقل عنه في كثير من

فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله : (في شرحه لقوله صلى اهللا عليه وسلم  . أ
وفي الحديث البداءة بالمطالبة : ابن دقيق العيد، قال )إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا

 إال به، فمن كان بالشهادتين؛ ألن ذلك أصل الدين الذي ال يصح شيء من فروعه
منهم غير موحد على التحقيق كالنصارى فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من 
الشهادتين عينًا، ومن كان موحدا كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من 
التوحيد وبين اإلقرار بالرسالة، وإن كان هؤالء اليهود الذين باليمن عندهم ما 

شراك ولو باللزوم، يكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم، يقتضي اإل

                                         
  .قال الحافظ، وقد صرح في أول كتابه بأنه الحافظ ابن حجر العسقالني:  كان يذكره بقوله١
  .ابن حجر العسقالني، فتح الباري، دار السالم:  انظر٢
  .في كتابه موضعاً ١٨٠ بلغت ما يزيد على ٣
  .٣١ آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص٤
  .ابن دقيق العيد، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، تحقيق أحمد شاكر، عالم الكتب  ٥
  . موضعاً في كتابه٥٠ بلغت ما يزيد على ٦
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وقد ذكر الفقهاء أن من كان كافرا بشيء مؤمنًا بغيره لم يدخل في اإلسالم إال 
  .١باإليمان بما كفر به، انتهى

عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة   وهو موفق الدين أبي محمد: نقله عن الموفق -
  .٢ الجماعيلي الدمشقي الصالحي،  صاحب كتاب المغنيالمقدسي

 الواردة في كتابه المغني منها على سبيل ٣وقد نقل عنه الكثير من األقوال الفقهية
  :المثال

أن النبي صلى اهللا عليه : "بد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهماففي شرحه لحديث ع  . أ
  ".وسلم نهى عن بيع الوالء وهبته

 والوالء ال يورث وإنما يورث به، وال يباع وال يوهب وهو للكبر، :قال الموفق
فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد االبنين بعده عن ابن ثم مات 

تق، فإن مات االبنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما العتيق فالميراث البن المع
 .٤ابنا واآلخر تسعة فوالؤه بينهم على عددهم لكلِّ واحد عشرة، انتهى

، واإلمام ابن ٦، واإلمام ابن المنذر٥وقد نقل عن غيرهم من العلماء كاإلمام البغوي
  .، وغيرهم من األئمة٧القيم

  
  
  

  
  
  

                                         
  .٣١الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة ١
  . م١٩٦٨ ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن أحمد، المغني، مكتبة القاهرة، ٢
  . موضعاً في كتابه٢٠ بلغت ما يزيد على ٣
  .٢١٥ آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ص٤
  . مواضع٥قل عنه من تفسيره في موضعين، ومن كتابه  شرح السنة في  ن٥
  . موضعاً في كتابه٢٠ بلغت  ٦
  . موضعاً في كتابه١١ بلغت  ٧
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  الخاتمة
، والصالة والسالم على النبي المصطفى صلى اهللا عليه الحمد هللا الذي وفق وهدى

  :وسلم، أما بعد
لقد من اهللا علّي في هذا البحث أن درست جهود الشيخ فيصل المبارك في خدمة السنة 
النبوية الشريفة، وقد ظهر في هذا البحث التميز الكبير للشيخ في هذا المجال على النحو 

  :التالي
  . في هذا العلم في ترجمتهم لحياته رحمه اهللا تعالىنص العلماء على تميز الشيخ .١
  .بلغت عدد مؤلفاته رحمه اهللا في خدمة السنة النبوية عشرة كتب .٢
 .كل مؤلفاته تميزت بالنهج السليم الموافق لمنهج السلف الصالح .٣
تميز منهج الشيخ في التعامل مع السنة النبوية من خالل كتابة خالصة الكالم على  .٤

 :عمدة األحكام ب
السير على نهج السلف الصالح في التعامل مع سنة النبي المصطفى صلى اهللا   . أ

 .عليه وسلم
 .االهتمام باللغة العربية التي هي لغة الرسالة النبوية  . ب
 .التأصيل القرآني للمعاني المستفادة من األحاديث النبوية  . ت
 .شرح السنة بالسنة، ويدلل ذلك على تميزه في هذا العلم  . ث
 . العلماء والفقهاء في شرحه لألحاديثعدم إغفال أقوال  . ج
 .رده على أهل األهواء والفرق الضالة؛ سواء في آراءهم العقدية أو الفقهية  . ح
 .بيان الفوائد التربوية الواردة في األحاديث النبوية  . خ
تميز كتابه بسهولة عبارته، ويسر الوصول للمعنى المراد في حديث النبي صلى   . د

 .اهللا عليه وسلم
  

  ل نسأل اهللا القبولهذا جهد المق
  
  
  
  



& 

 )٣٤٣٥(

  قائمة المصادر والمراجع
البرجس، عارف بن مفضي المسعر، الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك مدرسة ذات            .١

 .١منهج، دار معارف العصر، الجوف، ط

البسام، عبد اهللا بن عبد الرحمن، علماء نجد خالل ثمانية قرون، دار العاصمة، الرياض،               .٢
 .٢ط

 . فتح الباري، دار السالمابن حجر العسقالني، .٣

 .ابن دقيق العيد، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، تحقيق أحمد شاكر، عالم الكتب .٤

 .النكت على العمدة في األحكام، تحقيق نظر الفاريابي، مكتبة الرشد الرزكشي، .٥

الصنعاني، العدة حاشية الصنعاني على إحكام األحكام البن دقيق العيد، تحقيـق محـب               .٦
 .الخطيب و علي بن محمد الهندي، المكتبة السلفيةالدين 

 .٢عبد الرحمن بن عبد اهللا آل الشيخ، مشاهير علماء نجد، الرياض، دار اليمامة، ط .٧

 .م١٩٦٨ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن أحمد، المغني، مكتبة القاهرة،  .٨

بـة الرشـد،   آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، خالصة الكالم على عمدة األحكـام، مكت   .٩
 .الرياض
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  )٣٤٣٦(

  



 

 )٣٤٣٧(

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  :مقدمة
  هداه اتبع ومن وصحبه، آله وعلى اهللا، رسول على والسالم والصالة هللا، الحمد

  :بعد أما
الثبات  صفة لها إلهية  ،   قوانين وسنن  على وأقام له نظاما ،    خلق الكون،  تعالى اهللا فإن

ن وسورة يوسف فيها من هذه الـسن       واالستمرار، واالطراد والعموم والشمول،  والدوام ، 
اإللهية التي لها تأثيرها في األنفس والمجتمعات فهي تحرك القلـوب وتـستثيرها إلـى               
اإلقبال على اهللا والحذر من مخالفته حتى ال تحيق بهم سنن اهللا التـي التحـابي أحـدا                  

  .والتتبدل والتتغير ، ومن هذه السنن نستشرف هداياتها ونحاول ربطها بالواقع 
  .البحث هذا اهتمام وضوعألجل ذلك كانت هذه الدراسة م

  :أهمية الدراسة 
اليخفى ما لموضوع السنن اإللهية من أهمية ،وخصوصاً أنه يتعلـق بـالقرآن الكـريم               
وبسورة يوسف خاصة التي اتضح فيها بجالء ما جعله اهللا في ثناياها من عبر ودروس               

ى ، وتنيـر    وسنن إلهية ،ويبلغ األمر أهميته اذا تم تنزليها على الواقـع لتتبـين الـرؤ              
  .الطريق للسالكين  ، وتحل كثير من مشكالت األفراد والمجتمعات 

   :السابقة الدراسات
 خاصـا  بحثا أجد لم العلمية والمواقع والمكتبات المعلومات مصادر في البحث خالل من
 القـرآن  فـي  اإللهيـة  السنن عن بحوث هناك)) يوسف سورة في اإللهية السنن (( عن

   :منها عام بشكل
  الكريم القرآن في واالجتماعية الكونية السنن ـ١

 
 

 
   بجامعة تبوكلتفسير وعلوم القرآنأستاذ ا

  فرع الكلية الجامعية بتيماء
  رئيس قسم الدراسات اإلسالمية

  



– 

  )٣٤٣٨(

  الغلبزوري أحمد بن توفيق: الدكتور األستاذ : إعداد
 العـالمي  المعهـد  نظمها التي الجامعية التكوينية الدورة تأطير في للمشاركة مقدم بحث
    .م٢٠٠٧ بواشنطن للفكر
 عـام  حـديث  بل يوسف سورة في اإللهية السنن إلى يتطرق لم عنوانه من واضح فهو
   .الكريم القرآن في اإللهية السنن عن
 إعـداد  نموذجـاً،  رضـا  رشـيد  محمـد  اإلسالمي الفكر في اإللهية السنن مفهوم ـ٢
   الدين محي زكريا حازم :الدكتور:

   بيروت األوزاعي اإلمام كلية من ماجستير رسالة وهي
 بـشكل  تحدث بل يوسف في اإللهية السنن عن الباحث يتطرق لم فيها النظر خالل من
   .اإللهية بالسنن واهتمامه رضا رشيد عن حديثه وركز ، عام

  :البحث أهداف
   :يلي ما إلى البحث يهدف

   .يوسف سورة من اإللهية السنن استخراج ـ١
   .يوسف سورة في اإللهية السنن من الهدايات أهم استنباط ـ٢
   .الواقع على يوسف سورة في اإللهية السنن تنزيل ـ٣

  :البحث منهج
   :البحث مناهج من منهجين استخدام البحث طبيعة اقتضت

 واسـتخراج  آخرها إلى أولها من يوسف سورة باستقراء وذلك : االستقرائي المنهج ـ١
   .الكريمة اآليات من اإللهية السنن مواضع

 التـي  اآليـات  مـن  القرآنية الهدايات استخراج يقتضي وذلك :االستنباطي   المنهج ـ٢
   .يوسف سورة خالل من اإللهية اهللا سنن ىإل اشارات

  :خطة البحث 
وثالثة مباحث وكل مبحث تحتـه عـدة         مقدمة على تقوم على خطة  هذه الدراسة أقيمت  

  :مطالب وخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات
  :مقدمات عن سورة يوسف وفيه سبعة مطالب: المبحث األول 
   السورة أسماء :المطلب األول 

  .وعدد آياتها وترتيبها في النزول السورة نزول ومكان زمان :نيالثا المطلب



 

 )٣٤٣٩(

  األساسية السورة أهداف: الثالث المطلب
  .قبلها بما السورة  ارتباط:الرابع المطلب

  .سبب نزولها: المطلب الخامس 
  السنن اإللهية تعريفها وأهميتها وطريقة عرضها في القرآن : المبحث الثاني 

  :وفيه ثالثة مطالب
  .اللغة وفي اصطالح المفسرين  في اإللهية تعريف السنن : األول طلبالم

  :السنن اإللهية في القرآن: المطلب الثاني 
  .اإللهية بالسنن العلم أهمية: الثالث المطلب

  .سورة يوسف  وفيه أربعة عشر مطلب  في اإللهية السنن : المبحث الثالث
  .لإلنسانسنة اهللا في جعل الشيطان عدو : المطلب األول 

  .هو الغالب لما سواهسنة اهللا بأنه  :الثاني المطلب
  سنة اهللا في حسن جزائه للمحسنين في الدنيا واآلخرة  :الثالث  المطلب
  سنة اهللا في خذالن الظالمون وعدم فالحهم : الرابع المطلب
  سنة اهللا في مجازاة من أخلص بدفع السوء عنه : الخامس المطلب
  الدينية والعبادات والعقائد الربوبية، في الحق هللا في أن الحكم   سنة ا :السادس المطلب

  .عزوجل  هللا
  .سنة اهللا في إبطال كيد الخائنين: المطلب السابع 
  .سنة اهللا في النفس أنها ميالة إلى السوء: المطلب الثامن 

  .سنة اهللا في حفظ ثواب المحسنين: المطلب التاسع  
  . آمن واتقى أن جزائه خير في اآلخرة سنة اهللا في من: المطلب العاشر 

  .سنة اهللا في أنه إذا استودع شيئاً حفظه: المطلب الحادي عشر 
  .سنة اهللا في أنه فوق كل ذي علم عليم : المطلب الثاني عشر 
  .سنة اهللا في أنه اليقنط من رحمته إال القوم الكافرون: المطلب الثالث عشر 
  .أن عقوبته واقعة بالمجرمين المحالة سنة اهللا في : المطلب الرابع عشر 



– 

  )٣٤٤٠(

  :مقدمات عن سورة يوسف وفيه سبعة مطالب: المبحث األول 
   السورة أسماء المطلب األول 

  يوسف سورة هو اسم السورة لهذه الوحيد االسم 
 قـصته  تذكر ولم كلها، -السالم عليه -يوسف قصة قصت ألنها ظاهر :تسميتها ووجه

  .وغافر األنعام سورة في إال غيرها في اسمه يذكر ولم. غيرها في
 هـذه  -الـسالم  عليـه  -يوسـف  قصة ذكرت ما بمثل القرآن في نبيء قصة تذكر ولم

  .١اإلطناب من السورة
  .٢الر بحروف المفتتحة السور بين من لها تميز االسم هذا وفي

  .وعدد آياتها وترتيبها في النزول السورة نزول ومكان زمان :الثاني المطلب
 إن: قيـل  وقـد . غيره إلى االلتفات ينبغي ال الذي القول وهو٣سورة يوسف بمكة  نزلت  
  . ٤مدنية أولها من الثالث اآليات

  .٥وهو واه جدا ال يلتفت إليه : »اإلتقان «في قال
  .٧األمصار في العدد أصحاب باتفاق.٦ومائة عشرة إحدى وآياتها

  :وترتيبها في النزول 
  .الجمهور قول على السور نزول ترتيب في والخمسون الثالثة السورة وهي
  .٨الحجر سورة وقبل هود، سورة بعد نزلت

  األساسية السورة أهداف: الثالث المطلب
  : أهداف سورة يوسف عليه السالم تتلخص فيما يلي 

 من ذلك في وما حياته، في لقيه وما إخوته، مع -السالم عليه -يوسف قصة ــ بيان ١
  .مختلفة نواح من العبر

                                         
 .١٢/١٩٧تنويرالتحرير وال ١
 .١٢/١٩٧التحرير والتنوير ٢
 .١٣/٥جامع البيان: انظر  ٣
  .١٢/١٩٧التحرير والتنوير ٤
 .١/٥٩االتقان  ٥
 .١٣/٥جامع البيان: انظر  ٦
  .١٢/١٩٨التحرير والتنوير ٧
  .١٢/١٩٧التحرير والتنوير ٨



 

 )٣٤٤١(

 أصـول  مـن  وذلـك  مغيـب،  بـأمر  إنباء يكون قد المرائي بعض أن إثبات  فيها ـ٢
  .النبوءات

  .عباده صالحي من يشاء لمن اهللا يهبه علم الرؤيا تعبير ـ أن٣
  .بينهم القرابة ـ بيان خطورة تحاسد٤
  .عباده من يصطفيه بمن اهللا ـ بيان لطف٦
  .والتوبة دق،والص واألمانة، والوفاء، العواقب، بحسب ـ أن العبرة٧
  .مصر بأرض وبنيه إسرائيل ـ ذكر سكنى٨
 مـن  -الـسالم  عليهما -ويوسف يعقوب لقيه بما وسلم عليه اهللا صلى النبي ـ تسلية ٩

  .األذى من آلهم
. البلـوى  علـى  -السالم عليهم -ويوسف يعقوب مثل األنبياء بصبر العبرة  ـ فيها ١٠

  .العاقبة لهم تكون وكيف
 كمـا  بـه  حل الذي البلد إلى وسلم عليه اهللا صلى النبي قوم رةبهج العبرة ــ وفيها ١١
 المدينـة  إلـى  ينتقلـون  قريـشا  أن إلـى  إيماء وذلك وآله، -السالم عليه -يعقوب فعل

  .وسلم عليه اهللا صلى النبيء لهجرة تبعا مهاجرين
 حكوماتهـا  ونظـام  وقوانينهـا  القديمـة  والحـضارة  األمم تاريخ عبر من ـ وفيها ١٢

. المـساجين  وأحوال السارق، واسترقاق. اللقيط الصبي واسترقاق. وتجارتها اوعقوباته
  .١المكاييل ومراقبة
  .قبلها بما السورة ارتباط:الرابع المطلب
 األنبيـاء،  قـصص  من كّل في لما لها، مناسبة وهي هود، سورة بعد السورة هذه نزلت

  . ٢وسلّم عليه اهللا صلى النبي على الوحي وإثبات
 وهـود  يـونس  سـورتي  أول تقدم لما"طها بسورة يونس وهود بشكل أدق فإنه   أما ارتبا 

: تعـالى  فقـال  ذلك من بأخص هنا وصف والتفصيل، واإلحكام بالحكمة وصف القرآن 
 والموضـح  بوجـه،  العـرب  على يشتبه ال معجز جامع أنه نفسه في البين أي} المبين{

                                         
 .١٢/١٩٩التحرير والتنوير : انظر ١
  .١٢/١٨٩التفسير المنير ٢



– 

  )٣٤٤٢(

 عنـد  مـن  وألنه التفكير، أنعمو التدبر أمعن لمن المرادات جميع وهو حوى، ما لجميع
  .١"اهللا

  .سبب نزولها: المطلب الخامس 
نِب ععصِن مٍد بع٢س، نِد َأِبيِه ععِن سقَّاٍص َأِبي بِلِه ِفي وقَو -  ـزـلَّ  عجنُ ﴿ - و  َنحۡ

َسنَ  َعَلیَۡك َنُقصُّ َصصِ  َأحۡ  صـلَّى  - اللَِّه ِلرسو علَى الْقُرآن ُأنِْزَل: قَاَل ]٣: يوسف[ ﴾ ٱلَۡق
 اللَّـه  فَـَأنْزلَ  قَصـصتَ،  لَـو  اللَِّه رسوَل يا: فَقَالُوا زمانًا، علَيِهم فَتَلَاه - وسلَّم علَيِه اُهللا

  ١ٱلُۡمِبیِن ٱلِۡكَتِٰب َءاَیُٰت ِتلَۡك آلرۚ﴿: تَعالَى
َسنَ  َعَلیَۡك َنُقصُّ َنحُۡن٢عِۡقُلوَنَت لََّعلَُّكمۡ اَعَرِبّي ُقرَۡءًٰنا َأنَزلَۡنُٰھ ِإنَّٓا َصصِ  َأحۡ آ  ٱلَۡق آ  ِبَم كَ  َأوَۡحیَۡن  ِإَلیۡ

نَ  َقبِۡلِھۦ ِمن ُكنَت َوِإن ٱلُۡقرَۡءاَن َھَٰذا ینَ  َلِم  زمانًـا،  علَيِهم فَتَلَاه الْآيةَ، ]٣-١: يوسف[ ﴾٣ٱلَۡغِٰفِل
ھُ ﴿: تَعـالَى  اللَّه َأنْزَلفَ حدثْتَنَا، لَو اللَِّه رسوَل يا: فَقَالُوا زَّلَ  ٱللَّ َسنَ  َن ِدیثِ  َأحۡ ب  ٱلَۡح  اِكَتٰ
رِ  ِإَلىٰ َوُقُلوُبُھمۡ ُجُلوُدُھمۡ َتِلیُن ُثمَّ َربَُّھمۡ َیخَۡشوَۡن ٱلَِّذیَن ُجُلوُد ِمنُۡھ َتقَۡشِعرُّ مََّثاِنَي امَُّتَشِٰبھ ِھۚ  ِذكۡ  ٱللَّ

ا  ٱللَُّھ ُیضِۡلِل َوَمن َیَشٓاُءۚ َمن ِبِھۦ َیھِۡدي ٱللَِّھ ُھَدى َذِٰلَك ھُۥ  َفَم نۡ  َل ادٍ  ِم  كُلُّ: قَاَل ]٢٣: الزمر[ ﴾َھ
ذَِلك ونرآِن تُْؤم٣.٤"ِبالْقُر  

السنن اإللهية تعريفها وأهميتها وطريقة عرضها في القـرآن وفيـه         : المبحث الثاني   
  :أربعة مطالب

  .ي اصطالح المفسرين اللغة وف في اإللهية تعريف السنن : األول المطلب
 أن ذلك ومن ، معاجم اللغة  في استعماله وجوه تعددت »سنن «جمعه الذي »السنة «لفظ
  .والمثال، التغيير والقصد، والبيان ، والسيرة، الطريقة،: المعاني من به يراد

  :اللغة على طرائق شتى منها في" السنة " معنى وقد ورد 
  .٥واِحدٍة طَِريقٍَة علَى جاءتْ ِإذَا سنَاِئن، الريح وجاءِت"ـ الطريقة ومنه قولهم ١ 

                                         
 .١٠/٥لدرر بتصرف نظم ا: انظر  ١
توفي مصعب سنة ثـالث     : قَاَل محمد بن عمر   . مصعب بن سعدبن أبي وقاص وكان مصعب ثقة كثير الحديث          ٢

  .٥/١٢٩الطبقات الكبرى : انظر .ومائة
 .١/٢٦٩أسباب النزول للواحدي  ٣
: ح - ٢/٨٧: يعلـى  أبـي  مـسند  (يعلى وأبو) ٢/٣٤٥: في المستدرك  (والحاكم) ١٢/٩٠ (جرير ابن أخرجه ٤

 شـيخ  فتـاوى  مجمـوع  (تيمية ابن اإلسالم شيخ وحسنه صحيح، وإسناده. به مرة بن عمرو طريق من) ٧٤٠
  .تحقيق وتخريج عصام الحميدان.١/٢٦٩ للواحدي النزول أسباب: انظر . )١٧/٤٠: اإلسالم

  .٣/٦٠،٦١مقاييس اللغة البن فارس: ينظر  ٥



 

 )٣٤٤٣(

. ِسـيرتُه : السلَام علَيِه اللَِّه رسوِل وسنَّةُ. السيرةُ وِهي السنَّةُ، ِمنْه اشْتُقَّ ـ السيرة وِمما  ٢
  :الْهذَِلي قَاَل
  .١يِسيرها من سنَّةً راٍض فََأوُل  ...ِسرتَها َأنْتَ سنٍَّة ِمن تَجزعن فَلَا
  .٢قويماً طريقاً بين َأي سنَّة اهللا وسن" ـ البيان ومن قولهم ٣
  .٣ "وقَصدك وجهك َأي سنَِنك على وامِض"ـ القصد ومن قولهم ٤
  .٤واحد مثال على َأي واحد سنٍَن على القوم بيوتهم وبنى"ـ المثال ومنه قولهم ٥
  .٥"تغير َأي مسنُون فهو الماء سن" غيير ومنه قولهمـ الت٦

  :السنة في االصطالح العام
 وهـي  العـادة  هـي  السنة) : "المستقيم الصراط اقتضاء (في تيمية بن اإلسالم شيخ قال

  .٦"عبادة يعدونه أوال عبادة يعدونه مما الناس من لنوع تبتكر التي الطريقة
  :ي اصطالح المفسرين أما السنَن اإللهية ف" 
وما يتبـع ذلـك      للباطل الحق مصارعة من فيه يعرض وما اجتماعهم في البشر أمر" 

  .٧"العام النظام اقتضاها ثابتة وقواعد قويمة يجري على طرق
  :نحو طاعته، وطريقة حكمته، لطريقة تقال قد: تعالى اهللا سنَّةُ"

تۡ  َقدۡ ٱلَِّتي ٱللَِّھ ُسنََّة﴿ ن  َخَل ُلۖ  ِم ن  َقبۡ دَ  َوَل ُسنَّةِ  َتِج ھِ  ِل ِدیل  ٱللَّ ن  ﴿]٢٣: الفـتح [ ﴾اَتبۡ دَ  َوَل  َتِج
 -صـورها  اختلفـت  وإن -الـشّرائع  فروع أن فتنبيه ، ]٤٣: فاطر[ ﴾َتحِۡویًلا ٱللَِّھ ِلُسنَِّت

 للوصـول  وترشيحها النّفس، تطهير وهو يتبدل، وال يختلف ال منها المقصود فالغرض
  .٨"وارهوج تعالى اهللا ثواب إلى

                                         
  .٣/٦٠،٦١مقاييس اللغة البن فارس: ينظر  ١
 .٣/٢١٢٥ العرب لسان : ينظر ٢
  .٣/٢١٢٥ العرب لسان : ينظر ٣
 .٣/٢١٢٥ العرب لسان : ينظر ٤
 .٣/٢١٢٦ العرب لسان : ينظر ٥
  .١/٢٥٤اقتضاء الصراط المستقيم ٦
  .٤/١١٥تفسير المنار بتصرف :ينظر  ٧
  .١/٤٢٩المفردات للراغب  ٨



– 

  )٣٤٤٤(

 العمـل  صدور المرء يالزم الذي الخلق أو العمل من السيرة وهي -سنة جمع والسنن" 
  .١" مثالها على

  .الماضية األمم في اهللا بسنن  السنن وفسروا" 
 في اهللا عادة هي واحدة، طريقة على جارية لألمم، أحوال قبلكم من مضت قد: والمعنى

  .٢"الخلق
  :ة في القرآنالسنن اإللهي: المطلب التاسع 

 فجـاء  موضـعا،  عشر ستة في الصريحة بالصيغة الكريم القرآن في" السنة " لفظ جاء
 فـي  تعـالى  اهللا إلى مضافا وجاء موضعين، في وجمعا موضعا، عشر أربعة في مفردا
 األولين إلى ومضافا واحد، موضع في السالم عليهم الرسل إلى ومضافا مواضع، تسعة

 عن مجردة نكرة وجاء واحد، موضع في قبل من الذين إلى ومضافا مواضع، أربعة في
  .٣واحد موضع في اإلضافة
 كونهـا  عن تنفك ال فإنها النصوص، بعض في تعالى اهللا غير إلى أضيفت وإن: والسنة

 إلـى  وإضـافتها ":عاشور ابن الطاهر العالمة قال سبحانه، وقدرته وإرادته اهللا خلق من
  .٤"مالبسة ألدنى واإلضافة فيهم، اهللا سنة هي نماوإ بهم، تعلقها باعتبار األولين
  :العزيز القرآن في ترتيبها وفق السنة لفظ فيها ورد التي اآليات تعيين يأتي وفيما
فَ  َفٱنُظُروْا ٱلَۡأرِۡض ِفي َفِسیُروْا ُسَنن َقبِۡلُكمۡ ِمن َخَلتۡ َقدۡ﴿: تعالى قوله وهي انَ  َكیۡ ةُ  َك  َعِٰقَب

  .]١٣٧: عمران آل[ ﴾ٱلُۡمَكذِِّبیَن
ــه ُد﴿: وقول ُھ ُیِری یَِّن ٱللَّ مۡ ِلُیَب ِدَیُكمۡ َلُك َنَن َوَیھۡ ِذیَن ُس ن ٱلَّ بِۡلُكمۡ ِم وَب َق یُۡكمۡۗ َوَیُت ُھ َعَل یٌم َوٱللَّ  َعِل

  .]٢٦: النساء[ ﴾َحِكیم
ــه دۡ﴿: وقول لَۡنا َوَلَق ن َأرَۡس َك ِم ي َقبِۡل َیِع ِف ا ِش َأوَِّلیَن َوَم أِۡتیِھم ٱلۡ ن َی وٍل مِّ ا رَُّس اُنوْا ِإلَّ ِھۦ َك  ِب

َذِٰلَك سَۡتھِۡزُءوَن َك سُۡلُكُھۥ َی ي َن وِب ِف ا  ُقُل ِرِمیَن َل وَن ٱلُۡمجۡ ِھۦ ُیؤِۡمُن دۡ ِب تۡ َوَق نَُّة َخَل َأوَِّلیَن ُس  ﴾ٱلۡ
  .]١٣-١٠: الحجر[

                                         
  .٤/٩٦التحرير والتنوير ١
  .٤/٩٧والتنوير التحرير ٢
 اآلداب بكلية  دكتوراه، أطروحة ،١٨: ص العلمي إدريس للدكتور النبوية السنة في والمجتمع النفس نسن فقه ٣

  .٤ ص الغلبزوري أحمد بن توفيق الكونية  نقال السنن.بوجدة األول محمد جامعة
 .١٤/٢٥التحرير والتنوير  ٤



 

 )٣٤٤٥(

اُدوْا َوِإن﴿: وقولــه سَۡتِفزُّوَنكَ  َك َن َلَی َأرۡضِ  ِم وَك ٱلۡ اۖ  ِلُیخِۡرُج ا اَوِإذ ِمنَۡھ ونَ  لَّ َك َیلَۡبُث ا ِخَلَٰف  ِإلَّ
  اَقِلیل
  .]٧٧-٧٦: اإلسراء[ ﴾َتحِۡویًلا ِلُسنَِّتَنا َتِجُد َوَلا رُُّسِلَناۖ ِمن َقبَۡلَك َأرَۡسلَۡنا َقدۡ َمن ُسنََّة

ا ﴿: وقوله عَ  َوَم اسَ  َمَن ٓواْ  َأن ٱلنَّ ٓاَءُھمُ  ِإذۡ ُیؤِۡمُن َدىٰ  َج سَۡتغِۡفُرواْ  ٱلُۡھ مۡ  َوَی آ  َربَُّھ أِۡتَیُھمۡ  َأن ِإلَّ نَّةُ  َت  ُس
  .]٥٥: الكهف[ ﴾اُقُبل ٱلَۡعَذاُب َیأِۡتَیُھُم َأوۡ ٱلَۡأوَِّلیَن
ن  َخَلوْۡا ٱلَِّذیَن ِفي ٱللَِّھ ُسنََّة َلُھۥۖ ٱللَُّھ َفَرَض ِفیَما َحَرج ِمنۡ ٱلنَِّبيِّ َعَلى َكاَن مَّا﴿: وقوله ُلۚ  ِم  َقبۡ
  .]٣٨: األحزاب[ ﴾مَّقُۡدوًرا اَقَدر ٱللَِّھ َأمُۡر َوَكاَن

ــه ِئن۞﴿:وقول مۡ لَّ ِھ لَّ وَن َینَت ِذیَن ٱلُۡمَنِٰفُق ي َوٱلَّ وِبِھم ِف َرض ُقُل وَن مَّ ي َوٱلُۡمرِۡجُف ِة ِف  ٱلَۡمِدیَن
ذُ  ُثِقُفٓوْا َأیَۡنَما امَّلُۡعوِنیَنَۖقِلیل ِإلَّا ِفیَھٓا ُیَجاِوُروَنَك َلا ُثمَّ ِبِھمۡ َلُنغِۡرَینََّك واْ  وْاُأِخ ل  َوُقتُِّل نَّةَ  َتقِۡتی  ا ُس

  .]٦٢-٦٠: األحزاب[ ﴾اَتبِۡدیل ٱللَِّھ ِلُسنَِّة َتِجَد َوَلن َقبُۡلۖ ِمن َخَلوْۡا ٱلَِّذیَن ِفي ٱللَِّھ
ِئن  َأیَۡمِٰنِھمۡ َجھَۡد ِبٱللَِّھ َوَأقَۡسُموْا﴿: وقوله ٓاَءُھمۡ  َل ِذیر  َج وُننَّ  َن َدىٰ  لََّیُك نۡ  َأھۡ َدى  ِم ُأَمِمۖ ٱ ِإحۡ ا  لۡ  َفَلمَّ

ا  َنِذیر َجٓاَءُھمۡ مۡ  مَّ ا  َزاَدُھ ِتكَۡبار    ِإلَّ وًرا ٱسۡ ي  اُنُف َأرۡضِ  ِف رَ  ٱلۡ سَّیِّيِٕۚ  َوَمكۡ ا  ٱل قُ  َوَل رُ  َیِحی  ٱلَۡمكۡ
دَ  َوَلن اِۖدیلَتبۡ ٱللَِّھ ِلُسنَِّت َتِجَد َفَلن ٱلَۡأوَِّلیَنۚ ُسنََّت ِإلَّا َینُظُروَن َفَھلۡ ِبَأھِۡلِھۦۚ ِإلَّا ٱلسَّیُِّئ ُسنَّتِ  َتِج  ِل

  .]٤٣-٤٢: فاطر[ ﴾َتحِۡویًلا ٱللَِّھ
نَفُعُھمۡ  َیُك َفَلمۡ﴿: وقوله ُنُھمۡ  َی ا  ِإیَمٰ َناۖ  َرَأوْۡا َلمَّ نَّتَ  َبأَۡس ھِ  ُس ي  ٱللَّ دۡ  ٱلَِّت تۡ  َق ي  َخَل اِدِهۦۖ  ِف ِسرَ  ِعَب  َوَخ
   .]٨٥: غافر[ ﴾ٱلَۡكِٰفُروَن ُھَناِلَك

مَّ  ٱلَۡأدَۡبَٰر َلَولَُّوْا َكَفُروْا ٱلَِّذیَن َتَلُكُمَقٰ َوَلوۡ﴿: وقوله  ا  ُث ُدونَ  َل يّ  َیِج ا  اَوِل ِصیر  َوَل نَّةَ  َن ھِ  ا ُس  ٱللَّ
   .]٢٣-٢٢: الفتح[ ﴾اَتبِۡدیل ٱللَِّھ ِلُسنَِّة َتِجَد َوَلن َقبُۡلۖ ِمن َخَلتۡ َقدۡ ٱلَِّتي

  :ثالثة وهي الكريم القرآن يف الواردة السنة معاني الصريحة اآليات هذه من فتحصل
  .النساء سورة في المراد المعنى وهو الحميدة الطريقة: األول المعنى
  .األول األحزاب موضع في المراد وهو للرسل، أباح فيما اهللا سنة: الثاني المعنى

 وحـال  الطاعة حال األمم مع التعامل في المتبع والمثال المألوفة العادة: الثالث والمعنى
  .١األخرى القرآنية النصوص وسائر عمران آل سورة في المراد وهو ،المعصية

 كالمهـم  في العلم أهل رامه الذي وهو البحث، هذا في المقصود هو الثالث المعنى وهذا
  .٢تعالى اهللا سنن عن

                                         
  .٦ ص الغلبزوري أحمد بن توفيق الكونية السنن ١
  .٧المرجع السابق  ص  ٢



– 

  )٣٤٤٦(

  .اإللهية بالسنن العلم أهمية :المطلب العاشر
لعبرة والعظة وفي ذلك يقـول      اليخفى ما لسنن اإللهية من أهمية في حياتنا وذلك ألخذ ا          

 أن علينا يوجب سننا، خلقه في له أن إلى إيانا اهللا إرشاد إن «:١رضا رشيد محمد الشيخ
 علـى  والموعظـة  الهداية من فيها ما لنستمد المدونة؛ العلوم من علما السنن هذه نجعل
 فـي  اهللا سنن لها يبينون قوم فيها يكون أن مجموعها، في األمة على فيجب وجه، أكمل
 باإلجمـال  القرآن إليها أرشد التي والفنون العلوم من العلم هذا غير في فعلو كما خلقه؛
  . ٢»بالتفصيل العلماء وبينها

 عليـه  سجل والقرآن وأنفعها، العلوم أهم من - تعالى - اهللا بسنن والعلم " :"وقال أيضاً 
 األرض فـي  نسير أن أمرنا إذ األمم أحوال من مأخذه على دلنا وقد كثيرة، مواضع في

  .٣" حقيقتها ومعرفة اجتالئها ألجل
  . ونستخلص من هذا الكالم ما يلي 

  .ـ أن اهللا له في خلقه سننا١
 منهـا هدايـة     ـ أن هذه السنن ينبغي أن تصبح علما يعلم ويـدرس ويـدون لنأخـذ              ٢

  .وموعظة
  .ـ أن يتصدى لهذا العلم علماء يبينون هذه السنن ألقوامهم٣
 بجهلهـا  إال وعزهم ملكهم ضاع وما اإللهية، السنن هذه يجهلون المسلمين شعوب ترى"

 عن اإلعراض إال الجهل هذا سبب كان وما العمل، في بها االهتداء لعدم سببا كان الذي
  .٤"هدايته عن االستغناء ودعوى القرآن،

                                         
 رجـال  وأحـد ) المنار (مجلة صاحب: النسب الحسيني األصل، البغدادي القلموني، رضا علي بن رشيد محمد ١

 أعمـال  من (القلمون في ونشأ ولد. والتفسير والتاريخ واألدب بالحديث العلماء الكتّاب، من. اإلسالمي اإلصالح
 إلى رحل ثم الصحف، بعض في وكتب اه،صب في الشعر ونظم وتنسك،. طرابلس وفي فيها وتعلم) الشام طرابلس

 مجلة أصدر ثم. بيروت في ذلك قبل به اتصل قد وكان. له وتتلمذ عبده محمد الشيخ فالزم هـ ١٣١٥ سنة مصر
  .واالجتماعي الديني اإلصالح في آرائه لبث) المنار(

 .٦/١٢٦األعالم للزركلي : انظر . هـ١٣٥٤ توفي سنة .مدة) مصر (الثاني وطنه في فأقام
 .٤/١١٤تفسير المنار  ٢
 .٤/١١٥تفسير المنار  ٣
  .٩/٤٨٢تفسير المنار ٤



 

 )٣٤٤٧(

"                ك الـسة أن تحرص عليه، أن تنظر في تحـرنن وِمن أجّل الفقه الذي يجب على األم
  .١"اإللهية، وتقلُّبها في اآلفاق، وتفاعلها وتداخلها في الحياة واإلنسان والكون

  .سورة يوسف  وفيه أربعة عشر مطلبا في اإللهية السنن : الحادي عشر المطلب
  سنة اهللا في جعل الشيطان عدو لإلنسان: المطلب األول 

اَل﴿ــــ ١ يَّ  َق ا َیُٰبَن ُصصۡ َل اَك َتقۡ ىٰٓ  ُرءَۡی َك َعَل ُدوْا ِإخَۡوِت كَ  َفَیِكی ًداۖ َل شَّیَۡطَٰن ِإنَّ َكیۡ َسِٰن ٱل  ِللِۡإن
  .]٥: يوسف[ ﴾مُِّبین َعُدّو

  ﴾مُِّبین َعُدّو ِللِۡإنَسِٰن ٱلشَّیَۡطَٰن ِإنَّ ﴿:  السنة اإللهية في اآلية الكريمة 
ئـه  سنة اهللا اقتضت أن الشيطان عدو لهذا اإلنسان اليألوا جهـدا فـي إضـالله وإغوا               

وإيقاعه في الهلكات والمخازي وما يغضبه سبحانه فمن ذلك دفع أبنـاء يعقـوب للكيـد       
  .بأخيهم يوسف عليه السالم ، والسعي في إبعاده عن أبيه الشغوف به 

، "علـى إخوتـك   "، هـذه،  "يا بني ال تقصص رؤياك    :" يعقوب البنه يوسف  :  قال "لذلك  
، ويناصـبوك العـداوة، ويطيعـوا فيـك          فيبغوك الغوائل  .."فيكيدوا لك كيدا  "فيحسدوك  
فاحـذر  .. إن الشيطان آلدم وبنيه عدو، قد أبان لهـم عداوتـه وأظهرهـا               ..الشيطان  

وإنمـا  .الشيطان أن يغري إخوتك بك بالحسد منهم لك، إن أنت قصصت عليهم رؤيـاك           
  .٢"قال يعقوب ذلك، ألنه قد كان تبين له من أخوته قبَل ذلك حسدا

  .٣"فربما يحملهم الشيطان على قصدك بسوء حينئذ .. في هالكك يحتالون "فهم قد 
 أن يعقـوب  فعلم وحي السالم عليهم األنبياء رؤيا" وقال له يعقوب ذلك بعد الرؤيا ألن        

  .٤" بالكتمان فأمره حسدوه سمعوها إذا أخوته
 به يسود وسلطان ظهور ذا عظيما نبيا سيكون يوسف أن واعتقد "ألن يعقوب فهم منها     

 فيحسدوه فهمه ما ويفهموا سمعه ما إخوته يسمع أن وخاف وإخوته، وأمه أباه حتى لهأه
 إن: أي كيـدا  لـك  فيكيدوا: بقوله وعلله عليهم، رؤياه يقص أن فنهاه إلهالكه، ويكيدوا

 بـالتفكير  يحكمونه شيطانيا تدبيرا بك لإليقاع ويحتالوا فيدبروا يحسدوك عليهم تقصصها
 وهو الكيد، لهذا النفسي السبب"ثم ذكر   ." الحربية المكايد في عداءاأل يفعل كما والروية،

                                         
  .٣/٩١هي السلفية لمحمد شقرة   ١
  .١٥/٥٥٨جامع البيان  ٢
 .٩/١٢٢أحكام القرآن ٣
 .٢/٤٧٥معالم التنزيل ٤



– 

  )٣٤٤٨(

 الـنفس،  هوى من داعية له تعرض عندما الناس بين النزغ في الشيطان وسوسة من أنه
 تـأثيره  وسـوء  وقوعـه  بعد يوسف عنه عبر كما اإلنسان، في الغريزي الحسد وشرها
  .١")إخوتي بينو بيني الشيطان نزغ أن بعد من: (بقوله عاقبته وحسن

 يغـارون  كانوا العشرة -السالم عليه -يوسف إخوة أن -السالم عليه -يعقوب علم وقد" 
 أن وعلـم  وتفصيال، إجماال الرؤيا يعبرون أنهم وعلم وخُلقا، خلقا عليهم فضله لفرط منه
 عـشر  أحـد  هم الذين إخوته على -السالم عليه -يوسف ينالها برفعة تؤذن الرؤيا تلك

  الحسد، حد إلى الغيرة بهم تشتد أن عليهم -السالم عليه -يوسف صهاق إن فخشي
 مـن  ليسلموا كيدا له فيكيدوا حسد، إذا الحاسد شر فيهم فينشأ وجهها على يعبروها وأن

  .٢"المكيد يضر عمل إخفاء: والكيد.فيهم  وفضله عليهم تفوقه
 وال سـرا  وال نهـارا،  وال ليال عنه يفتر ال "واليخفى في هذا األمر خطر الشيطان فإنه      

 أبيـه،  أمـر  يوسف فامتثل أولى، العبد على بها يتسلط التي األسباب عن فالبعد جهارا،
  .٣"عنهم كتمها بل بذلك، إخوته يخبر ولم

  :تنزيل السنة اإللهية على الواقع  
سنة اهللا اقتضت أن جعل الشيطان عدوا لإلنسان فالواجب فالحذرمنه ، ومن غوائله فـي       

دوات بين األخوة األصفياء والقرابة فمن الحزم قطع األسباب والوسـائل التـي          إيقاع الع 
تؤدي إلى ذلك من إفشاء األسرار واإلخبار بكل النعم ، ولزوم الصمت في مثـل هـذه                 
األمور في غاية األهمية، فواقع يعقوب عليه السالم وأبنائه يبين خطورة هذا األمر فـي               

يعقوب أعلم الناس بسنن اهللا في المجتعـات واألسـر          واقع األسر والمجتمعات فنبي اهللا      
الـشيطان ظـاهرة فـي هـذا     فلذلك أكد على ابنه بعدم اإلخبار بالرؤيا وذكر أن عداوة     

  .الشأن
  : الهدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة 

  .ـ من الحزم كتمان بعض األمور حتى عن األخوة والقرابة١
  .ـ بيان شفقة الوالد على ولده ٢
  .ـ خوف الوالد من وقوع المكائد بين اإلخوة لذلك أمره بالكتمان٣

                                         
 .١٢/٢١٠تفسير المنار ١
 .١٢/٢١٣التحريروالتنوير ٢
 .٣٩٣تفسير السعدي ص  ٣



 

 )٣٤٤٩(

  ). التقصص رؤياك على إخواتك( ـ لزوم الصمت يكون فيه السالمة ٤
  .ـ خطورة الحسد وكونه يؤدي إلى العواقب السيئة ٥
  .ـ دور الشيطان في شحن النفوس وإشعال العدوات ٦
  .ومن تزيينه ـ بيان أهمية مجاهدة الشيطان والحذر منه ٧

   الغالب لما سواهسنة اهللا بأنه  :الثاني المطلب
الَ ﴿ـ  ٢ ِذي  َوَق َتَراهُ  الَّ نْ  اْش ْصرَ  ِم ھِ  ِم ي  ِلاْمَرَأِت َواهُ  َأْكِرِم َسى  َمْث ا  َأْن َع َذهُ  َأْو َیْنَفَعَن ًدا  َنتَِّخ   َوَل

ھُ   اْلَأَحاِدیِث یِلَتْأِو ِمْن َوِلُنَعلَِّمُھ اْلَأْرِض ِفي ِلُیوُسَف َمكَّنَّا َوَكَذِلَك بٌ  َواللَّ ى  َغاِل ِرهِ  َعَل نَّ  َأْم  َوَلِك
  ]٢١: يوسف[ ﴾َیْعَلُموَن َلا النَّاِس َأْكَثَر

  ) يعلَمون لَا النَّاِس َأكْثَر ولَِكن َأمِرِه علَى غَاِلب واللَّه(: السنة اإللهية في اآلية الكريمة
م فهو يدبره ويعينه ويوفقه إلى ما فيه صـالح          أن اهللا غالب على أمر يوسف عليه السال       

 يأخـذون  بل أمره على غالب  تعالى أنه) يعلمون ال الناس أكثر ولكن(نفسه وتدبير أمره  
 مستوٍل على أمر يوسف، يـسوسه ويـدبره         "األمور ، واليخفى أن اهللا تعالى        بظواهر
  .١"ويحوطه

ولكـن  {خالف، بل هو الغالب لما سواه   إذا أراد شيئا فال يرد وال يمانع وال ي        "فهو سبحانه   
إخبـارا  " ففيهـا    ٢"دال يدرون حكمته في خلقه، وتلطفه لما يري       ..} أكثر الناس ال يعلمون   

لكـن  .٣"منبها على قدرة اهللا عز وجل ليس في شأن يوسف خاصة بل عاما في كل أمر               
ه، حتى   يدبره ويحوطه وال يكله إلى غير      "في أمر يوسف تبين لطف اهللا به فهو تعالى            

 انتظام أموره كان إلهيا، وما كان بسعيه وإخوته أرادوا به           "فإن.٤".ال يصل إليه كيد كائد    
كل سوء ومكروه واهللا أراد به الخير، فكان كما أراد اهللا تعالى ودبر، ولكن أكثر النـاس        

واعلم أن من تأمل في أحوال الدنيا وعجائب أحوالهـا          . ال يعلمون أن األمر كله بيد اهللا      
هذا الحكم من كونه حقيقة ثابتـة       ".٥"ف وتيقن أن األمر كله هللا، وأن قضاء اهللا غالب         عر
  .٦" عليها شواهد من أحوال الحدثان، ولكن أكثر الناس ال يعلمون ذلك مع ظهوره..

                                         
 .١٥/٢٠جامع البيان  ١
  .٤/٣٧٨فسير القرآن العظيم ت ٢
 .٣/٢٣١المحرر الوجيز ٣
 .٩/١٦١أحكام القرآن  ٤
 .١٨/٤٣٦التفسير الكبير ٥
 .١٢/٢٤٧،٢٤٨التحرير والتنوير ٦



– 

  )٣٤٥٠(

  :تنزيل السنة اإللهية على الواقع  
  :ختم ابن عاشور كالمه عنها بحقيقة وقوعها وتكررها في أحوال الناس بقوله 

ألن عليها شواهد من أحوال الحدثان، ولكـن أكثـر          ...هذا الحكم من كونه حقيقة ثابتة       "
  .١"الناس ال يعلمون ذلك مع ظهوره

فالسنة اإللهية  في اإلنسان أن اهللا جال وعال أمره وقدره نافذ فيـه فهمـا رأى النـاس                   
  .األمور بخالف توقعاتهم ومرئياتهم ونظرهم فاهللا غالب على ذلك  

  :٢ل في واقع يوسف عليه السالم من خالل مايلي فنتأم
  . أمره يعقوب أال يقص رؤياه على إخوته فغلب أمر اهللا حتى قصـ ١
  .ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر اهللا حتى صار ملكا وسجدوا بين يديهـ ٢
 ثم أراد اإلخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر اهللا حتى ضاق عليهم قلب أبيهم،                 ـ  ٣

  .يا أسفى على يوسف:" ره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة، فقالوافتك
 ثم تدبروا أن يكونوا من بعده قوما صالحين، أي تائبين فغلب أمر اهللا حتى نـسوا                 ـ  ٣

الذنب وأصروا عليه حتى أقروا بين يدي يوسف في آخر األمر بعد سبعين سنة، وقالوا               
   .]٩٧: يوسف" [إنا كنا خاطئين:" ألبيهم

بـل  :" رادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص فغلب أمر اهللا فلم ينخدع، وقـال ثم أـ  ٤
  .] ١٨: يوسف" [سولت لكم أنفسكم أمرا

ثم احتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم فغلـب أمـر اهللا فـازدادت المحبـة                  ـ  ٥
  .والشوق في قلبه

 أمـر اهللا حتـى قـال    ثم دبرت امرأة العزيز أنها إن ابتدرته بالكالم غلبته، فغلـب ـ  ٦
  .]٢٩: يوسف" [استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين:" العزيز

 ثم دبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فغلب أمر اهللا فنسي الـساقي،                ـ  ٧
  .ولبث يوسف في السجن بضع سنين

  :الهدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة 
   .ـ أن أمر اهللا وقضائه نافذ في عباده١
  .ـ أن اهللا تعالى غالب على الناس في كل األمور والشؤون ٢

                                         
 .١٢/٢٤٧،٢٤٨التحرير والتنوير ١
 .٩/١٦١أحكام القرآن : انظر  ٢



 

 )٣٤٥١(

  .ـ أن الناس نظرهم قاصر في معرفة سر اهللا في خلقه ٣
  )أكثرهم (ـ أن قلة من  المؤمنين يعرفون حكم اهللا في الناس لذلك قال ٤
ـ نظر الناس في ما حصل ليوسف عليه السالم كان قاصر كان يباع بثمن زهيد لكـن   ٥

  . له العز والمجد والسيادة اهللا خبأ
  سنة اهللا في حسن جزائه للمحسنين في الدنيا واآلخرة  :الثالث المطلب

  ]٢٢: يوسف[ ﴾اْلُمْحِسِنیَن َنْجِزي َوَكَذِلَك  َوِعْلًما ُحْكًما آَتْیَناُه َأُشدَُّه َبَلَغ َوَلمَّا﴿ـ ٣
  )حِسِنينالْم نَجِزي وكَذَِلك(: السنة اإللهية في اآلية الكريمة 

سنة اهللا في خلقه أنه يمنح المحسنين في عبادته ولعباده حسن الجزاء في الدنيا واآلخـرة   
وهذا ما حدث ليوسف عليه السالم لما أحسن واتقـن         ) هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان    ( 

عبادة اهللا وحسن خلقه مع الناس أعطاه اهللا حكما وعلما ومجدا ورئاسة  لذلك أخبـر اهللا              
ما جزيت يوسف فآتيته بطاعته إياي الحكم والعلـم،    فك )وكذلك نجزي المحسنين   ("بقوله  

الذين أرادوا قتله، كذلك نجـزي مـن         ،   ومكنته في األرض، واستنقذته من أيدي إخوته      
             وذكـره  .١أحسن في عمله، فأطاعني في أمري، وانتهى عما نهيته عنه مـن معاصـي

 عمله، متقياً في عنفـوان أمـره، وأن اهللا آتـاه    تنبيه على أنه كان محسناً في "للمحسنين  
 عبادة الخالق ببذل الجهد والنـصح       "واإلحسان يشمل   .٢"الحكم والعلم جزاء على إحسانه    

 نؤتيهم من جملة الجـزاء      "فمن فعل ذلك    "فيها، وإلى عباد اهللا ببذل النفع واإلحسان إليهم       
  .على إحسانهم علما نافعا

 مقام اإلحسان، فأعطاه اهللا الحكم بين الناس والعلم الكثير          ودل هذا، على أن يوسف وفَّى     
  .٣"والنبوة
 لم الذين باألعمال، عليه الثابتين اإلحسان، بصفة المتحلين جزاء في وسنتنا شأننا "وهذا  
 بـالحق  الحكم من نصيبا نؤتيهم أعمالهم، في باإلساءة أنفسهم يدسوا ولم فطرتهم يدنسوا

 الحكـم  من حظه محسن لكل فيكون الفصل، القول ويظهره ه،يزين الذي والعلم والعدل،
 عقلـه،  صـفاء  في التأثير حسن من له يكون وبما إحسانه، بقدر النافع والعلم الصحيح

                                         
  .١٥/٢٤،٢٣جامع البيان  ١
 .٢/٤٥٤الكشاف ٢
 .٣٩٥تفسير السعدي ص  ٣



– 

  )٣٤٥٢(

 باتبـاع  المـسيئون  مثله يؤتى ال غيره، من بالكسب يستفيده ما غير وفقهه، فهمه وجودة
  . شهواتهم وطاعة أهوائهم

  .١". إحسانه بقدر منها محسن ولكل عامة، المحسنين زاءج في السنة هذه أن شك ال....
  :تنزيل السنة اإللهية على الواقع  

  قال الطبري منزالً هذه السنة عل واقع نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم 
 وإن كان مخرج ظاهره على كل محسن، فإن المراد به محمد نبي اهللا صلى اهللا عليـه            "

ا فعلت هذا بيوسف من بعد ما لقي من إخوتـه مـا لقـي،    كم: يقول له عز وجل   . وسلم
وقاسى من البالء ما قاسى، فمكنته في األرض، ووطَّأتُ له في البالد، فكذلك أفعل بـك                
فأنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة، وأمكن لك فـي األرض، وأوتيـك              

  .٢"الحكم والعلم، ألن ذلك جزائي أهَل اإلحسان في أمري ونهيي
ففي واقع الناس والمجتمعات من أراد الجزاء األوفى والخير العميم في دنياه قبل أخـراه       
فليحسن وليتقن عبادة اهللا تعالى ويحسن إلى خلقه بالقول والفعل فوعـد اهللا حـق ،واهللا                
يوفي له الجزاء الحسن في الدنيا واآلخرة ، في الدنيا بالرزق الوفير والعلم النافع والعز               

  .حميدةفي اآلخرة جنات النعيم  ، كما وقع ليوسف عليه السالم فكانت العاقبة والمجد، و
فعلى الدعاة والمصلحين تقوية العالقة مع اهللا بإحسانه عبادته وحسن الخلق مع النـاس               
واحتمال أذاهم واإلحسان لهم بالقول والفعل، فالجزاء من اهللا على ذلـك عظـيم وهـو                

  ).اليضيع أجر المحسنين( سبحانه 
  :الهدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة  
  .ـ أن الجزاء من جنس العمل ١
  .ـ أن اإلحسان يكون في جانب اهللا وجانب الناس ٢
  .ـ أن اإلحسان يأتي بمعنى اإلتقان ففيه تنبيه إلتقان عبادة اهللا ٣
  .ـ أن عاقبة اإلحسان حميدة حتى ولو وقع إبتالء في أول األمر٤
  . على فعل اإلحسان يطلب ممن يملكه وهو اهللا جال وعالـ أن الجزاء٥
ـ اإلحسان أعلى مراتب الدين ففيه تنبيه لعلو الهمة في طاعة اهللا حتى ينال المـؤمن                ٦

  .أعلى مراتب إحسان اهللا له في الدنيا واآلخرة 
                                         

 .١٢/٢٢٦ار تفسير المن ١
 .١٥/٢٤جامع البيان  ٢



 

 )٣٤٥٣(

جاء فى الحـديث    ـ أوحت لنا اآلية بتأمل تفسير النبي صلى اهللا عليه وسلم لإلحسان             ٧
  .١»أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك«فسير اإلحسان فى ت

  سنة اهللا في خذالن الظالمون وعدم فالحهم : الرابع المطلب
تَ  َوَقاَلْت اْلَأْبَواَب َوَغلََّقِت َنْفِسِھ َعْن َبْیِتَھا ِفي ُھَو الَِّتي َوَراَوَدْتُھ﴿ـ  ٤ كَ  َھْی الَ   َل اذَ  َق ھِ  َمَع   اللَّ
  ]٢٣: يوسف[ ﴾الظَّاِلمون ُیْفِلُح َلا ِإنَُّھ  َمْثَواَي َأْحَسَن َربِّي ُھِإنَّ

  ) الظَّاِلمون يفِْلح لَا ِإنَّه( : السنة اإللهية في اآلية الكريمة 
سنة اهللا تعالى اقتضت أن من يظلم نفسه ويدنسها بالذنوب والمعاصي ، ويظلـم النـاس         

 أنه اليفلح وال يسعد والينال مطلوبه الفي الـدنيا وال    في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم     
 ال يدرك البقاء، وال ينجح مـن ظلـم، ففعـل مـا لـيس لـه                  "في اآلخرة فهذا الظالم     

 ) ال يفلـح الظـالمون  (وبعضهم رأى أن الظالمون في اآلية يراد بهم الزناة فقوله  .٢"فعله
يا وآلخرة لذلك قصد يوسف عليـه  فحكم عليهم بعدم السعادة في الدن     .٣"أي ال يسعد الزناة   

 ال يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلـم، والظـالم   "السالم أنه  
ال يفلح، والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى اهللا، ومراعاة حق سيده الذي                

 الـدنيا  فـي  فلحـون ي ال"فهم .٤"أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم الذي ال يفلح من تعاطاه    
 ونعيمـه  اهللا بجـوار  اآلخـرة  فـي  وال العادلة، والرياسة الصالحة اإلمامة مقام ببلوغ

  .٥"ورضوانه
  :تنزيل السنة اإللهية على الواقع  

أن سنة اهللا في من يظلم الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم أنه اليفلح واليسعد وفي               
ا أخذ العبرة وتأمل سنن اهللا يساعد المـؤمن   واقع الناس والمجتمعات مشاهد ومالحظ ، ف      

في التنبه لذلك والحزم مع النفس األمارة بالسوء ، والحذر من عدواة الشيطان وتزيينـه               
للمعاصي ليوقع الناس في الهلكة ، فنبي اهللا يوسف عليه السالم بما حباه اهللا مـن العلـم    

                                         
أخرجه البخاري  في صحيحه من حديث عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنه ، في كتاب اإليمان ، باب سـؤال                      ١

 واإلحسان واإلسالم اإليمان بيان ، باب  اإليمان في مسلم ،وأخرجه) ٥٠(جبريل النبي صلى اهللا عليه وسلم رقم        
  .١٠ و ٩ رقم

 .١٦/٣٣جامع البيان  ٢
 .٢/٤٨٣،٤٨٤معالم التنزيل  ٣
  .٣٩٣تفسير السعدي ص  ٤
 .١٢/٢٢٩تفسير المنار ٥



– 

  )٣٤٥٤(

(  اهللا الماضية في عبـاده أنـه    والتقوى تنبه لذلك لما دعته المرأة للفاحشة وذكرها بسنة        
  )اليفلح الظالمون 

  : الهدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة 
  .ـ حفظ اهللا تعالى لعباده المخلصين من البوائق١
  .ـ واعظ اهللا في قلب المؤمن وأهميته عند اشتداد الفتن ٢
  .ـ السعادة والفالح مطلب الناس في الدنيا ٣
  .بسننه تبارك وتعالى  في خلقه ـ معرفة أنبياء اهللا ٤
  .ـ بيان أن الظلم يقع على األنفس واألموال واألعراض ٥
 عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنْهما، عِن النَِّبـي          ـ تذكرنا سنة اهللا هذه بحديث يرويه        ٦

  )١»ِقيامِةالظُّلْم ظُلُماتٌ يوم ال«: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَاَل
  سنة اهللا في مجازاة من أخلص بدفع السوء عنه : الخامس المطلب

ــ ٥ ْد﴿ـ ْت َوَلَق ِھ َھمَّ مَّ  ِب ا َوَھ ا ِبَھ اَن َرَأى َأْن َلْوَل ِھ ُبْرَھ َذِلَك  َربِّ ْصِرَف َك ُھ ِلَن سُّوَء َعْن  ال
   ]٢٤: يوسف[ ﴾٢٤اْلُمْخَلِصیَن ِعَباِدَنا ِمْن ِإنَُّھ  َواْلَفْحَشاَء

 ِعباِدنَـا  ِمن ِإنَّه والْفَحشَاء السوء عنْه ِلنَصِرفَ كَذَِلك( : السنة اإللهية في اآلية الكريمة      
خْلَِصينالْم(  

سنة اهللا تجازي من أخلص هللا في عمله وصدق فيـه أن اهللا بفـضله ورحمتـه ومنتـه        
عليه الـسالم أنـه    يصرف عنه أنواع السوء والفحشاء جزاء وفاقا ، فاهللا جازى يوسف            

} المخلـصين  عبادنـا  من إنه{"والسبب في ذلك    "أموره جميع في والفحشاء السوء"وقاه  
وفـي  .٢"عليـه  وسالمه اهللا صلوات األخيار، المصطفين المختارين المطهرين المجتبين
 توجـه  وال بالمعصية هم منه يقع لم السالم عليه أنه على قاطعةٌ وحجةٌ بينةٌ آيةٌ  "ذلك  

 فصرفه خارٍج من ذلك إليه توجه وإنما والفحشاء السوء عن لنصِرفَه لقيل وإال قط هاإلي
 في وتصرفنا فعلنا "فهذا  . ٣.." فتأمل والعصمِة العفِة موجبات من فيه بما عنه تعالى اهللا

 مـن  قبلـه  عليـه  راودته وما السوء، أخيرامن به أرادته ما دواعي عنه لنصرف أمره

                                         
 أخرجه و).٢٤٤٧(أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المظالم والغصب ، باب الظلم ظلمات يوم القيامة رقم  ١

  .)٢٥٧٩( باب تحريم الظلم رقم ،البر والصلة اآلدابكتاب مسلم في 
 .٤/٣٨٢تفسير القرآن العظيم  ٢
 .٤/٢٦٧إرشاد العقل السليم  ٣



 

 )٣٤٥٥(

 فـال  نفـسه،  فـي  الطبيعية دواعيهما تأثير دون تحول منا عصمة أو بحصانة الفحشاء،
 جماعـة  إلـى  مـنهم،  بأنـه  له شهدنا الذين المحسنين جماعة من يخرجه شيء يصيبه

 مـن  إنـه  (حق وشهادته يفلحون ال بأنهم عليها رده في هو وشهد ذمهم الذين الظالمين
 له،ومخلـصون  وعبـادتهم  وحبهم به إيمانهم في هللا مخلصون فهم...) المخلصين عبادنا
  والعناية والنبوة بالوالية عنده

والجامع لذلك كله أن اهللا صـرف       ."١...."عليهم ويسخطه عنه يبعدهم ما كل من والوقاية
عنه السوء والفحشاء، ألنه من عباده المخلصين له في عبـاداتهم، الـذين أخلـصهم اهللا      

ف عنهم من المكـاره مـا       واختارهم، واختصهم لنفسه، وأسدى عليهم من النعم، وصر       
  .٢"كانوا به من خيار خلقه

  :تنزيل السنة اإللهية على الواقع  
ففي واقعنا من أراد أن يصرف اهللا عنه السوء والمعاصـي والفحـشاء فليجتهـد فـي                 
اإلخالص هللا في العبادة ويطلب من اهللا القبول والصدق واإلخالص ، فسوف يكلـؤه اهللا           

  تنام ويدفع عنه من السوء والفحشاء ما اليخطر له على بال بحفظه ، ويرعاه بعينه التي ال
  : الهدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة 

  .ـ ضرورة اإلخالص هللا في األعمال واألقوال ١
  .ـ تظهر عناية اهللا بأوليائه الصالحين في أشد المواقف٢
  .ـ خطورة الوقوع في المعاصي والفحشاء على المؤمن ٣
  .صالح الباطن والسرائر فاإلخالص عمل قلبيـ أهمية ٤
  .ـ هناك أقوام سبقت لهم من اهللا العناية واالجتباء واالصطفاء٥
  .ـ تعرف إلى اهللا في الرخاء يعرفك في الشدة ٦

 هللا  الدينيـة  والعبادات والعقائد الربوبية، في الحق الحكمسنة اهللا أن    :السادس المطلب
  .عزوجل 

ۦٓ ِمن ُبُدوَنَتعۡ َما﴿ـ قال تعالى    ٦  َمٓاء  ِإلَّٓا ُدوِنِھ مَّیُۡتُموَھآ  َأسۡ ُتمۡ  َس ٓاُؤُكم  َأن آ  َوَءاَب َزلَ  مَّ ھُ  َأن  ٱللَّ
رَ  ِللَِّھ ِإلَّا ٱلُۡحكُۡم ِإِن ُسلَۡطٍٰنۚ ِمن ِبَھا ا  َأَم ُدٓواْ  َألَّ آ  َتعُۡب اُهۚ  ِإلَّ كَ  ِإیَّ دِّینُ  َذِٰل یِّمُ  ٱل نَّ  ٱلَۡق رَ  َوَلِٰك اسِ  َأكَۡث ا  ٱلنَّ  َل

  ]٤٠: يوسف[ ﴾٤٠َیعَۡلُموَن
                                         

  .١٢/٢٣٠،٢٣١تفسير المنار ١
 .٣٩٦تفسير السعدي ص  ٢



– 

  )٣٤٥٦(

  )ِللَِّه ِإلَّا الْحكْم ِإِن( : السنة اإللهية في اآلية الكريمة 
 سنة  اهللا اإللهية  اقتضت أن الحكم هللا يحكم في خلقه ،وينفذ فيهم أحكامـه ، وقـضائه               

 أال قاطبـة  عبـاده  أمـر  وقد هللا، كله والملك والمشيئة والتصرف الحكم"و" واقع بهم ،    
 الربوبيـة،  فـي  الحـق  الحكم ما"و.٢"له ِإال والنهي واألمر القضاء" فما.١"إياه إال عبدواي

 أن لبـشر  يمكن ال رسله، من اصطفاه لمن يوحيه وحده هللا إال الدينية والعبادات والعقائد
 هـي  القاعدة فهذه واستحسانه، باجتهاده وال واستدالله، بعقله وال وهواه برأيه فيه يحكم
 األزمنـة  بـاختالف  تختلـف  ال رسـله،  جميـع  ألسنة على - تعالى - هللا دين أساس

  .٣"واألمكنة
    :الواقع على اإللهية السنة تنزيل

 فـي  تتلـى  البينات اآليات من مئات في القرآن بينها التي الحقيقة هذه أن العجب ومن"
 قـرآن، ال اتبـاع  يـدعون  الذين من كثير يجهلها صار البليغة، باألساليب الكثيرة السور
 عجزوا أو الضر مسهم إذا اهللا غير إلى فيتوجهون نفسه، التوحيد حقيقة يجهل من فمنهم
  .٤اهللا دون من راغبين خاشعين فيدعونهم النفع، من يحبون ما بعض عن

  :الهدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة 
  .ـ اإليمان بقوة اهللا وقدرته النافذة في خلقه ١
  .مأنينة إذا علم أن الحكم هللا ـ تسود العبد الط٢
  .ـ التسليم لحكم اهللا والرضا باختياره ٣
  .ـ حكم اهللا بأن نعبده سبحانه دون من سواه ٤

  .سنة اهللا في إبطال كيد الخائنين: المطلب السابع 
  ]٥٢: يوسف[ ﴾٥٢ِئِنينٓاٱلَۡخ َكیَۡد َیھِۡدي َلا ٱللََّھ َوَأنَّ ِبٱلَۡغیِۡب َأُخنُۡھ َلمۡ َأنِّي ِلَیعَۡلَم َذِٰلَك﴿ ـ ٧

  )٥٢ ()الْخَاِئِنين كَيد يهِدي لَا اللَّه وَأن(: السنة اإللهية في اآلية الكريمة 
سنة اهللا العامة الماضية في عباده أنه سبحانه اليوفق واليسدد من كان يعمل في الخفـاء              

نيا واآلخـرة فهـو   بالكيد والخيانة أنه سوف يلقى صنيع عمله بالفضيحة والخزي في الد     

                                         
  .٤/٣٩٠تفسير القرآن العظيم ١
 .٢/٤٤٠زاد المسير ٢
 .١٢/٢٥٤تفسير المنار ٣
  .١٢/٢٥٥تفسير المنار ٤



 

 )٣٤٥٧(

 اهللا" فـا    .١"خيانتهموهـا  في فعالهم يرشد وال األمانات، خان من صنيع يسدد ال"تعالى  
  .سعيه يرشد وال خائن كيد يهِدي ال تعالى

 مهدي كيد ورب إصابة، طريق على يمضيه وال يكلمه ال بمعنى مستعار، للكيد والهدى
  .٢"مصلحة في تقي من كان إذا

 أن لوجـب  خائنـا  كنت فلو يفتضح، وأن بد ال الخيانة صاحب أن  "وفيه تنبيه وإشارة  
 أنـي  على يدل ذلك فكل الورطة، هذه من تعالى اهللا وخلصني أفتضح لم وحيث أفتضح

  .٣"الخائنين من كنت ما
 فـي  الخـائن  اجتهد وإن الخيانة لظهور سبباً يقيم أن بد ال بل الخيانة، في العريقين"أما  

 نقـضه : والغـدر  األمانـة،  وضدها. العام العهد بنقض الحق مخالفة: والخيانة التعمية؛
 وبراءة كبير خير إلى عاقبتي وجعل أمري، اهللا سدد بريئاً كنت لما أني والمعنى خاصاً،
   .٤"بها باإلقرار اهللا أنطقه خائناً، غيري كان ولما تامة،

 ولقد والنكال، فضيحةال كيدهن عاقبة تكون بل والرجال النساء " فهذه اآلية عامة تشمل     
 هـذا  فـي  لـه  شهدنا حتى مكرنا، وفضح فبرأه وسجناه كيدنا عنه ربه فصرف له كدنا

  .٥"أنفسنا على السامي المقام
 أن تلبث ال أوائلها راجت وإن الباطل فنون أن على جرت الكون في اهللا سنة إن "لذلك  
  .٦"] ١٨: األنبياء ةسور [)زاهق هو فإذا فيدمغه الباطل على بالحق نقذف بل(تنقشع 
    :الواقع على اإللهية السنة تنزيل

أن صاحب الخيانة اليوفق في واقع الناس واليسدد والبد ان يفتضح وتنكـشف خيانتـه               
مهما حاول بكل وسيلة إخفائها فهذه سنة اهللا التي التتبدل والتتغير، ففي الواقـع نـرى                

  . وانكشفت خيانته  ونشاهد من خان فا كانت العاقبة أن آل  أمره فافتضح

                                         
 .١٦/١٤١جامع البيان  ١
 .٣/٢٥٣المحرر الوجيز ٢
  .١٨/٤٦٩التفسير الكبير ٣
 .١٢٨ /١٠نظم الدرر  ٤
 .١٢/٢٦٧تفسير المنار ٥
 .١٢/٢٩٣التحرير ٦



– 

  )٣٤٥٨(

  :بيان الهدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة 
  .ـ أن أعظم خيانة الخيانة في الدين ١
  .ـ من أخطر أنواع الخيانات خيانة العرض ٢
  .ـ أن سنة اهللا في صاحب الخيانة عدم التوفيق والفضيحة ٣
 تنكـشف ويفتـضح     لنتيجـة أنهـا   ـ أن الخيانة تكون في الخفاء وبكيد ومكر لكـن ا          ٤

  .صاحبها
  .سنة اهللا في خلق النفس أنها ميالة إلى السوء: المطلب الثامن 

آ ۞﴿ـ قال تعالى    ٨ رِّئُ  َوَم ِسٓيۚ  ُأَب نَّفۡسَ  ِإنَّ َنفۡ اَرُةۢ  ٱل سُّٓوءِ  َلَأمَّ ا  ِبٱل ا  ِإلَّ مَ  َم ٓيۚ  َرِح ي  ِإنَّ َربِّ  َربِّ
  .]٥٣: يوسف[ ﴾٥٣رَِّحیم َغُفور

  )ِبالسوِء لََأمارةٌ النَّفْس ِإن( : آلية الكريمة السنة اإللهية في ا
أن من طبيعة النفس وسنة اهللا في خلقها وتركيبها أنها ميالة إلى السوء ومـا يـضرها ،        

 .توافق هواها ورغباتها وملذاتها حتى ولو أدى ذلك إلى هالكها وعطبها 
إال مـا  (ي غير ما فيه رضا اهللا       نفوس العباد، تأمرهم بما تهواه، وإن كان هواها ف         "فإن  

 من شاء من خلقه، فينجيه من اتباع هواها وطاعتها فيما تأمره بـه مـن                ..) رحم ربي 
   .١"السوء  

 كـل  أثرهـا  في والجوارح القوى وتستعمل بها، فتهم الشهوات إلى مائلة بالطبع " فهي  
 مـا  إال الشهوات، من فيها بما عليه وتحمل بالسوء، تأمر البشرية النفس فإن".٢"األوقات

  .٣"المساوئ في الوقوع من يعصمها التي النفوس من اهللا رحم
 ربهـا،  إلـى  مطمئنة نفسه صارت حتى األمارة، نفسه من" لكن هناك من ينجيه تعالى      

 فـضل  مـن  بل النفس، من ليس فذلك الردى، داعي عن متعاصية الهدى، لداعي منقادة
  .٤"بعبده ورحمته اهللا

                                         
 .١٦/١٤٢جامع البيان  ١
 .١٦٧ /٣أنوار التنزيل  ٢
 .٦/١٨٧محاسن التأويل ٣
  .٤٠٠تفسير السعدي  ص  ٤



 

 )٣٤٥٩(

    :الواقع على إللهيةا السنة تنزيل
في واقع الناس نرى نفوسهم ميالة إلى السوء وركوب الهوى والسعي في ما يغضب اهللا               
ويسخطه ، فنفوسهم تبحث عن الملذات والشهوات بال خطام وال زمام إال من رحـم اهللا               

  ) وقليل ما هم ( منهم ، وعصمه من الوقوع في المخازي والمعاصي 
  :ية في اآلية الكريمة الهدايات من السنة اإلله

  .ـ أن النفس من أعداء اإلنسان تسعى في هالكه ١
  .ـ من صفات النفس أنها كثيرة األمر لصاحبها بالسوء ٢
  .ـ أن هناك قلة ممن عصمهم اهللا برحمته وفضله ٣
  .ـ السعي في ما يصلح النفس من الهدى والعلم ٤
   .ـ صحبة الصالحين لها أثر في صالح الظاهر والباطن ٥

  .سنة اهللا في حفظ ثواب المحسنين: المطلب التاسع  
َأرۡضِ  ِفي ِلُیوُسَف َمكَّنَّا َوَكَذِٰلَك﴿قال تعالى    ـ  ٩ وَّأُ  ٱلۡ ا  َیَتَب ثُ  ِمنَۡھ َشٓاُءۚ  َحیۡ ِصیبُ  َی ا  ُن  ِبَرحَۡمِتَن

  ]٥٦: يوسف[ ﴾٥٦ٱلُۡمحِۡسِنیَن َأجَۡر ُنِضیُع َوَلا نََّشٓاُءۖ َمن
  )٥٦ (الْمحِسِنين َأجر نُِضيع ولَا( : ة الكريمة السنة اإللهية في اآلي

سنة اهللا وعدله وحكمته التي التتغير أنه سبحانه اليضيع واليبطل ثواب وأجـر عبـاده               
المحسنيين الذين احسنوا في عبادته واحسنوا إلى خلقه ، فثوابهم محفوظ ومـدخر لهـم               

ناء الحسن ، وفـي اآلخـرة جنـات     يلقون جزاءه في الدنيا بالرزق والخير والبركة والث       
النعيم جزاء وفاقا ، فيوسف عليه السالم لما كان من عباد اهللا المحسنين مكنا اهللا له فـي           

فهذه سنة إلهيـة أنـه تعـالى    . األرض يتبوأ منها حيث يشاء ، وأجره في اآلخرة وافرا         
 كما عنه، نهاه عما وانتهى أمره، بما وعمل ربه، فأطاع أحسن من عمل جزاء "اليبطل  

  ١"اهللا فأطاع أحسن إذ يوسف عمل جزاء نبطل لم
وذلك ألن إضاعة األجر إما أن يكون للعجز أو للجهل أو للبخل والكل ممتنع في حـق                 "

  .٢"اهللا تعالى، فكانت اإلضاعة ممتنعة
 ثـواب  لـه  ذلك ومع الدنيا، في جزاءه يوفيه حتى الموحدين، ثواب "فإنه تعالى اليبطل    

  .٣"اآلخرة في

                                         
 .١٦/١٥١جامع البيان  ١
 .١٨/٤٧٥التفسير الكبير ٢
  .٢/١٩٨بحر العلوم للسمرقندي بتصرف : ينظر  ٣



– 

  )٣٤٦٠(

 العقـول،  اسـتقامة  يقتـضي  واإلحـسان  باإلحسان، يتصفون الذين يجزي"هو تعالى   ف
 معنـى  فـي  يـدخل  مما ذلك وغير الصالح، والعمل الطيب والقول القلوب، وإخالص
  .١"منه خير اآلخرة وفي. والعمل القول في التوفيق مداره دنيوي جزاء وهذا اإلحسان،

 نـأجرهم  بل النعم، هذه بشكران عمالهمأ فى أحسنوا من" قضت سنته أنه تعالى يجزي      
 وسـار  أبوابها، من األمور أتى متى يطلبها لمن النعم تلك بذلنا وقد وهناءة، سعادة عليها
  .٢"وضعناها التي السنن مقتضى على

    :الواقع على اإللهية السنة تنزيل
 فـال   ففي واقع الناس أن من أحسن وأوصل أنواع الخير والنفع لهم يلقى جزائه عند اهللا              

يضيع أجره عند ربه ، ويكافأه اهللا بأنواع الخيرات في الدنيا من رزق واسـع ، وذكـر              
 علـيهم  وتتـوالى  المنغّصات، فتصيبهم فيها التصرف يسيئون فمن"نعم اهللا    وأما. طيب  

 أضـغان  يثيـرون  والظـالمون  والعدم، الفقر ينالهم أن يلبثون ال فالمسرفون المكدرات
 الـشاكرين  المحسنين يصيب وقلما محتقرين، يكونون والبطر خيالءال وذوو المظلومين،

  .٣"صبر عليه وهم عليهم هينا يكن شىء منه نالهم وإن شىء ذلك من
  :الهدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة 

  .ـ أن المحسن أجره محفوظ عند اهللا ١
  .ـ أن المحسن له جزاء في الدنيا بالتمكين والعز والسيادة ٢
  .ـ من ثواب المحسن في الدنيا التوفيق في القول والعمل ٣
  . ـ أن المسيء  عليه الوزر واإلثم جزاء على إسأته ٤
  .ـ أن المسيء ليس له ذكر طيب عند الناس ٥

  .سنة اهللا في من آمن واتقى أن جزائه خير في اآلخرة : المطلب العاشر 
  ]٥٧: يوسف[ ﴾٥٧َیتَُّقوَن َوَكاُنوْا َءاَمُنوْا لِّلَِّذیَن َخیۡر ٱلٓۡأِخَرِة َوَلَأجُۡر﴿ـ قال تعالى ١٠

  ) يتَّقُون وكَانُوا آمنُوا ِللَِّذين خَير الْآِخرِة ولََأجر(: السنة اإللهية في اآلية الكريمة 
أن سنة اهللا للذين آمنوا باهللا ورسوله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيـه أن اجـرهم فـي       

وافضل من أجور الدنيا ، فجزاءعلى أعمالهم الصالحة كانت لهم الحـسنى            االخرة خير   
  .فضالً ومنةً منه سبحانه وتعالى

                                         
 .٧/٣٨٣٥زهرة التفاسير  ١
 .١٣/٨راغي تفسير الم ٢
 .١٣/٨تفسير المراغي  ٣



 

 )٣٤٦١(

للذين صدقوا اهللا ورسوله، مما أعطـى       ) خير للذين آمنوا  (ولثواب اهللا في اآلخرة     "لذلك  
يتقون اهللا، فيخـافون    "وهذا جزاء من    " يوسف في الدنيا من تمكينه له في أرض مصر          

  .١" في خالف أمره واستحالل محارمه، فيطيعونه في أمره ونهيهعقابه
 ولما تقدم في هذه اآلية اإلحسان من العبد، والجري على طريق الحـق  :"قال ابن عطية   

ال يضيع عند اهللا وال بد من حسن عاقبته في الدنيا، عقب ذلك بأن حال اآلخـرة أحمـد             
ع من اآليـة بحـسب المقيـدين        وأحرى أن تجعل غرضا ومقصدا، وهذا هو الذي ينتز        

باإليمان والتقوى من الناس وفيها مع ذلك إشارة إلى أن حاله من اآلخرة خير من حالـه          
  .٢"العظيمة في الدنيا

  .٣"وظاهر اآلية العموم في كل مؤمن متق"
 الـدار  فـي  الـسالم،  عليه يوسف، لنبيه اهللا  ادخره ما أن تعالى يخبر :"قال ابن كثير    

   .٤" الدنيا في والنفوذ التصرف من خوله مما وأجل،  كثروأ أعظم اآلخرة
  :تنزيل السنة اإللهية على الواقع  

 ومرعـاة  بـالتقوى  النـاس  واقع في سنة اهللا اإللهية فيمن آمن باهللا وحقق تقواه وتعامل        
أن يعطيه من الخير في الدنيا من حيث اليحتسب فضالً مـن              عباده وحقوق اهللا حقوق

  .اهللا ورحمة 
  :هدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة ال
  .ـ أن اإليمان والتقوى سبب لكل خير في الدنيا واآلخرة ١
ـ أن صاحب اإليمان ربما تكون بدايته محرقة لكن النهاية مشرقة بإذن اهللا كما حدث               ٢

  .لنبي اهللا يوسف عليه السالم 
بشيء لكن آجر االخرة خيـر     ـ أن صاحب اإليمان قد يمتد بالؤه وال يظفر من الدنيا            ٣

  . وأعظم وأكمل 
  .٥واآلخرة الدنيا خيري بين له اهللا جمع السالم عليه يوسف أن إلى إشارة اآلية ـ في٤

                                         
 .١٦/١٥٢جامع البيان  ١
 .٣/٢٥٧المحرر الوجيز ٢
  .٩/٢٢٠جامع أحكام القرآن ٣
 .٤/٣٩٦تفسير القرآن العظيم ٤
  .١/٣٩٠التسهيل البن جزي   ٥



– 

  )٣٤٦٢(

  .سنة اهللا في أنه إذا استودع شيئاً حفظه: المطلب الحادي عشر 
الَ ﴿ ـ  قال تعالى  ١١ لۡ  َق ُنُكمۡ  َھ ھِ  َءاَم ا  َعَلیۡ آ  ِإلَّ ُتُكمۡ  َكَم ھِ  ىَٰٓعلَ  َأِمن ن  َأِخی لُ  ِم ھُ  َقبۡ رٌ  َفٱللَّ  َخیۡ

  .]٦٤: يوسف[ ﴾٦٤ٱلرَِّٰحِمیَن َأرَۡحُم َوُھَو اَۖحِٰفظ
   : السنة اإللهية في اآلية الكريمة 

)          فَاللَّه راِفظًا خَيح وهو محَأر اِحِمينالر(  
 عباد اهللا الـصالحين فهمـوا   هذه السنة اإللهية  هي أن اهللا إذا استودع شيئاً حفظه ، فإن   

هذه السنة الربانية ففوضوا أمورهم إلى من بيده األمر من قبل ومن بعد ، فهو خير مـن   
  .يحفظ ويرعى ويكأل بالعناية من يتوكل عليه ويلجئ إليه 

  ١"ورعاية وتعهد تفقّد كّل في يستعمل...  الِحفْظ"
") فَاللَّه رإليه ريأم وأفوض عليه فأتوكل) حاِفظاً خَي  
)وهو محَأر اِحِمين٢"مصيبتين علي يجمع وال بحفظه يرحمني أن فأرجو )الر.  
  ٣"غيره حفظ من خير حفظه "فا
 وظـاهراً  باطناً أي} وهو {أحد كل ومن منكم} حافظاً خير {وقدرة علماً المحيط} فاهللا {"
   .٤" }الراحمين أرحم{

  :تنزيل السنة اإللهية على الواقع  
شكلة معاصرة واقعية وهي تخوف اآلباء واآلمهات علـى أبنـائهم ،وذلـك إذا              هناك م 

خرجوا من المنزل ، أو ذهبوا إلى المدرسة ، أو أرسلوا إلى خارج البالد للدراسـة ، أو    
ذهبوا إلى البر للنزهة ، فالقرآن يقدم عالجاً ربانياً لهذا الخوف وهو تفويض األمـر هللا                

) هللا خير حافظا وهو أرحم الـراحمين فا( ع األخذ باألسبابوالتوكل عليه في هذا الشأن م 
فهذه سنة اهللا التي التتغير بأنه كافي من يتوكل عليه وحافظ من استحفظه ، فالقرآن قدم                

  .هذا العالج للحالة النفسية التي تمر على غالب الناس 
  :الهدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة 

  .حفظ شيئاً حفظه ـ أن اهللا تعالى إذا است١

                                         
 .٢٤٥المفردات للراغب ص  ١
 .٣/١٦٩أنوار التنزيل  ٢
 .٢٤٤المفردات للراغب ص  ٣
  .١٠/١٥٣نظم الدرر ٤



 

 )٣٤٦٣(

ـ أنه المكان للخوف على األبناء بعد هذا التوجيه الكريم منه سبحانه ، بالتوكل ، مـع   ٢
  .أخذ األسباب

  .ـ أن اهللا تعالى أرحم من األباء بأبنائهم فليطمئنوا ٣
عِن ابِن عمر، عـِن النَِّبـي       ـ هذه اآلية الكريمة يؤيدها ما ثبت في مسند اإلمام أحمد            ٤

قَالَ    ص لَّمسِه ولَيقُولُ    : " لَّى اُهللا عي كَان ِكيمالْح انلُقْم ِإن :        ِدعـتُوـلَّ ِإذَا اسجو زاَهللا ع ِإن
 ِفظَهًئا ح١"شَي.  

  .سنة اهللا في أن فوق كل ذي علم عليم : المطلب الثاني عشر 
ِھۚ  ِوَعٓاِء ِمن ٱسَۡتخَۡرَجَھا ُثمَّ ِخیِھَأ ِوَعٓاِء َقبَۡل ِبَأوِۡعَیِتِھمۡ َفَبَدَأ﴿قال تعالى    َذِٰلكَ  َأِخی دَۡنا  َك َفۖ  ِك  ِلُیوُس

آ  ٱلَۡمِلِك ِدیِن ِفي َأَخاُه ِلَیأُۡخَذ َكاَن َما َشٓاءَ  َأن ِإلَّ ُھۚ  َی عُ  ٱللَّ ت  َنرَۡف ن  َدَرَجٰ َشٓاُءۗ  مَّ وۡقَ  نَّ لِّ  َوَف  ِذي ُك
  ]٧٦: يوسف[ ﴾٧٦َعِلیم ِعلٍۡم

  )عِليم ِعلٍْم ِذي كُلِّ وفَوقَ(: في اآلية الكريمة السنة اإللهية  
سنة اهللا اإللهية أن فوق كل ذي علم من الناس ممن أوتي علما في أي فن وفي أي نـوع   
من أنواع العلوم من هو أعلم منه بهذا العلم فهو تنبيه له بعدم الغرور ، فإن فوقـه مـن           

هو اهللا عزوجل فهو عليم بذاته سـبحانه        هو أعلم منه إلى أن يصل العلم إلى منتهاه ، و          
  .علم اإلنسان مالم يعلم 

 يوسـف،  مـن  أعلم هو من يوسف فوق وأن إخوته، أعلم يوسف أن بذلك عنى وإنما" 
  .٢"اهللا إلى ذلك ينتهي حتى

 فكـل  درجـات،  العلم في البشر أن والمعنى »عالم ذي كل وفوق «مسعود ابن وقرأ . "
  .٣"وجل عز اهللا وإما البشر من فإما منه، أعلم من بد فال عالم

 االسـتقبال  صـيغة  إيثـار  وفي. يوسف رفعنا كما بالعلم، أي نشاء من درجات نرفع" 
  .المادة بهذه مختصة غير مستمرة، إلهية سنة ذلك بأن إشعار
  .٤"منه درجة أرفع فوقه أي عليم المرفوعين أولئك من أي علم ذي كل وفوق

                                         
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جه اإلمام أحمد في مسند عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه ، والحديث         أخر  ١

وارتضاه سفيان الثوري،  "الثقات"نهشل بن مجمع الضبي الكوفي، فقد روى له النسائي، ووثقه أبو داود، وذكره ابن حبان في                 
   .٩/٤٣٠ ظرالمسندان .ال بأس به، يكتب حديثه: وقال أبو حاتم

 .١٦/١٩١جامع البيان ٢
 .٣/٢٦٦المحرر والوجيز ٣
 .٦/٢٠٥محاسن التأويل  ٤



– 

  )٣٤٦٤(

    :واقعال على اإللهية السنة تنزيل
إذا تقرر أن فوق كل ذي علم عليم ، فيطلب العلـم مـن اهللا ويتواضـع فيـه العلمـاء                  

 وعـن  والحـق  العلم أخذ عن والترفع" واليصيبهم الغرور ألن عاقبته الهالك والسقوط       
 سـبيل  ال فيما ادعاء وهذا العجب، أكبر من عنه واالستغناء فيه االنتهاء وادعاء سماعه

 إال عـالم  مـن  مـا  إذ عليه واإلطالع فيه الفهم كمال زعم وان فيه له ملك وال إليه له
 المخلـوقين  مـن  علم ذي لكل أي} عِليم ِعلٍْم ِذي كُلِّ وفَوقَ{: تعالى قال منه، أعلم وفوقه
  .١"وجل عز اهللا إلى العلم ينتهي حتى منه أعلم

  : بيان الهدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة 
  .)عِليم ِعلٍْم ِذي كُلِّ وفَوقَ( السنة اإللهية  ـ تقرير هذه١
  . ـ بيان أن العلم مراتب ودرجات٢
  .ـ تنبيه العالم إلى التواضع وعدم الغرور٣
  .ـ عناية اهللا بأوليائه الصالحين ومنحهم من العلم مراتب ودرجات ٤

  .رونسنة اهللا في أنه اليقنط من رحمته إال القوم الكاف: المطلب الثالث عشر 
ِھۖ  رَّوِۡح ِمن َُٔسوْا  َتْایۡ َوَلا َوَأِخیِھ ُیوُسَف ِمن َفَتَحسَُّسوْا ٱذَۡھُبوْا َیَٰبِنيَّ﴿قال تعالى    ھُۥ  ٱللَّ ا  ِإنَّ ْایۡ  َل سُ   َی َٔ 

  ]٨٧: يوسف[ ﴾٨٧ٱلَۡكِٰفُروَن ٱلَۡقوُۡم ِإلَّا ٱللَِّھ رَّوِۡح ِمن
  ) الْكَاِفرون الْقَوم ِإلَّا اللَِّه روِح ِمن يَأسي لَا ِإنَّه( : السنة اإللهية في اآلية الكريمة 

هذه السنة اإللهية التي يجب أن تستقر في أعماق قلـوب المـؤمنين المـصدقين بـاهللا                 
ورسوله أن الييأس واليقنط من فرج اهللا ورحمته إال القوم الكافرون ، أمـا المؤمنـون                

فبذلك تحصل لهـم الراحـة والـسكينة        فهو عندهم يقين بقرب بفرج اهللا بهم وبعباده ،          
  .والطمأنينة 

 الـذين   القـوم  ) الكـافرون  القـوم  إال  (منه رجاءه ويقطع ورحمته فرجه من يقنط ال"
  .٢"تكوينه شاء ما على قُدرته يجحدون

 بالربوبيـة،  التكـذيب  إما فيه إذ. الكافرين صفة من وتفريجه اهللا رحمة من اليأس "فإن
  .٣"تعالى اهللا بصفات الجهل وإما

                                         
  .٣١لسليمان بن عبد الوهاب ص . التوضيح عن توحيد الخالق  ١
 .١٦/٢٣٢جامع البيان  ٢
 .٣/٢٧٤المحرر الوجيز  ٣



 

 )٣٤٦٥(

 بعـض  وذلـك  ورحمتـه،   و معنى الروح في اآلية  فرجـه        ١"الطّمِع انتفاء: اليْأس"و  
  .٢"الروح

 مـن  تيأسـوا  ال: المعـاني  أهل وقال. القلب غم من االستراحة: الروح: األصمعي قال
ـ  الْقَوم ِإلَّا اللَِّه روِح ِمن ييَأس ال نَّهِ)إ اهللا، به يأتي الذي الروح  المـؤمن  ألن )اِفرونالْك
  .٣"الشدائد في اهللا يرجو
    :الواقع على اإللهية السنة تنزيل

بلغ اليأس بضعفاء اإليمان  اليوم مبلغه بسبب ضعف إيمانهم ويقينهم ، وهذا األمر يقدح               
في إيمانهم ويقينهم بربهم عالوة على أنه من صفات الكافرين ، أمـا المؤمنـون فـإنهم          

بهم اليحصل لهم يأس من فرج اهللا بل يرتقبونه ، وتقوى قلـوبهم             بسبب قوة معرفتهم بر   
  .بذلك 

  :الهدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة 
  . )الْكَاِفرون الْقَوم ِإلَّا اللَِّه روِح ِمن ييَأس لَا ِإنَّه(ـ تقرير السنة اإللهية ١
لف التعامل معه بحسب مـا مـع        ـ بيان أن اليأس يهجم على النفس البشرية لكن يخت         ٢

  .اإلنسان من إيمان أو كفر 
  .ـ التنبيه على خطورة اليأس من رحمة اهللا وأنه من صفات الكافرين ٣
  .ـ بيان أن المؤمنين في تفأل في تعاملهم مع اهللا ٤

  .سنة اهللا في أن عقوبته واقعة بالمجرمين المحالة : المطلب الرابع عشر 
مۡ  َوَظنُّٓوْا ٱلرُُّسُل ََٔس  ٱسَۡتیۡ َذاِإ َحتَّىٰٓ﴿قال تعالى    دۡ  َأنَُّھ ِذُبواْ  َق ٓاَءُھمۡ  ُك صُۡرَنا  َج يَ  َن ن  َفُنجِّ َشٓاُءۖ  َم  نَّ

   .]١١٠: يوسف[ ﴾١١٠ٱلُۡمجِۡرِمیَن ٱلَۡقوِۡم َعِن َبأُۡسَنا ُیَردُّ َوَلا
  )الْمجِرِمين الْقَوِم عِن بْأسنَا يرد ولَا( : السنة اإللهية في اآلية الكريمة 

سنة اهللا في المجرمين أن بأسه وعقوبته البد أن تنالهم جزاء على إجـرامهم وكفـرهم                
 وبطـشنا  عقوبتنـا  ترد ال) المجرمين القوم عن بأسنا يرد وال (".وصدهم عن سبيل اهللا     

                                         
 .٨٩٢المفردات للراغب ص  ١
 .٣٧١ص  للراغب المفردات ٢
 .٢/٤٦٦زاد المسير ٣



– 

  )٣٤٦٦(

 رسـله  وخالفوا باهللا، فكفروا أجرموا، الذين القوم وعن بنا الكفر أهل من به بطشنا بمن
  .١"عنده من به أتوهم اوم
 واالعتبـار،  االبـتالء  زمان ويمد االمتحان، يطيل بأنه جرت سنته بأن إعالم ذلك وكل"

  .٢"االستهزاء في التمادي عن للمكذبين وزجراً الصبر على لألتباع حثاً
 عاقبـة  سوء وينذروهم الحجة عليهم ويقيموا أقوامهم الرسل يبلّغ أن اهللا سنة جرت وقد"

 مـن  آمـن  ومن الرسل اهللا فينجى المعاندون، ويصر المهتدون، فيؤمن كذيب،والت الكفر
  .المكذبين ويهلك أقوامهم

 مـن  شـاكلتهم  علـى  ومـن  قـريش  لكفار والوعيد التهديد من اآلية فى ما يخفى وال
  .٣"وسلم عليه اهللا صلى للنبى المعاصرين

    :الواقع على اإللهية السنة تنزيل
في كل زمان فمن أجرم وكفر باهللا في أي زمان فسوف تنالـه             سنة اهللا مستمرة وواقعة     

عقوبة اهللا وبأسه ، فهذا تحذير للناس من اإلجرام والذنوب في واقعها المعاصر ، وأنـه                
  . واجب عليها أن تعود وترجع إلى اهللا حتى ترفع عنها عقوبة اهللا ومقته 

  : الهدايات من السنة اإللهية في اآلية الكريمة 
  .)المجرمين القوم عن بأسنا يرد وال(سنة اهللا ـ تقرير ١
  ) .اليسئل عما يفعل وهم يسئلون(ـ أن اهللا عزوجل يفعل مايشاء ٢
  .ـ بيان أن عقوباته ترتفع عن المؤمنين بمفهوم المخالفة ٣
ـ بشارة للمؤمنين المضطهدين  أن اهللا سوف ينتصر لهم  ويشف صدورهم بعقوبـة               ٤

  .  المجرمين
  

                                         
 .١٦/٣١٢جامع البيان ١
 .١٠/٢٥٥نظم الدرر ٢
 .١٣/٥٦تفسير المراغي  ٣



 

 )٣٤٦٧(

   الخاتمة
  :النتائج والتوصيات المستخلصة من هذا البحث  يها أهموف

  :أهم النتائج : أوالً
 بتفـصيل  الـسالم  عليه -يوسف قصة ذكرت ما بمثل القرآن في نبي قصة تذكر لم ـ١

  .وإطناب
  .غيره إلى االلتفات ينبغي ال الذي القول وهو  بمكة يوسف سورة نزلت ـ٢
 طالـب  أبـي  بمـوت  الحزن عام بين الحرجة الفترة تلك في يوسف سورة نزلت ـ٣

  .الثانية ثم األولى العقبة بيعة وبين -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول سندي وخديجة
   :التالية األهداف أهم يوسف سورة حوت ـ٤

 مـن  ذلك في وما حياته، في لقيه وما إخوته، مع -السالم عليه -يوسف قصة بيان أــ
  .مختلفة نواح من العبر

 أصـول  مـن  وذلـك  مغيـب،  بأمر إنباء يكون قد المرائي بعض أن اتإثب فيها ـ ب
  .النبوءات

  .عباده صالحي من يشاء لمن اهللا يهبه علم الرؤيا تعبير أن ـ ج
  .بينهم القرابة تحاسد خطورة بيان ـ د

  .عباده من يصطفيه بمن اهللا لطف بيان  ـ هـ
 ومـن  ، اللغـة  معاجم في استعماله وجوه تعددت »سنن «جمعه الذي »السنة «لفظ ـ٥

  .والمثال والقصد، ، والبيان والسيرة، الطريقة،: المعاني من به يراد أن ذلك
 الحـق  مصارعة من فيه يعرض وما اجتماعهم في البشر أمر : هي اإللهية السنن ـ ٦

  .العام النظام اقتضاها ثابتة وقواعد قويمة طرق على يجري ذلك يتبع وما للباطل
 موضـعا،  عـشر  سـتة  في الصريحة بالصيغة الكريم القرآن في "السنة " لفظ جاء ـ٧

 تعـالى  اهللا إلى مضافا وجاء موضعين، في وجمعا موضعا، عشر أربعة في مفردا فجاء
 إلـى  ومـضافا  واحد، موضع في السالم عليهم الرسل إلى ومضافا مواضع، تسعة في

 نكـرة  وجـاء  ،واحد موضع في قبل من الذين إلى ومضافا مواضع، أربعة في األولين
   .واحد موضع في اإلضافة عن مجردة

 عـن  تنفـك  ال فإنها النصوص، بعض في تعالى اهللا غير إلى أضيفت وإن: والسنة ـ٨
   .سبحانه وقدرته وإرادته اهللا خلق من كونها



– 

  )٣٤٦٨(

  :ثالثة وهي الكريم القرآن في الواردة السنة معاني ـ٩
   .الحميدة الطريقة: األول المعنى
  .للرسل أباح فيما اهللا سنة: الثاني المعنى

 وحـال  الطاعة حال األمم مع التعامل في المتبع والمثال المألوفة العادة: الثالث والمعنى
  .المعصية

 هدايـة  منها لنأخذ ويدون ويدرس يعلم علما تصبح أن ينبغي اإللهية السنن هذه أن ـ١٠
   .رضا رشيد قرره كما وموعظة

    .يوسف سورة في اإللهية السنن أهم ـ١١
  لإلنسان عدو الشيطان جعل في اهللا سنة : األولى 

  سواه لما الغالب هو بل يخالف، وال يمانع وال يرد فال شيئا أراد إذا بأنه اهللا سنة :الثانية
   واآلخرة الدنيا في للمحسنين جزائه حسن في اهللا سنة :الثالثة

   فالحهم وعدم الظالمون خذالن في اهللا سنة: الرابعة
  عنه السوء بدفع أخلص من مجازاة في اهللا سنة : ةالخامس
   .عزوجل هللا  الدينية والعبادات والعقائد الربوبية، في الحق الحكم أن اهللا سنة:السادسة
  .الخائنين كيد إبطال في اهللا سنة : السابعة
  .السوء إلى ميالة أنها النفس خلق في اهللا سنة : الثامنة
  .المحسنين بثوا حفظ في اهللا سنة  : التاسعة
   .اآلخرة في خير جزائه أن واتقى آمن من في اهللا سنة : العاشرة
  .حفظه شيئاً استودع إذا أنه في اهللا سنة : عشرة الحادي
   .عليم علم ذي كل فوق أن في اهللا سنة : عشرة الثاني
  .الكافرون القوم إال رحمته من اليقنط أنه في اهللا سنة : عشرة الثالث
   .المحالة بالمجرمين واقعة عقوبته أن في اهللا نةس : عشرة الرابع
  :أهم التوصيات :ثانياً 

  :نذكر هنا أهم التوصيات لعلها تفيد الباحثين في الدراسات القرآنية
  .في الكليات الشرعية"السنن اإللهية في القرآن الكريم "ـ أن تقر الجامعات مادة  ١
  .الكريم ـ استخراج السنن اإللهية من بقية سور القرآن ٢
  .ـ دراسة عالقة السنن اإللهية بالواقع المعاصر٣



 

 )٣٤٦٩(

  :المراجع 
   الكريم القرآن ــ١
 محمـد  بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو الدين ناصر: المؤلف،  التأويل وأسرار التنزيل أنوار ـ٢

: الناشـر ،  المرعـشلي  الرحمن عبد محمد: المحقق،  )هـ٦٨٥: المتوفى (البيضاوي الشيرازي
   .هـ ١٤١٨ - األولى: الطبعة، بيروت – العربي التراث ءإحيا دار
 الواحـدي،  علـي  بـن  محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو: المؤلف،  القرآن نزول ـ أسباب ٣

: الناشر،  الحميدان المحسن عبد بن عصام: المحقق،  )هـ٤٦٨: المتوفى (الشافعي النيسابوري،
  .م  ١٩٩٢ - ـه ١٤١٢ الثانية،: الطبعة، الدمام – اإلصالح دار
 محمد بن محمد العمادي السعود أبو: المؤلف،  الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل ـ إرشاد ٤
   .بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر، )هـ٩٨٢: المتوفى (مصطفى بن
 أحمـد  العباس أبو الدين تقي: المؤلف،  الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط ـ اقتضاء ٥
 الحنبلـي  الحرانـي  تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن اهللا عبد بن السالم عبد بن الحليم دعب بن

 الكتـب،  عـالم  دار: الناشر،  العقل الكريم عبد ناصر: المحقق،  )هـ٧٢٨: المتوفى (الدمشقي
  .م ١٩٩٩ - هـ١٤١٩ السابعة،: الطبعة، لبنان بيروت،

 الـسيوطي  الـدين  جـالل  بكـر،  أبي بن نالرحم عبد: المؤلف،  القرآن علوم في ـ اإلتقان ٦
 العامـة  المـصرية  الهيئـة : الناشر،  إبراهيم الفضل أبو محمد: المحقق،  )هـ٩١١: المتوفى(

  .م  ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: الطبعة، للكتاب
، الحنفـي  الفقيـه  السمرقندي إبراهيم بن محمد بن نصر الليث أبو : المؤلف،   العلوم بحر ـ٧

  .مطرجي  محمود.د: تحقيق، وتبير – الفكر دار : النشر دار
 الفكـر  دار : النـشر  دار،  زهـرة  أبـو  محمد / الجليل اإلمام : المؤلف،  التفاسير ـ زهرة ٨

  .الطبعة األولى ، العربي
 بـن  علـي  بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال: المؤلف،  التفسير علم في المسير زاد ـ٩

 العربي الكتاب دار: الناشر،  المهدي زاقالر عبد: المحقق،  )هـ٥٩٧: المتوفى (الجوزي محمد
  .هـ  ١٤٢٢ - األولى: الطبعة، بيروت –

 أحمـد  بـن  توفيـق : الـدكتور  األسـتاذ ،  الكريم القرآن في واالجتماعية الكونية ـ السنن ١٠
بحث مقدم للمشاركة في تأطير الدورة التكوينية الجامعية التـي نظمهـا المعهـد              ،  الغلبزوري

  .م  ٢٠٠٧ العالمي للفكر بواشنطن



– 

  )٣٤٧٠(

 بـالوالء،  الهاشـمي  منيـع  بـن  سعد بن محمد اهللا عبد أبو: المؤلف،  الكبرى الطبقات ـ  ١١
، عطـا  القادر عبد محمد: تحقيق،  )هـ٢٣٠: المتوفى (سعد بابن المعروف البغدادي البصري،

  م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ األولى،: الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر
 الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير: فالمؤل،  األعالم  ـ١٢

 مـايو  / أيـار  - عـشر  الخامسة: الطبعة،  للماليين العلم دار: الناشر،  )هـ١٣٩٦: المتوفى(
   .م ٢٠٠٢

 القرشـي  كثيـر  بـن  عمـر  بن إسماعيل الفداء أبو : المؤلف،  العظيم القرآن تفسير  ــ١٣
 للنـشر  طيبة دار : الناشر،  سالمة محمد بن سامي :  محققال،   ]هـ ٧٧٤- ٧٠٠ [ الدمشقي
  .م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الثانية : الطبعة، والتوزيع

، الزحيلـي  مصطفى بن وهبة د : المؤلف، والمنهج والشريعة العقيدة في المنير  ـ التفسير ١٤
  .هـ  ١٤١٨ ، الثانية : الطبعة، دمشق – المعاصر الفكر دار : الناشر

 بـن  غالب بن الحق عبد محمد أبو: المؤلف،  العزيز الكتاب تفسير في لوجيزا المحرر ـ  ١٥
 الـسالم  عبد: المحقق،  )هـ٥٤٢: المتوفى (المحاربي األندلسي عطية بن تمام بن الرحمن عبد
  .هـ  ١٤٢٢ - األولى: الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، محمد الشافي عبد
 طريقـة  فـي  األلباب أولي وتذكرة العراق أهل جواب في الخالق توحيد عن ـ التوضيح ١٦

: المتوفى (الوهاب عبد بن محمد بن اهللا عبد بن سليمان: المؤلف،  الوهاب عبد بن محمد الشيخ
 األولـى، : الطبعـة ،  الـسعودية  العربيـة  المملكـة  الرياض، طيبة، دار: الناشر،  )هـ١٢٣٣
  .م ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤

 محمـد  بـن  رضا علي بن رشيد محمد: المؤلف،  )المنار رتفسي (الحكيم القرآن تفسير ـ  ١٧
، )هـ١٣٥٤: المتوفى (الحسيني القلموني خليفة علي منال بن الدين بهاء محمد بن الدين شمس
  .م  ١٩٩٠: النشر سنة، للكتاب العامة المصرية الهيئة: الناشر

 ابن اهللا، عبد بن دمحم بن أحمد بن محمد القاسم، أبو: المؤلف،  التنزيل لعلوم التسهيل ــ١٨
 شركة: الناشر،  الخالدي اهللا عبد الدكتور: المحقق،  )هـ٧٤١: المتوفّى (الغرناطي الكلبي جزي
   .هـ ١٤١٦ - األولى: الطبعة، بيروت – األرقم أبي بن األرقم دار
: الناشر،  )هـ١٣٧١: المتوفّى (المراغي مصطفى بن أحمد: المؤلف،  المراغي تفسير ــ١٩

ـ  ١٣٦٥ األولى،: الطبعة،  بمصر وأوالده الحلبي البابى مصطفى مطبعةو مكتبة شركة  - هـ
   .م ١٩٤٦



 

 )٣٤٧١(

 عبـد  بن ناصر بن الرحمن عبد: المؤلف،  المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير ـ ٢٠
 مؤسـسة : الناشر،  اللويحق معال بن الرحمن عبد: المحقق،  )هـ١٣٧٦: المتوفّى (السعدي اهللا

   .م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠ ألولىا: الطبعة، الرسالة
، »المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير «والتنوير التحرير ـ٢١

 : المتـوفى  (التونـسي  عاشـور  بـن  الطـاهر  محمـد  بن محمد بن الطاهر محمد : المؤلف
  هـ ١٩٨٤: النشر سنة، تونس – للنشر التونسية الدار : الناشر، )هـ١٣٩٣

 أبـي  بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو: المؤلف،  القرطبي تفسير  القرآن ألحكام امعالج ــ٢٢
 أحمـد : تحقيق،  )هـ٦٧١: المتوفّى (القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري فرح بن بكر

 هـ١٣٨٤ الثانية،: الطبعة،  القاهرة – المصرية الكتب دار: الناشر،  أطفيش وإبراهيم البردوني
  .م ١٩٦٤ -

، الجعفـي  البخاري عبداهللا أبو إسماعيل بن محمد : المؤلف،  المختصر الصحيح معـ الجا ٢٣
. د : تحقيـق ،  ١٩٨٧ – ١٤٠٧ ، الثالثـة  الطبعة،  بيروت – اليمامة ، كثير ابن دار : الناشر

  .دمشق  جامعة - الشريعة كلية في وعلومه الحديث أستاذ البغا ديب مصطفى
 غالـب  بـن  كثير بن يزيد بن جرير بن محمد: لمؤلفا،  القرآن تأويل في البيان جامع ــ٢٤

 مؤسـسة : الناشر،  شاكر محمد أحمد: المحقق،  )هـ٣١٠: المتوفى (الطبري جعفر أبو اآلملي،
   .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األولى،: الطبعة، الرسالة

 : الناشـر ،  الجعفـي  البخاري عبداهللا أبو إسماعيل بن محمد : المؤلف،  البخاري ـ صحيح ٢٥
 مـصطفى . د : تحقيـق ،  ١٩٨٧ – ١٤٠٧ ، الثالثة الطبعة،  بيروت – اليمامة ، كثير ابن دار
  .دمشق  جامعة - الشريعة كلية في وعلومه الحديث أستاذ البغا ديب
 بالراغـب  المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو: المؤلف،  القرآن غريب في ـ المفردات ٢٦

 الـدار  القلـم،  دار: الناشر،  الداودي انعدن صفوان: المحقق،  )هـ٥٠٢: المتوفى (األصفهانى
  .هـ  ١٤١٢ - األولى: الطبعة، بيروت دمشق - الشامية

، وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح ـ المسند ٢٧
ـ ٢٦١: المتـوفى  (النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف : المحقـق ،  )هـ
  .بيروت  – العربي التراث إحياء دار: الناشر، الباقي دعب فؤاد محمد



– 

  )٣٤٧٢(

 ٣٠٧: المتـوفى  الموصـلي  يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد: المؤلف، يعلى أبي ـ مسند ٢٨
 ١٤١٠ الثانيـة، : الطبعة،  جدة – للتراث المأمون دار: الناشر،  أسد سليم حسين: المحقق،  هـ
  .م  ١٩٨٩ - هـ
 الحرانـي  تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين قيت: المؤلف،  الفتاوى ـ مجموع ٢٩

 فهـد  الملـك  مجمـع : الناشر،  قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: المحقق،  )هـ٧٢٨: المتوفى(
: النـشر  عـام ،  الـسعودية  العربيـة  المملكـة  النبويـة،  المدينة الشريف، المصحف لطباعة
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦

 القاسـمي  الحـالق  قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد: المؤلف،  التأويل ـ محاسن ٣٠
 – العلميـه  الكتـب  دار: الناشـر ، الـسود  عيون باسل محمد: المحقق،  )هـ١٣٣٢: المتوفى(

  .هـ  ١٤١٨ - األولى: الطبعة، بيروت
 بـن  هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو: المؤلف،  حنبل بن أحمد اإلمام ـ مسند ٣١
، القاهرة – الحديث دار: الناشر،  شاكر محمد أحمد: المحقق،  )هـ٢٤١: لمتوفىا (الشيباني أسد

  .م  ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ األولى،: الطبعة
 محمـد  أبـو  ، السنة محيي : البغوي، المؤلف  تفسير = القرآن تفسير في التنزيل معالم ـ٣٢

 عبـد  : محقق، ال )هـ٥١٠ : المتوفى (الشافعي البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين
  هـ ١٤٢٠ ، األولى : بيروت، الطبعة– العربي التراث إحياء دار : المهدي، الناشر الرزاق

 عبـد  : زكريا، المحقـق   بن فارس بن أحمد الحسين أبو : اللغة، المؤلف  مقاييس معجم  ـ٣٣
  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ : الفكر، الطبعة دار : هارون، الناشر محمد السالم

النيسابوري،  الحاكم عبداهللا أبو عبداهللا بن محمد : لصحيحين، المؤلف ا على المستدرك ــ٣٤
 مـصطفى  : ، تحقيق ١٩٩٠ – ١٤١١ ، األولى بيروت، الطبعة  – العلمية الكتب دار : الناشر

   .عطا القادر عبد
 القاسـمي  الحـالق  قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد: التأويل، المؤلف  محاسن ـ٣٥

 – العلميـه  الكتـب  دار: الـسود، الناشـر   عيون باسل محمد: ، المحقق )هـ١٣٣٢: المتوفى(
  هـ ١٤١٨ - األولى: بيروت، الطبعة

 بـن  غالـب  بن الحق عبد محمد أبو: المؤلف،  العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر ـ٣٦
 الـسالم  عبد: ، المحقق )هـ٥٤٢: المتوفى (المحاربي األندلسي عطية بن تمام بن الرحمن عبد
   .هـ ١٤٢٢ - األولى: بيروت، الطبعة – العلمية الكتب دار: محمد، الناشر الشافي دعب



 

 )٣٤٧٣(

 بـن  محمد الدين فخر الفهامة البحر والحبر العالمة العالم اإلمام : الغيب، المؤلف  مفاتيح ـ٣٧
ـ ١٤٢١ - بيـروت  - العلميـة  الكتب دار : النشر الشافعي، دار  الرازي التميمي عمر  - هـ

   .األولى : م، الطبعة ٢٠٠٠
 الحـسن  أبـو  الـدين  برهـان  / اإلمام : والسور، المؤلف  اآليات تناسب فى الدرر نظم ـ٣٨

 م ٢٠٠٢ / الثانيـة  بيروت،الطبعة ـ العلمية الكتب دار / النشر البقاعى،دار عمر بن إبراهيم
  .هـ ١٤٢٤ ـ

ـ  إدريس الدكتور ألخينا النبوية السنة في والمجتمع النفس سنن ـ فقه ٣٩  ،، أطروحـة   يالعلم
  .بوجدة األول محمد جامعة اآلداب بكلية مرقونة دكتوراه،

 القاسـم  أبـو  : التأويل، المؤلف  وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف ـ ٤٠
بيـروت،   – العربـي  التراث إحياء دار : النشر الخوارزمي، دار  الزمخشري عمر بن محمود
  .المهدي  الرزاق عبد : تحقيق

 - هـ١٤١٣ األولى شقرة، الطبعة  إبراهيم ومنهجاً ،بقلم محمد   وعقيدةً السلفية نسبةً  هيـ  ٤١
  .م ١٩٩٢

 حسب أحمد محمد + الكبير علي اهللا عبد : منظور،المحقق ابن : العرب ، المؤلف   ـ لسان ٤٢
  .القاهرة  : المعارف البلد دار : النشر الشاذلي، دار محمد هاشم + اهللا
  
 



– 

  )٣٤٧٤(

  


