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قواعد النشر
مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية (العلوم الشرعية) دورية علميةة محممةة
تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة .وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط اآلتية :
أوالً  :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة :
 -1أن يتسم باألصالة واالبتمار والجدة العلمية والمنهجية وسالمة االتجاه .
 -2أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله .
 -3أن يمون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج .
 -4أن يتسم بالسالمة اللغوية .
 -5أال يمون قد سبق نشره .
 -6أال يمون مستالً من بحث أو رسالة أو كتاب سواء أكةان للةل للباحةث نسسةه
أو لغيره .
ثانياً  :يشترط عند تقديم البحث :
-1

أن يقةةدم الباحةةث ًلب ةاً بنشةةره مشةةسوعاً بسةةيرته الةاتية(مختصةةرة) وًقةةراراً
يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملمية السمرية للبحث كامالً والتزاماً بعةدم
نشر البحث ًال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير .

-2

أال تزيد صسحات البحث عن ( )60صسحة مقاس (. )A4

-3

أن يمةون بةنط المةتن (  Traditional Arabic )17والهةوام

بةنط ( )13وأن

يمون تباعد المسافات بين األسطر ( مسرد) .
-4

يقةةدم الباحةةث ثةةالث نس ة مطبوعةةة مةةن البحةةث مةةا ملخ ة

بةةاللغتين العربيةةة

واإلنجليزية ال تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صسحة واحدة ..
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ثالثاً :التوثيق :
 -1توضا هوام

كل صسحة أسسلها على حدة .

 -2تثبت المصادر والمراجا في فهرس يلحق بآخر البحث .
 - 3توضا نمالج من صور المتاب المخطوط المحقق في ممانها المناسب .
 - 4ترفق جميا الصور والرسومات المتعلقة بالبحث على أن تمون واضحة جلية .
رابع ةاً  :عنةةد ورود أسةةماء األعةةالم فةةي مةةتن البحةةث أو الدراسةةة تةةةكر سةةنة الوفةةاة بالتةةاري
الهجري ًلا كان العَلَم متوفى .
خامس ةاً  :عنةةد ورود األعةةالم األجنبيةةة فةةي مةةتن البحةةث أو الدراسةةة ففنهةةا تمتةةب بحةةرو
عربية وتوضا بين قوسين بحرو التينية مةا االكتسةاء بةةكر االسةم كةامالً
عند وروده ألول مرة .
سادساً  :تُحمَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحممين على األقل.
سابعاً  :تُعاد البحوث معدلة على أسطوانة مدمجة  CDأو ترسل على البريد اإللمتروني للمجلة .
ثامناً  :ال تعاد البحوث ًلى أصحابها عند عدم قبولها للنشر .
تاسعا ً :يُعطى الباحث نسختين من المجلة وعشر مستالت من بحثه .
عنوان المجلة :
جميع المراسالت باسم رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية
الرياض  -11432ص ب 5701
هاتف  - 2582051 :ناسوخ ( فاكس ) 2590261

www. imamu.edu.sa
E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa
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موقف الصحابة من اخلوارج
دراسة حتيلليللة

د .ياسر بن عبد الرمحن بن حممد اللحلى
قسم العقلدة واملذاهب املعاصر -كيللة الشريعة والدراسات اإلسالملة
جامعة القصلم

موقف الصحابة من اخلوارج  -دراسة حتيلليللة -
د .ياسر بن عبد الرمحن بن حممد اللحلى
قسم العقلدة واملذاهب املعاصر -كيللة الشريعة والدراسات اإلسالملة
جامعة القصلم
تاريخ تقديم البحث1439 /4 /6 :هـ

تاريخ قبول البحث1439 /7 /7:هـ

ميلخص الدراسة:

-يتناول هذا البحث موقف الصحابة من أحد الفرق الضالة اليت ظهرت يف زمانهم

وهي فرقة اخلوارج..
وتكمن أهمية دراسة موقفهم من هذه الفرقة ملا حتتويه من الدروس والعرب اليت حيسنالوقوف عليها ,واإلفادة منها ,خصوصاً يف هذا الزمن الذي بدأت تطل علينا بدعة
خوارج العصر ممثلة جبماعات الغلو والعنف ,والذين يعيدون إنتاج أفكار اخلوارج
السابقني وغلوهم.
 واجه الصحابة هذا االحنراف عند هذه الفرقة مبواقف علمية وعملية. من أبرز مواقفهم العلمية :التنبؤ بظهورهم ,وحتذير الناس منهم ,ومناصحتهم,وحماورتهم وجمادلتهم باليت هي أحسن ,وحتديث الناس بالنصوص الواردة فيهم ,وتنزيل
نصوص أهل البدع عليهم ,وكشف أسباب احنرافهم ,والرد على شبههم..اخل.
 ومن أبرز مواقفهم العملية :هجرهم ,والصرب على أذاهم ,والعدل معهم ,واملشاركةيف قتاهلم وحتريض الناس على ذلك.
 أفرز هذا التنوع والتعدد يف املواقف مجلة من اثآاار من أهمها:رجوع بعضهم ,وكفأذاهم ,ودفع شرهم,وكشف أمرهم للناس ,وعدم التباس باطلهم باحلق الذي كان عليه
الصحابة .. اخل.

املقدمة:

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ بـاهلل
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل لـه ومـن يضـلل
فال هادي له ،وأشـهد أن إلـه إ اهلل وهـده شـري لـه وأشـهد أن مـدًا
عبده ورسوله ،وبعد:
من األمور املتقررة املعلومة أنَّه أك َملَ من هدي الصـاابة بعـدَ هـدي
الــن ﷺ فيمــا يتعل ـ ب ـأمور الــدينف فهــل أعلا ـلس النــال بشــر اهلل -هي ـ
شاهدوا التنزيل ,وعرفوا التأويل  ،-وهل أتقى النال لربهل ،وأنصح اخللـ
للخل  ,وقد جـا مـدههل والثنـا علـيهل وتـزكيتهل ر القـران الاـريل والسـنة
املطهرة -مما يطول ذكره -ولذل هسن ا قتدا ب ِسيَرهل ,والتأسي بهل.
يقــول ابــن مســعود  « :مــن كــان مــنال متأســياً فليتــأل بأاــااب
مدﷺف فإنهل كانوا أبرَّ هذه األمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تالفاً وأقومها
هدياً وأهسنها ها ً ،قوم اختارهل اهلل لصابة نبيه ﷺ ،فاعرفوا لـل فضـلهل
واتبعوهل ر آثارهلف فإنهل كانوا على الدى املستقيل»(.)1
ومــن هــدي الصــاابة الــذي ينبغــي الوقــوأ عنــده ,والتأمــل فيــه ,وأخــذ
الدرول والعرب منه ,ما كان منهل مع مبتدعي زمانهل ,هي ظهرت –كما
هو معلوم  -رؤول البد -كبدعة اخلوارج والشيعة والقدريـة واملرجئـة -
قبل ا نقراض هذا العهـد املبـار  ,فاف ـن لنـا كتـب التـاريي والسـيَر مـواقفهل,
وطريقة تعاملهل ,وكيف واجهوا تل البد ملتزمني املنهج النبوي القائل علـى
العدل والقسط مع املواف واملخالف.

()1جامع بيان العلل وفضله.947 /2 :
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ومن هذه البد الـ وقـف لـا الصـاابة وجـابهوا بـدعتها علميـاً وعمليـاً
بدعــة اخلــوارج املــارقني ,وتسعــد هــذه البدعــة مــن أخطــر البــد ال ـ ظهــرت ر
زمــانهل ,هي ـ أدت هــذه البدعــة إب فــتح بــاب الفتنــة والفرقــة بــني املســلمني,
وتافريهل واخلروج على مجاعتهل ,وسف دمائهل وانتها هرماتهل.
وقــد خلــا لنــا موقــف الصــاابة مــن هــذه البدعــة  -مشــيداً بــه ومنبه ـاً
عليه -التابعي اجلليل قتادة بن دعامة السدوسي–,عنـد تفسـريه لقولـه تعـاب:
﴿ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾ [ســـــورة آل
عمران - ]7 :هي يقول« :إن مل ياونوا احلروريـة والسـبئية فـال أدري مـن
هــلو ولعمــري لقــد كــان ر أهــل بــدر واحلـديبــية الــذين شهـــدوا مــع رســول
اهللﷺ بيعة الرضوان مـن املهـاجرين واألنصـار خـرب ملـن اسـتخرب ،وعـربة ملـن
استعرب ،ملن كان يعقل أو يبصر ،إن اخلوارج خرجوا وأاااب رسول اهللﷺ
يومئذ كثري باملدينة والشام والعراق وأزواجه يومئذ أهيا  ،واهلل إن خرج مـنهل
ذكر و أنثى هروريا قط ،و رضـوا الـذي هـل عليـه و مـالئوهل فيـه ،بـل
كــانوا ــدَّثون بعيــب رســول اهلل ﷺ إيــاه ونعتــه الــذي نعــتهل بــه ،وكــانوا
يبغضـــونهل بقلـــوبهل ويعـــادونهل بألســـنتهل وتشـــتد واهلل علـــيهل أيـــديهل إذا
لقـوهل ،ولعمـري لـو كــان أمـر اخلـوارج هـدى جتمــع ،ولانـه كـان ضــال
فتفرق ،وكذل األمر إذا كان من عند غري اهلل وجدت فيه اختالفا كثريا»(.)1
هذا األثر كأنـه يوق نـا ويلفـن انتباهنـا إب الباـ والتنقيـب ر املصـنفات
ومــدونات الروايــة عــن املواقــف املتعــددة والاــثرية للصــاابة مــع اخلــوارجف

( )1أخرجــه عبــدالرزاق ر تفســريه عــن معمــر بــن راشــد عــن قتــادة ,115/1:وإســناده
كالشمس ,وأخرجه الطربي ر تفسريه من طري عبدالرزاق.188- 187/6 :
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موقف الصاابة من اخلوارج  -دراسة حتليلية -
د .ياسر بن عبد الرمحن بن مد اليايى

لنستخرج منها الدرول والعرب ,وخصوااً إذا علمنا أن الصاابة جناـوا ر رد
هذه البدعة ودفع أثرها.
وتـتأكد هذه األهمية ر هذا الزمن والذي بدأت تطـل علينـا بدعـة خـوارج
العصر ويتمثلون جبماعات الغلو والعنـف ,والـذين بـدأوا يعيـدون إنتـاج أفاـار
اخلوارج السابقني وغلوهل ,مما تل علينا استصااب تلـ املواقـف ر معاجلـة
مثل هذه األفاار و اربتها.
ومن هذا املنطل أهببن أن ألقي الضو على هذا املوضو املهل,وعنونـن
له بـ(موقف الصاابة من اخلوارج :دراسة حتليلية).
أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

ميان أن نلخا أهمية املوضو وأسباب اختياره ر نقطتني مهمتني:
 - 1هدي الصاابة وسريتهل ر التعامل مع اخلـوارج تعتـرب مرجعـاً مهمـاً
ر ذل  ,خصوااً أن الصاابة جناوا ر كبح مجاح هذه الفرقة وحتييد تأثريها
وأثرها على ذل اجملتمع.
 - 2ظهــور مجاعــات الغلــو والعنــف ر العصــر احلاضــر ,والـ تســتلهل
كثرياً من أفاار ومناهج ومصطلاات اخلوارج املارقني ,مما يسـتدعي ا سـتفادة
من جتارب السابقني ر عالج هذه ال اهرة.
مشكلة البحث:

تقع مشالة البا حتن هذا السؤال الابري:
ما املوقف العلمي والعملي للصاابة جتـاه بدعـة اخلـوارج الـذين ظهـروا ر
زمانهلو
أهداف البحث:

يامــن الــدأ الــرئيس ر البا ـ  :ر إظهــار املوقــف العلمــي والعملــي
للصاابة جتاه بدعة اخلوارج.
جملة العلوم الشرعية
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حدود البحث:

هنا

ددان رئيسان للبا  :الصاابة ,وفرقة اخلوارج

منهج البحث:

منهجــي يقــوم علــى املــنهج ا ســتقرائي والتاليلــي ,وذل ـ بتتبــع مواقــف
الصــاابة جتــاه اخلــوارج مــن م انهــا ,ومــن ثــلَّ تصــنيفها ســب املوضــوعات,
والتعلي عليها مبقتضى احلاجة ,مع اولة استخراج الدرول والعـرب مـن تلـ
املواقف ما أمان.
وأما اآلثار ال أوردها فأهرص على تتبع أهاـام العلمـا عليهـا ,وإذا مل
أجد فاجتهد رأيي هسب القدرة.
وأهيانا أورد بعض األخبار الغـري مسـندة الـواردة ر كتـب التـاريي والسـري
من باب ا ستئنال وا عتضاد ا عتماد.
وقــد تتاــرر بعــض اآلثــار والشــواهد ر أكثــر مــن موقــف ,ولــذل أهــاول
ا قتصار على ل الشاهد منه.
خطة البحث:

بعد التأمل ر املوضو  ,ارتأين أن تسسب اخلطة على شال مواقف متتالية,
ترتب سب التدرج قدر اإلماان ,وقـدمن بـني يـدي املواقـف مبقدمـة و هيـد,
فاانن اخلطة كالتالي:
 مقدمة هيد و توي على موضوعني: - 1عصر الصاابة
 - 2فرقة اخلوارج
 موقف الصاابة من اخلوارج ,وحتته مخسة عشر موقفاً:املوقف األول :التنبؤ خبروج اخلوارج
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املوقف الثاني :الوعظ والنصياة
املوقف الثال  :قول احل فيهل من غري مواربة و خوأ
املوقف الرابع :الصرب على أذاهل والتأني معهل
املوقف اخلامس :احلوار واجملادلة بال هي أهسن
املوقف السادل :هجرهل والتاذير من جمالستهل
املوقف السابع :كشف األسباب واملسببات احلقيقية خلروجهل
املوقف الثامن :كشف شبههل ومواجهة تافريهل للمسلمني
املوقف التاسع :عدم ا غرتار الل من العبادة
املوقف العاشر :تنزيل النصوص الواردة ر أهل األهوا عليهل
املوقف احلادي عشر :حتدي النال بالنصوص الواردة ر هقهل
املوقف الثاني عشر :العدل معهل
املوقف الثال عشر :احل على قتالل
املوقف الرابع عشر :عدم مبادئتهل بالقتال
املوقف اخلامس عشر :املشاركة ر قتالل
 اخلا ة :وفيها أهل النتائجهذا وأسأل اهلل العلي القدير أن يوفقنا ملا ـب ويرضـى واـلى اهلل وسـلل
على نبينا مد وعلى آله واابه أمجعني.

*

*

*
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التمهيد

أو ً :الصاابة:
الصاابي عند مجهور أهل العلل " :من لقي الـن ﷺ مؤمنـاً بـه ،ومـات
على اإلسالم"(.)1
وحتصل معرفة ذل بالرجو إب كتب الرجال والرتاجل ال اعتنن بـذكر
الصاابة و ييزهل عن غريهل :كأسد الغابـة بـن األثـري(606هــ) ,واإلاـابة
بن هجر(852هـ) وحنوها.
وخبصوص هذا البا فغالب الصـاابة الـذين هسف ـن لـل مواقـف جتـاه
اخلوارج ,هل من املشهورين الذين حنتاج إب التعريف بهل فضـالً عـن إثبـات
اابتهل.
ثانياً :اخلوارج:
اخلوارج ر اللغة :مجع خارج والنسبة إليه :خارجي ،وقد أطلقـن هـذه
الالمة ر كتب اللغـة علـى طائفـة مـن أهـل اآلرا واألهـوا ف خلروجهـا علـى
الدين ،أو على أمري املؤمنني علي.
قال الزبيدي(1205هـ)عنهل" :وهل احلرورية ،واخلارجيـة طائفـة مـنهل،
وهل سبع طوائف ،سسُّوا بهل خلروجهل علـى النـال ،أوعـن الـدين ،أوعـن
احل  ،أوعن علي  بعد افني"(.)2
ور ا اطالح :اختلفن عبارات العلما ر تعريف اخلوارج:
فمنهل من خصَّهل بالطائفة الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي .

()1نزهة الن ر ر توضيح خنبة الفار ,140 :اإلاابة ر ييز الصاابة.158/1 :
( )2تاج العرول.30 / 2 :

22

موقف الصاابة من اخلوارج  -دراسة حتليلية -
د .ياسر بن عبد الرمحن بن مد اليايى

قال األشعري(324هــ) " :والسـبب الـذي سُّـوا لـه خـوارجف خـروجهل
على علي بن أبي طالب"(.)1
ومنهل من عرفهل تعريفاً سياسياً عامـاً ،هيـ اعتـرب اخلـروج علـى اإلمـام
املتف على إمامته الشرعية خروجًا ر أي زمن كان.
قال الشهرستاني (548هـ) " :كل من خرج على اإلمام احل الذي اتفقن
اجلماعة عليه يسمى خارجيًا ،سوا كان اخلروج ر زمن الصاابة على األئمة
الراشدين ،أو كان بعدهل على التابعني بإهسان واألئمة ر كل زمان"(.)2
ومنهل من ذهب إب أن الذي يصدق عليه لقب اخلوارج هو من مجـع بـني
أمور معينة ،كما هو رأي اإلمام ابن هزم(456هـ) ،هي يقول" :ومن وافـ
اخلوارج من إناار التاايل ،وتافري أاااب الابائر ،والقول بـاخلروج علـى
أئمة اجلور ،وإن أاااب الابائر خملدون ر النار ،وأن إلمامـة جـائزة ر غـري
قــري فهــو خــارجي,وإن خــالفهل ر ماعــدا ذل ـ ممــا اختلــف فيــه املســلمون
خالفهل فيما ذكرنا فليس خارجياً "(.)3
ومن خالل ما سب ميان أن خنلا إب أن للخوارج تعريفني باعتبارين:
األول/با عتبار التارخيي :وهل الذين خرجوا على أمري املؤمنني علـي,
وأمجعوا على تافري علي وعثمان وأاااب اجلمل واحلامني...
الثاني /با عتبار املوضوعي :هو من جيمعهل أمران:
 - 1تافري ااهب الابرية.
 - 2اخلروج على اإلمام الشرعي بالسيف.
( )1مقا ت اإلسالميني.27 :
( )2امللل والنال.114 / 1 :
( )3الفصل ر امللل واألهوا والنال.90 /2:
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والذي يعنينـا هنـا ر هـذا الباـ بالدرجـة األوب هـو ا عتبـار التـارخييف
ألنه هو الذي يواف هقبة الصاابة والذين حنن بصدد تتبع مواقفهل ,وإ فمن
املعلوم أن اخلوارج امتد ظهورهل فيما بعد ذل ولل اـو ت وجـو ت مـع
دولة بين أمية ودولة بين العبال.
نشأة اخلوارج ووقن ظهورهل:
الــذي يــذهب إليــه كــثري مــن مــؤرخي الفــرق أن اللا ــة التارخييــة ل هــور
اخلوارج كفرقة ذات اجتاه سياسـي وفاـر خـاص،هي هـني خرجـوا علـى أمـري
املؤمنني علي  بعد أن رضي بالتاايل ر موقعة اـفني ،والتامـوا معـه ر
معركة النهروان.
وتتلخا قصة التاايل ر أنه ملا اشتد القتال ر اـفني بـني جـي العـراق
بقيــادة علــي  وجــي الشــام بقيــادة معاويــة فاــأن الغلبــة متجهــه لصــا
جــي العــراق ،رأى بعــض أهــل الشــام -ألجــل أن يوقفــوا القتــال  -أن
يرفعوا املصاهف فوق أكف الرمـاح ,ويطلبـوا النـزول عنـد هاـل اهلل ،فـرفض
علي  هذا العرض ،وهاول حتذير جيشـه وتنبـيههل إب أن ذلـ قـد ياـون
مــن أجــل إيقــاأ القتــال ودر الزميــة ،إ أن عصــابة مــن جيشــه يقــال لــل
(القرا )  ،أبوا إ النزول عند هذا الطلب ،وقالوا«:يـا علـي أجـب إب كتـاب
اهلل إذا دعين إليه ،وإ دفعنا برمت إب القوم ،أو نفعل ب مـا فعلنـا بـابن
عفان ،إنه غلبنا أن يعمـل باتـاب اهلل فقتلنـاه ،واهلل لتفعلنهـا أو لنفعلنهـا بـ .
قال  :فاهف وا عين نهيي إياكل ،واهف وا مقالتال لي»(.)1
وهاذا ظهرت بوادر ا ختالأ والشقاق ر جي العـراقف ألنـه ملـا كتـب
( )1أخرجه الطربي ر تارخيه.101/3 :
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كتاب التاايل ،وخرج األشع بن قيس يقرأ الاتاب على النـال ،ويعرضـه
علــيهل ،م ـرَّ علــى طائفــة القــرا وفــيهل عــروة بــن أديــة فقــرأه علــيهل ،فقــال
عــروة «:حتاِّمــون ر أمــر اهلل  الرجــال ،هاــل إ هلل  ،ثــل شــد بســيفه
فضرب به عجز دابته»(.)1
وعندما رجع جـي العـراق إب الاوفـة كـان علـى غـري احلالـة الـ ذهـب
بها ،فقد دبن الفرقة ر افوفه ،واختلف النالف يقول :عمـارة بـن ربيعـة:
«خرجوا مع علي إب افني وهل متوادون أهبا  ،فرجعوا متباغضـني أعـدا ،
ما برهوا من عسارهل بصفني هتى فشا فيهل التاايل ،ولقد أقبلوا يتدافعون
الطري كله ويتشا ون ويضطربون بالسـيا ،،يقـول اخلـوارج :يـا أعـدا اهلل ،
ر أمر اهلل  هامتل  ،وقال اآلخرون  :فارقتل إمامنا وفرَّقتل مجاعتنا»(.)2
"فبعــد أن كــان املســلمون فــريقني :أهــل العــراق يقــودهل علــي ،وأهــل
الشام يقودهل معاوية ،ظهر الفري الثال وهل احملاِّمة"(.)3
يقول ابن تيمية(728هـ)" :وملا اقتتل املسلمون بصفني واتفقوا على حتايل
هامــني ,خرجــن اخلــوارج علــى أمــري املــؤمنني علــي بــن أبــي طالــب ,وفــارقوه
وفــارقوا مجاعــة املســلمني إب ماــان يقــال لــه هــرورا ( ,)4فاــفَّ عــنهل أمــري
املــؤمنني ,وقــال :لاــل علينــا أن منــنعال هقاــل مــن الفــي  ,و منــنعال

( )1أخرجه الطربي ر تارخيه.104/3 :
( )2أخرجه الطربي ر تارخيه.108/3 :
( )3تيــارات الفاــر اإلســالمي حملمــد عمــاره ,14:وان ــر :أثــر آرا اخلــوارج ر الفاــر
املعاار.52- 49:
()4هي قرية ب اهر الاوفة ،على بعد ميلني منها نزل به اخلوارج الـذين خـالفوا علـي بـن
أبي طالب ,ومنها لقب اخلوارج باحلرورية .ان ر :معجل البلدان.245/2 :
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املساجد ,إب أن استالوا دمـا املسـلمني وأمـوالل ,فقتلـوا عبـد اهلل بـن خبـاب,
وأغاروا على سرح املسلمني()1ف فعلل علي أنهـل الطائفـة الـ ذكرهـا رسـول
اهلل ﷺ ...فخطــب النــال وأخــربهل مبــا ســع مــن رســول اهلل ﷺ ,وقــال :هــل
هؤ القوم قد سفاوا الدم احلرام ,وأغاروا على سرح النال ,فقاتلهل"(.)2
ثل بعد مقتلهل ر النهروان بقي منهل بقايا دون العشرة فانضل إلـيهل "مـن
مال إب رأيهل ,فاانوا خمتفني ر خالفة علي هتى كان مـنهل عبـد الـرمحن بـن
ملجل الذي قتل عليا بعد أن دخـل علـي ر اـالة الصـبح ,ثـل ملـا وقـع اـلح
احلسن ومعاويـة ثـارت مـنهل طائفـة فـأوقع بهـل عسـار الشـام مباـان يقـال لـه
النجيلة ,ثل كانوا منقمعني ر إمارة زياد وابنه عبيد اهلل علـى العـراق طـول مـدة
معاوية وولده يزيد ,وظفر زيـاد وابنـه مـنهل جبماعـة فأبـادهل بـني قتـل وهـبس
طويل ,فلما مات يزيد ووقع ا فرتاق وولي اخلالفة عبد اهلل بـن الـزبري وأطاعـه
أهل األمصـار إ بعـض أهـل الشـام ,ثـار مـروان فـادعى اخلالفـة وغلـب علـى
مجيــع الشــام إب مصــر ,ف هــر اخلــوارج هينئــذ بــالعراق مــع نــافع بــن األزرق
وباليمامة مع جندة بن عامر  -وزاد جندة على معتقد اخلوارج أن من مل خيـرج
و ــارب املســلمني فهــو كــافر ولــو اعتقــد معتقــدهل  -وع ــل الــبال بهــل
وتوسعوا ر معتقدهل الفاسد ,فـأبطلوا رجـل احملصـن وقطعـوا يـد السـارق مـن
اإلبط ,وأوجبوا الصالة على احلائض ر هال هيضها ,وكفـروا مـن تـر األمـر
باملعروأ والنهي عن املنار إن كان قادراً ,وإن مل يان قادرا فقد ارتاب كبرية,
وهاـل مرتاـب الاـبرية عنـدهل هاـل الاــافر ,وكفـوا عـن أمـوال أهـل الذمــة
وعن التعـرض لـل مطلقـاً ,وفتاـوا فـيمن ينسـب إب اإلسـالم بالقتـل والسـ
( )1سرح املسلمني :املاان املخصا لرعي أبل املسلمني وبهائمهل.
( )2جممو الفتاوى.33/13 :
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والنهب ,فمنهل من يفعل ذل مطلقاً بغري دعـوة مـنهل ,ومـنهل مـن يـدعو أو ً
ثل يفت  ,ومل يزل البال بهل يزيد إب أن أمر املهلب بن أبي افرة على قتالل
فطاولل هتى ظفر بهل وتقلل مجعهل ,ثل مل يزل منهل بقايـا ر طـول الدولـة
األموية وادر الدولة العباسية ,ودخلن طائفة منهل املغرب"(.)1
مواقف الصاابة من اخلوارج
ســأهاول ر ترتيـــب مواقــف الصـــاابة جتــاه اخلـــوارج مراعــاة التسلســـل
التدرجيي من األسهل إب األاعب ,ومن األخف إب األشد قدر اإلماان ,ولن
أراعي التسلسل التارخيي ألمرين:
األول :اعوبة ذل ر كثري من املواقف.
الثاني :أن هذا ليس هو غرض الباـ األساسـي ,وإمنـا الغـرض مـن هـذا
الباــ هــو أخــذ الــدرول والعــرب ,و صــل ذلــ بــدون مراعــاة التسلســل
التارخيي.
املوقف األول :التنبؤ خبروج اخلوارج:
تنبأ بعض الصاابة خبروج اخلوارج قبـل خـروجهل ,وهـذا التنبـؤ لـيس مـن
باب الرجل بالغيب ,وإمنـا مـبين علـى ظهـور بعـض العالمـات الـ تـدل علـى
ظهور فار التنطع والتشدد والغلو ,وال هي من أخا افات اخلوارج.
يشهد لذا ما رواه التابعي اجلليل عمـرو بـن سـلمة  -أهـد أاـااب ابـن
مسعود  ,- قال« :كنا جنلس على باب عبد اهلل بن مسعود  قبـل اـالة
الغداة ،فإذا خرج مشينا معه إب املسـجد ،فجا نـا أبـو موسـى األشـعري ،
فقال :أخرج إليال أبو عبد الرمحنوقلنا :بعد ،فجلس معنا هتى خـرج،

( )1فتح الباري.285- 284 /12:
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فلما خرج ،قمنا إليه مجيعـاً  ،فقـال لـه أبـو موسـى :يـا أبـا عبـد الـرمحن إنـي
رأين ر املسجد آنفا أمراً أنارته ،ومل أر واحلمد هلل إ خرياً ،قال :فمـا هـوو
هلقـاً جلوسـاً ينت ـرون
فقال :إن عشن فسرتاه ،قال :رأين ر املسـجد قومـاً ِ
الصــالة ،ر كــل هلقــة رجــل ,ور أيــديهل هصــى ،فيقــول :كبُّــروا مائــة،
فياربون مائة ،فيقـول :هللـوا مائـة ،فيهللـون مائـة ،ويقـول :سـبُّاوا مائـة،
فيسبُّاون مائة ،قال :فماذا قلن للو قال :ما قلـن لـل شـيئاً انت ـار رأيـ
أو انت ار أمر  ،قـال :أفـال أمـرتهل أن يعـدوا سـيئاتهل ،وضـمنن لـل أن
يضيع من هسناتهل ،ثل مضى ومضينا معه هتى أتى هلقـة مـن تلـ احللـ ،
فوقــف علــيهل ،فقــال :مــا هــذا الــذي أراكــل تصــنعونو قــالوا :يــا أبــا عبــد
الرمحن ،هصى نعد به التاـبري والتهليـل والتسـبيح ،قـال :فعـدوا سـيئاتال،
فأنا ضامن أن يضيع من هسناتال شـي  ،و اـل يـا أمـة مـد ،مـا أسـر
هلاتال ،هؤ ااابة نبـيالﷺ متـوافرون ،وهـذه ثيابـه مل تبـل ,وآنيتـه مل
تاســر ،والــذي نفســي بيــده إناــل لعلــى ملــة هــي أهــدى مــن ملــة مــدﷺأو
مفتتاوا بـاب ضـاللة ،قـالوا :واهلل يـا أبـا عبـد الـرمحن ،مـا أردنـا إ اخلـري،
قــال :وكــل مــن مريــد للخــري لــن يصــيبه ،إن رســول اهلل ﷺ هــدثنا«:أن قومـاً
يقرؤون القرآن جياوز تراقيهل» ،وايل اهلل ما أدري لعل أكثـرهل مـنال ،ثـل
توب عـنهل» فقـال عمـرو بـن سـلمة :رأينـا عامـة أولئـ احللـ يطاعنونـا يـوم
النهروان()1مع اخلوارج(.)2
( )1هي املعركة ال وقعن بني علي رضي اهلل عنه واخلوارج.
( )2أخرج هذه القصة الدارمي ر سننه ح( )210وابن أبي شيبة ر مصنفه ح(,)39045
وقال عنها ق سنن الدارمي" :إسناده جيد" ,واااها األلباني ر السلسلة الصـاياة
حتن رقل(.)2005

28

موقف الصاابة من اخلوارج  -دراسة حتليلية -
د .ياسر بن عبد الرمحن بن مد اليايى

هذه القصة هصلن ر الاوفة هني كان ابن مسعود  يعلل النال هنا ,
وأبو موسى األشعري  عامل لعمـر وعثمـان  علـى الاوفـة ,وعمـرو بـن
سلمة تابعي كور ,ومن املعلـوم أن القـرا الـذين كـانوا ر جـي علـي والـذين
خرجوا عليه كانوا من الاوفة.
والشاهد من هذه القصـة أن هـذا السـلو التنطعـي ر الـدين ,تنبـأ منـه ابـن
مسعود  إب أنه قد ياون سبباً ل هور هذه الفرقـة الـ أخـرب الـن ﷺعنهـا,
وقد ادق هدسه ,ولذل يقول عمرو بن سلمة ر آخر القصة « :رأينـا عامـة
أولئ احلل يطاعنونا يوم النهروان مع اخلوارج» ,ويـبني -أيضـاً  -خطـورة
ا بتدا ر الدين ,وأن البدعة الصغرية بريد إب البدعة الابرية.
وهنا شاهد آخر ,يبني أن الصـاابة تنبـؤا ب هـور اخلـوارج قبـل خـروجهل
وذل سب احلالة الـ رأوهـا مـنهل ,هـذا الشـاهد يرويـه لنـا التـابعي اجلليـل
البصري افوان بن رز ,وفيه :أن جنـدب بـن عبـد اهلل البجلـي  مـرَّ بقـوم
يقرأون القرآن ،فقال لصفوان « :يغرن هؤ  ،إنهل يقرأون القرآن اليـوم
ويتجالــدون بالســيوأ غــداً ،ثــل قــال :ائــتين بنفــر مــن قــرا القــرآن ولياونــوا
شيوخًا ،فأتيته بنافع بن األزرق وأتيته مبردال أبي بالل ،وبنفر معهما سـتة أو
مثانية ،فلما أن دخلنا على جندب ،قال :إنـي سعـن رسـول اهلل ﷺ يقـول:
مثل من يعلـل النـال اخلـري وينسـى نفسـه كمثـل املصـباح الـذي يسضـي للنـال
و رق نفسه ،ومن را ى النال بعلمـه را ى اهلل بـه يـوم القيامـة ،ومـن سَّـع
النال بعمله سَّع اهلل به ،فاعلموا أنه أول ما يننت من أهدكل إذا مـات بطنـه،
فال يدخل بطنه إ طيباً ،ومن استطا منال أن ول بينـه وبـني اجلنـة مـل
كف من دم فليفعل»(.)1
( )1أخرج هذه القصة الطرباني ر املعجـل الاـبري ح( ,)1685و ح( )1681وقـد اـاح
إسنادها األلباني ر السلسلة الصاياة حتن رقل(.)3379
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والشــاهد مــن هــذه القصــة قــول جنــدب  « :يغرَّن ـ هــؤ  ،إنهــل
يقرأون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوأ غداً» ,فأخرب أن هـؤ مـع مـا ي هـر
من االههل إ أنهل قد خيرجون على املسلمني ,ويستبياون دمـا هل ,ولعلـه
رأى منهل نوعاً من الغلو والتشـدد مـع قلـة العلـل والفقـه بالـدين ,ولـذل أمـر
افوان بأن جيمعهل له ,وهدَّثهل دي الن ﷺ بأهمية العمل بالعلل وهرمة
الدم احلرام ,وقد هصل ما توقع  ,فقد خـرج نـافع وبـالل وأاـاابهل علـى
املسلمني بعد خالفة ابن الزبري( )1وعاثوا ر األرض فساداً.
املوقف الثاني :الوعظ والنصياة
من أقل هقوق املسلمني بعضهل على بعض وع هل ونصـاهل ,كمـا جـا
ر هدي يل الداري  أن الن ﷺ قال«:الدين النصياة .قلنـا :ملـنو قـال
()2
هلل ولاتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهل» .
وقد التزم الصاابة هـذا املـنهج النبـوي فاـانوا يبـذلون النصـياة لاـل
أهد املواف واملخالف ,والقريب والبعيد ,ومن هؤ اخلوارج.
فاانوا أهياناً َيغْشَونهل ر جمالسهل فيع ونهل ،وأهيانـا يسسـدون النصـياة
لل إذا هضروا عندهل ,وأهيانا باملااتبة واملراسلة ,والشواهد على هـذا كـثرية,
منها:
مــا رواه اإلمــام مســلل (261هـــ) ر اــاياه :أن جنــدب بــن عبــد اهلل
البجلي بع إب عسعس بن سالمة زمن فتنة ابن الزبري ،فقال :امجع لي نفراً
من إخوان هتى أهدثهل ،فبع رسو ً إليهل ،فلما اجتمعوا جـا جنـدب،
وعليه برنس أافر ،فقال :حتدَّثوا مبا كنتل حتدَّثون به هتى دار احلدي  ،فلمـا
( )1خالفة ابن الزبري كانن ر سنة 64هـ .ان ر :تاريي الطربي.563/5 :
( )2أخرجه مسلل ح(.)55
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دار احلــدي إليــه هســر الــربنس عــن رأســه ،فقــال :إنــي أتيــتال و أريــد أن
أخربكل عن نبيال( ،)1إن رسـول اهلل ﷺ بعـ بعثـاً مـن املسـلمني إب قـوم مـن
املشركني (ثل ذكر قصة قتل أسامة بن زيد للرجـل مـن املشـركني بعـدما قـال
إله إ اهلل)(.)2
وقــد جــا عنـد الطربانــي(360هـــ) ر املعجــل الاــبري أســا هــؤ الــذين
مجعهل عسعس بن سالمة ,وهل :اا بن مسرح وأبو بالل وجندة بـن عـامر
ونافع بن األزرق ,وهؤ هل رؤول اخلوارج
يقول احلافظ ابـن هجـر(852هــ) معلقـاً علـى روايـة مسـلل والطربانـي" :
وأظن أن القصتني واهدة ,وجيمعهما أنه هـذرهل مـن التعـرض لقتـل املسـلل...
وهؤ األربعة من رؤول اخلوارج"(.)3

()1كذا ر األال ,يقول النووي ر شرهه لذا احلدي  " :وأما قوله« :أتيتال و أريـد
أن أخربكل» فاذا وقع ر مجيع األاول ,وفيه إشاال من هي إنه قال ر أول احلدي :
بع إب عسعس فقال امجع لي نفراً من إخوان هتى أهدثهل ,ثل يقول بعـده :أتيـتال
و أريد أن أخربكل ,فياتمل هذا الاالم وجهني :أهدهما أن تاـون ( ) زائـدة كمـا ر
قـــــــول اهلل تعـــــــاب{:ﯣﯤﯥﯦ}[ســـــــورة احلديـــــــد.]29:وقولـــــــه
تعاب{:ﭑﭒﭓﭔﭕ}[سورة األعراأ.]12:والثاني أن ياون على ظاهره أتيتال
و أريد أن أخربكل عن نبيال ﷺ ,بل أع ال وأهدثال باـالم مـن عنـد نفسـي ,لاـين
اآلن أزيدكل على ما كنن نويته فأخربكل أن رسول اهلل ﷺبع بعثـا وذكـر احلـدي واهلل
أعلل"(املنهاج ر شرح اايح مسلل بن احلجاج.)105/2 :
( )2أخرجه مسلل ح(.)97
( )3فتح الباري.129/13 :
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وهذا عمران بن احلصني  ملـا جـا ه نـافع بـن األزرق وأاـاابه ،فقـالوا
له :هلان يا عمران ،قال :ما هلان .قالوا :بلى ،قال :ما الذي أهلاـينو
قـــالوا :قـــال اهلل ¸﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ﴾
[سورة األنفال  .]39 :قال :قد قاتلناهل هتى نفيناهل ،فاـان الـدين كلـه هلل،
وإن شئتل هدثتال هديثاً سعته من رسول اهلل ﷺ ،قالوا :وأنن سعتـه مـن
رسول اهلل ﷺو قال :نعل ،شهدت رسول اهلل ﷺ (ثل ذكر قصة الرجـل الـذي
قتل رجالً من املشركني بعدما قال إله إ اهلل)(.)1
وهذا أمري املؤمنني علي  ملا جا ه رجالن من اخلوارج :زرعة بـن الـربج
الطائي وهرقوص ابن زهري ,يالمانه ر أمـر احلاومـة بينـه وبـني معاويـة  -ر
قصة طويله  -وكان مما وع هل به« :أن الشيطان قد استهواكل ،فـاتقوا اهلل،
إنه خري لال ر دنيا تقاتلون عليها»(.)2
وهذا أبو بارة نسفيع بن احلارث موب رسول اهللﷺ ,ملا سـع أهـد اخلـوارج
يتالل على األمري ويسسـي إليـه وهـو خيطـب ,وع ـه وذكـره بسـنة الـن ﷺمـع
األمرا .
فعن زياد بن كسيب العدوي ،قال :كان عبـد اهلل بـن عـامر خيطـب النـال
عليه ثياب رقي مرجِّل شعره ،قال :فصلى يومـاً ثـل دخـل ,قـال :وأبـو باـرة
جالس إب جنب املنـرب ،فقـال مـردال أبـو بـالل( :)3أ تـرون إب أمـري النـال
وسيدهل يلبس الرقاق ,ويتشبه بالفساق ,فسمعه أبو بارة فقال بنه األايلع:
( )1اخرجـه ابـن ماجـه ح( )3930وقـال السـندي اـاهب هاشـية ابـن ماجـه()459/2
"إسناده هسن".
( )2أخرجه الطربي ر تارخيه.72/5 :
( )3مردال بن أدية من رؤول اخلوارج .ان ر :لسان امليزان.14/6:
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اد لي أبا بالل  ,فدعاه له ،فقال أبو بارة :أما إني قد سعن مقالت لألمـري
آنفاً ,وقد سعن رسول اهلل ﷺ يقول « :من أكرم سلطان اهلل أكرمـه اهلل ,ومـن
أهان سلطان اهلل أهانه اهلل»(.)1
وقد يسغلظ الصـاابة -أهيانـاً  -النصـياة لـل مـن بـاب الزجـر ,ويشـهد
لذا ما أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه :عن أبـي هـارون قـال :كنـن مـع ابـن
عمر  جالسا إذ جا ه نـافع بـن األزرق فقـام علـى رأسـه ،فقـال :واهلل إنـي
ألبغض عليـاً ،قـال :فرفـع إ ليـه ابـن عمـر رأسـه فقـال :أبغضـ اهلل ،تـبغض
رجالً سابقة من سوابقه خري من الدنيا وما فيها(.)2
وأما املااتبة ,فقد كاتبهل ابـن عبـال  وذلـ هـني منـع جنـدة احلـروري
املرية()3عن أهل ماة ,فاتب إليه ابن عبال ينهـاه عـن ذلـ  ,ويقـول :إن مثامـة
بن أثال ملا أسلل قطع املـرية عـن ماـة وهـل مشـركون ،فاتـب إليـه رسـول اهلل
ﷺ« :إن أهل ماة أهل اهلل فـال ـنعهل املـرية ,فخالهـا لـل»( ,)4وإنـ قطعـن

( )1أخرجه الرتمذي ح( )2405والبيهقي ر السنن الاربى ح( )16756وهسنه األلباني
ر الصاياة ح(.)2297
( )2أخرجه ابن أبي شيبة ر مصـنفه ح( ,)32790ور سـنده ضـعف ألن فيـه أبـا هـارون
وهو مرتو احلدي .
( )3املرية :هي الطعـام وحنـوه ،ممـا جيلـب للبيـع ،و يؤخـذ منهـا زكـاة ،ألنهـا عوامـل.
ان ر :النهاية ر غريب احلدي واألثر.379 /4:
( )4أخرج قصة مااتبة الن ﷺلثمامة بـن أثـال البيهقـي ر السـنن الاـربى ح(,)18105
وابـــن هشـــام ر الســـرية ,638/2 :والطـــربي ر تفســـريه ,93/17:وقـــال عنـــه ابـــن
هجر":أاله ر الصايح" .ان ر :الدراية ر ختريج أهادي الداية.118/2 :
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املرية وحنن مسلمون ،فخالها لل جندة(.)1
املوقف الثال  :قول احل فيهل من غري مواربة و خوأ
مع ما كان للخوارج من سطوة وختويف للمسـلمني ,وتسـلط علـى رقـابهل
و أذية لل ,وجـرأة علـى دمـائهل ,وخااـة بعـد فتنـة ابـن الـزبري( ,)2يفرقـون ر
ذل ـ بــني اــاابي وغــريه -كمــا ســنرى -إ أن الصــاابة كــانوا يســلاون
معهل مسل الوضوح وعدم املواربة ,وقول احل فـيهل خيـافون ر اهلل لومـة
ئل.
وهذا املسل الذي سلاه الصاابة مهل ر التعامل مع هؤ  ,ألمرين:
األول :لعلــهل يرجعــوا عــن غــيِّهل وضــاللل ,أو علــى األقــل معــذرة إب
ربال ولعلهل يتقون.
الثاني- :وهو املهل  -وضوح الرؤية لدى عامة النال بـاحنراأ هـؤ
وضاللل وفساد طريقتهلف ألن اخلوارج قد يلتبس أمرهل على النال ,بسبب
ما هل عليهل ر ال اهر ,من تعبد ونس .
وتتأكد أهمية هذا املسل ر هذا الوقـن فـنان أهـوج مـا ناـون إليـه جتـاه
مجاعات الغلو والعنف ,ال كثرياً منهـا يتـدثر بـدثار الـدين ,وكـأنهل يـدافعون
عن املسلمني ,وهل أبعـد مـا ياونـون عـن ذلـ  ,خصواـاً إذا علمنـا أن بعـض
طلبـة العلــل والــدعاة قــد ياــون عنــدهل تــردد ر احلاــل علــى هـذه اجلماعــات
وخااة ر أول األمر,فتتفاقل املشـالة ويتطـور األمـر ,هتـى ينخـر ،مجـع مـن
الشباب مع هذه اجلماعات ,ويتفاعل النال معهل بالدعل والتأييد ,ثـل ينفـع
و ت ساعة مندم.
( )1الاامل ر التاريي.284/3 :
( )2هي خرج نافع بن األزرق ر العراق ,وجندة بن عامر ر اليمامة.
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أما الشواهد على ذل من فعل الصاابة,ما يلي:
فهــذا أبــو غالــب يــروي مــا هصــل لــه مــع الصــاابي اجلليــل أبــو أمامــة
الباهلي ,فيقول« :كنن ر مسجد دمش فجا وا بسـبعني رأسـاً مـن رؤول
احلرورية ,فنصبن على درج املسجد ,فجا أبو أمامة فن ر إليهل فقـال :كـالب
جهنل ,شر قتلى قتلـوا حتـن ظـل السـما  ,ومـن قتلـوا خـري قتلـى حتـن السـما ,
وباى فن ر إلي ,وقال :يا أبا غالب ,إن مـن بلـد هـؤ و قلـن :نعـل ,قـال:
أعاذ اهلل منهل :قال :تقـرأ آل عمـرانو قلـن :نعـل ,قـال﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾ [سورة آل عمران .]7 :وقال:
﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯦ ﯨ ﯩ﴾ [سورة آل عمران .]106 :قلن :يا أبا أمامة ,إني رأيت
تهري عربت و قال :نعل ,رمحة لل  ,إنهل كانوا من أهل اإلسالم .قال:
افرتقن بنو إسرائيل على واهدة وسبعني فرقة ,وتزيد هذه األمة فرقة واهدة,
كلها ر النار إ السواد األع لف عليهل ما محلوا وعليال ما محلتل ,وإن
تطيعوه تهتدواف وما على الرسول إ البالغ ,السمع والطاعة خري من الفرقة
واملعصية ,فقال له رجل :يا أبا أمامة ,أمن رأي تقول أم شي سعته من
رسول اهلل ﷺو قال :إني إذا جلري  ,قال بل سعته من رسول اهلل ﷺ غري مرة
و مرتني هتى ذكر سبعاً»(.)1

( )1أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح( ,)39047وأخرجه الرتمذي خمتصراً بدون هدي
ا فرتاق ح( )3000وقال عنه"هدي هسن" ,وهو كما قال .ان ر( :أنيس السـاري/8 :
.)5795
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الشــاهد مــن القصــة واضــح ,هي ـ أن املشهد(نصــب الــرؤول) ر العــادة
يستدعي الرمحة والرأفة ,إ أن أبا أمامة أعطى رأيـه الصـريح ,هيـ مل يـرتدد
بوافهل «باالب النار» ,و«أنهـل شـر قتلـى حتـن ظـل السـما » ,ونـزَّل علـيهل
النصوص ال تبني فساد مسلاهل ,وبيَّن السبب الذين أوالهل إب ذل وهو
اخلروج عن اجلماعة وعدم السمع والطاعة كما ر جـا ر بعـض الروايـات(,)1
مما يبني أن الصاابة حتامهل العواطـف بقـدر مـا امهـل املوقـف الشـرعي
من هؤ .
وهذا عقبة بن وساج ،قال :كان ااهب لي دثين عن شـأن اخلـوارج،
وطعنهل على أمرائهل ،فاججـن ،فلقيـن عبـد اهلل بـن عمـرو بـن العـاص،
فقلن له :أنن من بقية أاااب رسول اهلل ﷺ ،وقد جعـل اهلل عنـد علمـًا،
وأنال بهذا العراق يطعنون على أمرائهل ،ويشـهدون علـيهل بالضـاللة .فقـال
لــي :أولئ ـ علــيهل لعنــة اهلل واملالئاــة والنــال أمجعــني ,أتــي رســول اهلل ﷺ
بقليد( )2من ذهب وفضة ،فجعل يقسُّمها بـني أاـاابه ،فقـام رجـل مـن أهـل
البادية فقال :يا مد ،واهلل لئن أمر اهلل أن تعدل فما أرا أن تعدل ،فقال:
«و مـن يعـدل عليـه بعـديو » فلمـا وب قـال« :ردوه رويـداً» .فقـال الـن
ﷺ« :إن ر أمـ أخـاً لــذا يقــر ون القــرآن جيــاوز تــراقيهل ،كلمــا خرجــوا
فاقتلوهل»ثالثا(.)3
( )1ان ر :املطالب العالية )494 / 12( :برقل.)1 / 2974( :
()2القليــد الشــريط ,والقــالدة مــا جعــل ر العن ـ  .ان ــر :ظــالل اجلنــة ر ختــريج الســنة:
.455/2
( )3أخرجه ابن أبي عاال ر السنة ح( )934وقال عنه األلباني ر ظالل اجلنة" :إسناده
اايح على شر ،البخاري".
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وعـن أبـي رزيـن األسـدي– مــن أاـااب علـي  - قـال« :ملـا كانــن
احلاومة بصفني وباين اخلوارج علياً رجعوا مباينني له ,وهـل ر عسـار ,وعلـي
ر عسار ,هتى دخل علي الاوفة مع النال بعساره ,ومضوا هل إب هـرورا
ر عسارهل ,فبع علي إليهل ابن عبال  فالمهل فلل يقـع مـنهل موقعـاً,
فخرج عليٌ إلـيهل فال مهـل هتـى أمجعـوا هـل وهـو علـى الرضـا ,فرجعـوا
هتى دخلوا الاوفة على الرضا منه ومنهل ,فأقـاموا يـومني أو حنـو ذلـ  ,قـال:
فدخل األشع بن قيس وكـان يـدخل علـى علـي فقـال :إن النـال يتاـدثون
أن رجعـن لـل عـن كـرهٍ  ,فلمـا أن كـان الغـد اجلمعـة اـعد املنـرب فامـد اهلل
وأثنــى عليــه فخطــب ,فــذكارهل ومبــاينتهل النــال وأمــرهل الــذي فــارقوه فيــه,
فعابهل وعاب أمرهلف قال :فلما نزل عن املنرب تنادوا مـن نـواهي املسـجد "
هال إ هلل" فقال علي :هال اهلل أنت ـر فـيال ,ثـل قـال بيـده هاـذا يسـاتهل
باإلشارة ,وهو على املنرب هتى أتى رجـل مـنهل واضـعاً إاـبعيه ر أذنيـه ,وهـو
يقول ﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾ [سورة الزمر.)1(»]65 :
فهذا علي  مع رغبته ر رجـو اخلـوارج ,إ أنـه مل يتـوانَ ر بيـان رأيـه
فيهل ,وخصوااً ملا خشي التبال األمر على رعيته.
وهذا ابن عمر  جا ه رجـلٌ( ،)2فسـأله عـن عثمـانو فـذكر عـن اسـن
عمله ,قال :لعل ذا يسـوؤ و قـال :نعـل .قـال :فـأرغل اهلل بأنفـ  .ثـل سـأله
عن عليو فذكر اسن عملهف قال :هو ذا بيتهف أوسط بيوت الن ﷺ ,ثـل
( )1أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح( )39055وإسناده هسنف ألن فيـه إساعيـل بـن
سسميع وهو ادوق.
( )2هو نافع بن األزرق اخلارجي كما هي عند ابن أبي شيبة ر الرواية التالية.وان ـر فـتح
الباري.317/1 :
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قال :لعل ذا يسوؤ و قال الرجل :أجـل .قـال :فـأرغل اهلل بأنفـ  ،انطلـ
فاجهد علي جهد (.)1
ور رواية عند ابن أبي شيبة(235هـ) :عن أبي هارون قال :كنن مع ابـن
عمــر جالس ـاً إذ جــا ه نــافع بــن األزرق فقــام علــى رأســه ،فقــال :واهلل إنــي
ألبغض عليـاً ،قـال :فرفـع إليـه ابـن عمـر رأسـه فقـال :أبغضـ اهلل ،تـبغض
رجال سابقة من سوابقه خري من الدنيا وما فيها(.)2
بل إن ابن عمر  ,ومع كرب سنه ملا هاول اخلوارج إلزامه ببيعة ابـن الـزبري
ر أول أمرهــا( ,)3مل يرضــي لضــغو ،اخلــوارج أو تهديــدهل ,بــل أخــذ موقف ـاً
واضــااً ,وهــو مــا يــدين اهلل بــه ,وه ـو التوقــف عــن بيعتــهف ألن ر رقبتــه بيعــة
ليزيد(,)4والشاهد لذا ما رواه سعيد بن هرب العبدي قال :كنن جليسـاً لعبـد
اهلل بن عمـر ر املسـجد احلـرام زمـن ابـن الـزبري ،ور طاعـة ابـن الـزبري رؤول
اخلــوارج :نــافع بــن األزرق ،وعطيــة بــن األســود ،وجنــدة ،فبعثــوا  -أو
بعضهل  -شاباً إب عبد اهلل بن عمر :مـا مينعـ أن تبـايع لعبـد اهلل بـن الـزبري
أمري املؤمننيو فرأيته هني مـد يـده وهـي ترجـف مـن الضـعف فقـال« :واهلل مـا

( )1أخرجه البخاري ر ااياه ح( )3704ومعروأ موقف اخلوارج من عثمان وعلي
رضي اهلل عنهل هي أنهل يتربؤون منهل ويافرونه.
( )2أخرجه ابن أبي شيبة ر مصـنفه ح( ,)32790ور سـنده ضـعف ألن فيـه أبـا هـارون
وهو مرتو احلدي .
( )3ا خلوارج أيدوا ابن الزبري ر أول أمره فلما تـبني لـل أنـه يتـوب عثمـان وعلـي فـارقوه
ونقضوا بيعته كما سيأتي.
( )4موقف ابن عمر رضي اهلل عنه ر التوقف عن بيعة ابـن الـزبري مشـهورة ,وقصـته عنـد
البخاري ر ااياه ح( .)7111ان ر :فتح الباري.195/13:
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كنن ألعطي بيع ر فرقة ،و أمنعها من مجاعة»(.)1
املوقف الرابع :الصرب على أذاهل والتأني معهل
كــان الصــاابة بســبب مــوقفهل الواضــح والصــريح وعــدم اجملامــل مــع
اخلوارج,يتعرضون لاثري من األذى منهل( ,)2إ أنهـل كـانوا يأخـذونهل بـاحللل
والصرب والتأني ,وقدوتهل ر ذل الرسولﷺ الذي اـرب علـى زعـيل اخلـوارج
األول ذو اخلويصرة ,وقابل ﷺجفا ه لمه ,وأذيته له بالصرب واألناة.
وأما الشواهد على ارب الصاابة فاثرية ,أذكر منها:
ما هااه زيد بـن وهـب اجلهـين ,قـال :قـدم علـى علـي  وفـد مـن أهـل
البصرة ،فيهل رجل من رؤول اخلوارج يقال لـه :اجلعـد بـن بعجـة ،فخطـب
النال ،فامد اهلل وأثنى عليه ،ثل قال :يـا علـي اتـ اهلل ،فإنـ ميـن ،وقـد
علمن سبيل احملسن واملسي  ،ثل وع ـه وعاتبـه ر لابسوسِـه ،فقـال « :مـا لـ
وللبوسيو إن لبوسي أبعد من الارب ،وأجدر أن يقتدي بي املسلل»(.)3
ور مصنف عبدالرزاق(211هـ) عن عبد الاريل بن أبي املخـاري  ،قـال:
خرجن احلـرورا فتنـازعوا عليـاً  وفـارقوه ،وشـهدوا عليـه بالشـر  ،فلـل
يهجهــل ،ثــل خرجــوا إب هــرورا فــأتي فــأخرب أنهــل يتجهَّ ـزون مــن الاوفــة،
فقال « :دعوهل » ثل خرجوا فنزلوا بنهروان فماثوا شهراً ،فقيل لـه :اغـزهل
( )1أخرجه البيهقي ر السنن الاربى ح( ,)16910وإسناده اايح.
( )2وليس ذل بغريب على اخلوارج فقـد عسـرأ عـنهل غلـظ الطبـع وسـو اخللـ  ,وقـد
خرسجس قاـوْمٌ أاهْـدَاثٌ أاهِـدَّا س أاشِـدَّا س» أخرجـه أمحـد ر مسـنده
أخرب الـن ﷺعـن ذلـ «سَـيَ ْ
برقل( ، )20382وقوُّى إسناده شعيب األرنؤو ،ر حتقيقه للمسند.
( )3أخرجه ابن اجلعد ر مسنده ح( ,)2147ومـن طريقـه الضـيا املقدسـي ر األهاديـ
املختارة ح( )460و"إسناده هسن".ان ر :األهادي املختارة.83/2:
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اآلن ،فقال :هتى يهريقوا الـدما  ،ويقطعـوا السـبيل ،وخييفـوا األمـن فلـل
يهجهل هتى قاَتلوا ،فغزاهل فقِتلوا»(.)1
وعن أبي حتيى هايل بن سعيد قال« :الى علي ﷺ اـالة الفجـر فنـاداه
رجـــــــل مـــــــن اخلـــــــوارج ﴿ :ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [ســورة الزمــر .]65 :قــال :فأجابــه علــي وهــو ر الصــالة:
﴿ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ﴾ [سورة الروم.)2( ]60 :
وهذا األزرق بن قيس قال« :كنَّا باألهواز نقاتل احلروريـة ،فبينـا أنـا علـى
جرأ نهر ،إذا رجل يصـلي ،وإذا جلـام دابتـه بيـده ،فجعلـن الدابـة تنازعـه،
وجعل يتبعها ،قال شعبة :هو أبو برزة األسـلمي ،فجعل رجـل مـن اخلـوارج
يقـول :اللــهل افعــل بهـذا الشــيي!! فلمــا انصــرأ الشـيي قــال :إنــي سعــن
قولال ،وإني غزوت مع رسـول اهلل ﷺ سـن غـزوات ،أو سـبع غـزوات ،أو
مثان ،وشهدت تيسريه ،وإني أنْ كنن أنْ أراجع مـع دابـ أهـب إلـي مـن أن
أدعها ترجع إب مألفها فيش علي»(.)3
وعن الضاا بن مزاهل الاللي قال« :خرج نافع بـن األزرق وجنـدة بـن
عومير ر نفر من رؤول اخلوارج الَينْقـرسون عـن العلـل ويطلبونـه ،هتـى قـدموا
ماة ،فإذا هل بعبد اهلل بـن عبـال قاعـدا قريبـاً مـن زمـزم ،وعليـه ردا أمحـر
وقميا ،وإذا نال قيام يسألونه عن التفسري يقولون :يا ابن عبال ،ما تقول
( )1أخرجه عبدالرزاق ر مصنفه ح( ,)18574ور سنده ضعف ألن فيه عبـدالاريل بـن
أبي املخاري .
( )2أخرجه ابن اجلعـد ر مسـنده ح( ,)2371والطـربي ر تفسـريه ( ,)59/21واـااه
األلباني ر اإلروا (.)2468
( )3أخرجه البخاري ح(.)1211
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ر كذا وكذاو فيقول :هو كذا وكذا ،فقال له نافع بـن األزرق :مـا أجـرأ يـا
ابن عبال على ما جتريه منذ اليوم ،فقال له ابن عبال :ثالت أم يـا نـافع
وعدمت  ،أ أخرب من هو أجرأ مينو قـال :مـن هـو يـا ابـن عبـالو قـال:
رجل تالل مبا ليس له به علل ،ورجل كتل علماً عنده ،قال :ادقن يـا ابـن
عبال ،أتيت ألسأل .)1(» ...
وعن ميمون بن مهران قال :مـرَّ أاـااب جنـدة احلـروري علـى إبـل بـن
عمـر فاسـتاقوها ،فجــا راعيهـا فقـال :يــا أبـا عبـد الــرمحن ،اهتسـب اإلبــل.
قال :و ـ ومـا لـاو قـال :مـرَّ بهـا أاـااب جنـدة فـذهبوا بهـا .قـال :كيـف
ذهبوا باإلبل وتركو و قال :قد كـانوا ذهبـوا بـي معهـا ،ولاـن انفلـن .قـال:
وما محل على أن تركتهل وجئتينو قال :كنـن أهـب إلـي مـنهل .قـال :آهلل
الذي إله إ هو ،ألنا أهب إلي و قـال :فالـف لـه .قـال :فـإني أهتسـب
معهــا قــال :فأعتقــه .قــال :فماـ مــا ماـ  ،فأتــاه آت ،فقــال :هــل لـ ر
ناقت الفالنيـة ،وسَّ اهـا ،هـا هـي ذي تبـا ر السـوقو قـال :أرنـي ردائـي،
فلمــا وضــعه عليــه وقــام ،جلــس ووضــع ردائــه ،فقــال :دعهــا قــد كنــن
اهتسبتها(.)2
وعن سعيد بن مجهان قال :كنا نقاتل اخلوارج وفينا عبد اهلل بن أبي أوفى
وقــد حلـ غــالم لــه بــاخلوارج ،وهــل مــن ذلـ الشــط ،وحنــن مــن ذا الشــط،
فناديناه أيا فريوز أيا فريوز ،و هذا مـو عبـد اهلل بـن أبـي أوفـىو قـال:
نعل الرجل هو لو هـاجر .قـال :مـا يقـول عـدو اهلل ،قـال :قلنـا :يقـول :نعـل
()1أخرجه الطرباني ر املعجل الابري ح( ,)10597ور إسناده جويرب وهو مرتو  .ان ر:
جممع الزوائد.)144 / 7(:
( )2أخرجه أبو داود ر الزهد ح( )303وأبو نعيل ر احللية ,300/1 :وإسناده اايح.
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الرجل لو هاجر .قال :فقال :أهجرة بعد هجرتي مع رسول اهلل ﷺو ثل قال:
سعن رسول اهلل ﷺ يقول " :طوبى ملن قتلهل وقتلوه "(.)1
كل هـذه اآلثـار تـبني مـدى اـرب الصـاابة علـى مـا يلاقهـل مـن أذى مـن
اخلوارج ,وأخذهل لل باحللل مقابل هذا اجلفا وهذه الغل ة ,واـرب الصـاابة
اــرب إجيــابي هي ـ أنــه مــع اــربهل علــيهل إ أنهــل بينواخطــأهل وخمــالفتهل
للا .
املوقف اخلامس :احلوا ر واجملادلة بال هي أهسن
احلوار واجملادلة بال هي أهسن مع من ختتلف معهل أياً كان هذا اخلـالأ
أمــر مشــرو  ,جــا احل ـ عليــه ر كتــاب اهلل تعــاب ر أميــا آيــة ,يقــول تعــاب:
﴿ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [ســـــــــــــــورة
النال.]125 :

ويقول تعاب:
﴿ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [سورة
العنابوت.]46 :
وقــد ســل الصــاابة هــذا املســل مــع اخلــوارج مــن بدايــة ظهــورهل,
فااول علي وابن عبال كشف ما حل بهل من شبه ,واستعطافهل وردِّهل
إب جـادة الصــواب ,قبـل أن يســتفال أمـرهل ,وقــد كـان لــذا أثـر هيـ رجــع
بعضهل عن رأيه إ أن البعض اآلخر مل يسجدِ معـه احلـوار ,ثـل تتـابع الصـاابة
على هذا بعد ذل  ,سب ما يعرض من أهوال أو مناسبات ,بل كان الصاابة
( )1أخرجه أمحد ر مسـنده ح( )19149وابـن أبـي عااـل ر السـنة ح( )906وهسـن
إسناده األلباني ر ظالل اجلنة.439/2 :
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لســــعة أفقهــــل ورهابــــة اــــدورهل ,ــــاورونهل وجييبــــون علــــى أســــئلتهل
واستفساراتهل املتعنتة ,كل ذل لعل هذا ياون سبباً ر أوبتهل ورجوعهل.
يتبني هذا ر الشواهد التالية:
« :ملـا
للخوارج :يقول إبن عبال
مناظرة عبد اهلل بن عبال
خرجن احلرورية اجتمعوا ر دار ،وهـل سـتة آ أ ،أتيـن عليـًا ،فقلـن :يـا
أمري املؤمنني ،أبرد بال هر لعلي آتي هؤ القـوم فـأكلمهل .قـال :إنـي أخـاأ
علي  .قلن :كال .قال ابن عبال :فخرجن إليهل ولبسـن أهسـن مـا ياـون
مــن هسلــل الــيمن ،قــال أبــو زميــل :كــان ابــن عبــال مجــيالً جهــرياً .قــال ابــن
عبال :فأتيتهل ،وهل جمتمعـون ر دارهـل ،قـائلون فسـلمن علـيهل فقـالوا:
مرهباً ب يا ابن عبال فمـا هـذه احل لـةو قـال :قلـن :مـا تعيبـون علـي ،لقـد
رأيــــن علــــى رســــول اهلل ﷺ أهســــن مــــا ياــــون مــــن احللــــل ،ونزلــــن:
﴿ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾ [ســــورة األعــــراأ،]32 :
قالوا :فما جا ب و قلـن :أتيـتال مـن عنـد اـاابة الـن ﷺ مـن املهـاجرين
واألنصار ،ألبلغال ما يقولون املخربون مبا يقولون ,فعليهل نزل القرآن ،وهل
أعلل بالوهي منال ،وفيهل أنزل :وليس فيال منهل أهد .فقـال بعضـهل:
ختااــموا قريشـًا ،فــإن اهلل يقــول ﴿ :ﯬﯭﯮﯯﯰ﴾ [ســورة الزخــرأ:
 ,]58قال ابن عبال :وأتين قوماً مل أرَ قومـاً قـط أشـد اجتهـاداً مـنهل مسسْـ َهمَة
وجــوههل مــن الســهر( ،)1كــأن أيــديهل وركــبهل تثنــى علــيهل( ،)2فمضــى مــن
( )1أي متغرية .ان ر :النهاية ر غريب احلدي .429/2 :
( )2أ ي تشهد لل باثـرة الصـالة ممـا ي هـر عليهـا مـن اخلشـونة بسـبب مالمسـة األرض,
ويشهد لذل الرواية األخرى«:كأن أيديهل وركبهل ثفن»" ,والثفنة :ما ولي األرض من
كل ذات أربع إذا بركن ،كالركبتني وغريهما ،و صل فيه غلظ من أثر الـربو " ولـذل
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هضر ،فقال بعضهل :لنالمنه ولنن رن ما يقول .قلن :أخربوني مـاذا نقمـتل
علــى ابــن عــل رســول اهللﷺ ،واــهره واملهــاجرين واألنصــارو قــالوا :ثالث ـاً.
قلن :ما هنو قالوا :أما إهداهن :فإنـه هاـل الرجـال ر أمـر اهلل ،وقـال اهلل
تعــاب﴿ :ﮮﮯﮰﮱﯓ﴾ [ســورة األنعــام .]57 :ومــا للرجــال ومــا للااــلو
فقلن :هذه واهدة .قالوا :وأما األخرىو فإنـه قاتـل ،ومل يسـب ومل يغـنل،
فلئن كان الذي قاتل كفاراً لقد هل سبيهل وغنيمتهل ،ولئن كـانوا مـؤمنني مـا
هلَّ قتالل .قلن :هذه ثنتان ،فما الثالثةو قال :إنه ا نفسه من أمري املـؤمنني
فهو أمري الاافرين .قلن :أعندكل سوى هذاو قالوا :هسبنا هذا .فقلن لل:
أرأيــتل إن قــرأت علــيال مــن كتــاب اهلل ومــن ســنة نبيــهﷺ مــا يــرد بــه قــولال
أترضونو قالوا :نعل .فقلن :أما قولال :هال الرجال ر أمر اهلل ،فأنا أقـرأ
عليال ما قد رد هامه إب الرجـال ر مثـن ربـع درهـل ر أرنـب ،وحنوهـا مـن
الصيد ،فقال:
﴿ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [ســورة املائــدة ،]95 :فنشــدتال اهلل أهاــل الرجــال ر
أرنب وحنوها من الصيد أفضل ،أم هامهل ر دمـائهل واـالح ذات بيـنهلو
وأن تعلمــوا أن اهلل لــو شــا حلاــل ومل يصــيُّر ذلــ إب الرجــال ،ور املــرأة
وزوجها قال اهلل:
﴿ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍ﴾ [ســـورة النســـا  ،]35 :فجعـــل اهلل هاـــل الرجـــال ســـنة مأمونـــة،
أخرجــن عــن هــذهو قــالوا :نعــل ،قــال :وأمــا قــولال :قاتــل ومل يســب ومل
كـان يقــال لاـبريهل عبــداهلل بـن وهــب الراسـ "ذو النفثــات" مـن كثــرة السـجود .ان ــر:
النهاية ر غريب احلدي  ,216- 215/1 :القامول احمليط.1184:

44

موقف الصاابة من اخلوارج  -دراسة حتليلية -
د .ياسر بن عبد الرمحن بن مد اليايى

يغنل ،أت سبون أمال عائشـة ثـل يسـتالون منهـا مـا يسـتال مـن غريهـاو فلـئن
فعلــتل لقــد كفــرأ وهــي أماــل ،ولــئن قلــتل :ليســن أمنــا لقــد كفــرأ فــإن اهلل
يقــول﴿ :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [ســورة األهــزاب،]6 :
فأنتل تدورون بني ضاللتني أيهما ارأ إليها ،ارأ إب ضـاللة فن ـر بعضـهل
إب بعض ،قلن :أخرجن من هذهو قالوا :نعل ،وأما قـولال ـا اسـه مـن
أمري املؤمنني ،فأنـا آتـيال مبـن ترضـون ،وأرياـل قـد سعـتل أن الـن ﷺ يـوم
احلديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن هرب فقـال رسـول اهللﷺ ألمـري
املــؤمنني" :اكتــب يــا علــي :هــذا مــا ااــطلح عليــه مــد رســول اهلل ,فقــال
املشــركون :واهلل مــا نعلــل أن ـ رســول اهلل ،لــو نعلــل أن ـ رســول اهلل مــا
قاتلنــا  ،فقــال رســول اهلل ﷺ :اللــهل إن ـ تعلــل أنــي رســول اهلل ،اكتــب يــا
علي :هذا ما ااطلح عليه مد بن عبد اهلل" فواهلل لرسول اهلل خري من علي،
وما أخرجه من النبوة هني ا نفسه ،قال عبد اهلل بن عبال :فرجع من القوم
ألفان ،وقتل سائرهل على ضاللة»(.)1
هذه احملاورة اجلميلة بني ابن عبال واخلوارج ,عنـوان للمجادلـة بـال هـي
أهسن,وهي من أوب املناظرات ال وقعن بني الصاابة واخلوارج لثنيهل عـن
بدعتهل وخروجهل على مجاعة املسـلمني ,وممـا سـن الوقـوأ عنـده ر هـذه
املناظرة ما يلي:
 - 1أن ابـــن عبـــال بـــيَّن للخـــوارج أنهـــل مفـــارقون جلماعـــة املســـلمني
وإمامهل ,وذل هينما قال " :أخربوني ماذا نقمتل على ابن عل رسـول اهللﷺ
واهره ,واملهاجرين واألنصار".
( )1أخرجــه احلــاكل ر املســتدر ح( )2671وهســنه األلبــاني ر السلســلة الصــاياة
ح(.)308
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 - 2بيَّن لل أنهل فارقوا من هو أعلل منهل " :أتيـتال مـن عنـد اـاابة
الن ﷺ من املهاجرين واألنصـار ،ألبلغاـل مـا يقولـون املخـربون مبـا يقولـون
فعليهل نزل القرآن ،وهل أعلل بالوهي منال ،وفيهل أنزل,وليس فيال منهل
أهد".
 - 3جعل بينه وبينهل أرضية مشرتكة يرجعون إليها عند ا ختالأ وهـي
الاتاب والسنة ,وطلب إقرارهل فأقروه عليها " :فقلن لل :أرأيـتل إن قـرأت
عليال من كتاب اهلل ومن سنة نبيه ﷺ ما يرد به قولال أترضونو قالوا :نعل".
 - 4طلب منهل أن يعرضوا كل ما عندهل مـن شـبهابتدا اً ,هتـى يسـتور
هججهل و ياون لل كالم بعد ذل إذا أجـابهل عليهـا" :قلـن :أخربونـي
ماذا نقمتل على ابن عل رسول اهللﷺ ،واهره واملهاجرين واألنصارو قـالوا:
ثالثاً .قلن :ما هنو ".
 - 5ســن أن ياــون املنــاظِر علــى هــال مــن العلــل الشــرعي واملاانــة
ا جتماعية هتى ياون وقع املناظرة أكرب ر ه املواف واملخالف ,وهاذا ابـن
.
عبال
 - 6لــيس مــن شــر ،املنــاظرة أن يرجــع املخــالفون كلــهل عــن ضــاللل,
املهل{ﭡﭢﭣﭤﭥ} [سورة األعراأ ,]164 :ولذل ابـن عبـال
مع أنه أجاب عن شبههل بياناً شافياً إ أن أكثـرهل مل يرجـع عـن رأيـه
اتباعاً لواه وهذا عالج معه:
﴿ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [الفرقان.]44- 43 :
ومن الشواهد أيضاً:
مناظرة علي  لل بعد مناظرةابن عبال :
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فعــن أبــي رزيــن األســدي – مــن أاــااب علــي  - قــال« :ملــا كانــن
احلاومة بصفني وباين اخلوارج علياً رجعوا مباينني له ,وهـل ر عسـار ,وعلـي
ر عسار ,هتى دخل علي الاوفة مع النال بعساره ,ومضوا هل إب هـرورا
فالمهــل فلــل يقــع مــنهل
ر عســارهل ,فبعـ علــي إلــيهل ابــن عبــال
موقعاً ,فخـرج علـيٌ  إلـيهل فالمهـل هتـى أمجعـوا هـل وهـو علـى الرضـا,
فرجعوا هتى دخلوا الاوفة على الرضا منه ومنهل.)1(» ...
وقــد اختلفــن الروايــات ر تفااــيل هــذه املنــاظرة بينــه وبيــنهل ,وإن كــان
أكثرها يدور على مسألة التاايل(.)2
وهذا جابر بـن عبـداهلل هـاورهل ر خـروج أهـل الابـائر مـن النـار :يقـول
يزيد الفقري قال«:كنن قد شغفين رأي من رأي اخلوارج ،فخرجنـا ر عصـابة
ذوي عدد نريد أن حنج ثل خنرج على النال ،قـال :فمررنـا علـى املدينـة فـإذا
جــابر بــن عبــد اهلل  ــدُّث القــوم ،جالس ـاً إب ســارية ،عــن رســول اهلل ﷺ
قال :فإذا هو قد ذكر اجلهنميني( ،)3قال :فقلـن لـه :يـا اـاهب رسـول اهلل،
مــا هــذا الــذي حتــدُّثونو واهلل يقــول﴿ :ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [ســورة آل
عمــران ]192:و﴿ :ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [ســورة الســجدة .]20:فمــا
هــذا الــذي تقولــونو قــال :فقــال :أتقــرأ القــرآنو قلــن :نعــل ،قــال :فهــل
( )1أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح( )39055وإسناده هسنف ألن فيـه إساعيـل بـن
سسميع وهو ادوق.
( )2ان ر :تاريي الطربي.84 /5 :
( )3نسبة إب جهنل وقد جا املقصود بهل ر هدي أنـس رضـي اهلل عنـه عنـد البخـاري
ح( ,)7012وفيه«:ليصينب أقواما سفع من النار  ،بذنوب أاابوها عقوبة  ،ثل يدخلـهل
اهلل اجلنة بفضل رمحته  ،يقال لل :اجلهنميون».
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سعن مبقام مد ﷺ ،يعين :الذي يبعثه اهلل فيـهو قلـن :نعـل ،قـال :فإنـه
مقام مد ﷺ احملمود ،الـذي خيـرج اهلل بـه مـن خيـرج ،قـال :ثـل نعـن وضـع
الصرا ،ومر النال عليه ،قال :وأخـاأ أن أكـون أهفـظ ذا  ،قـال :غـري
أنــه قــد زعــل أن قوم ـاً خيرجــون مــن النــار بعــد أن ياونــوا فيهــا ،قــال :يعــين
فيخرجون كأنهل عيدان السماسل( ،)1قـال :فيـدخلون نهـرا مـن أنهـار اجلنـة،
فيغتسلون فيه فيخرجون كـأنهل القـراطيس( ،)2فرجعنـا قلنـا :و اـل! أتـرون
الشيي ياذب على رسول اهلل ﷺو فرجعنا ،فـال واهلل مـا خـرج منـا غـري رجـل
واهد»(.)3
فاسســن ــاورة جــابر  لــل ,وساعــه شــبهتهل جعلــتهل يرجعــون عــن
رأيهل وعن خروجهل على احلجاج.
ولعبداهلل بن الزبري ـاورة طويلـة مـع اخلـوارج سـن إيرادهـا ملـا فيهـا مـن
درول وعرب:
يقول ابن املربد ر الاامل« :بلغ اخلوارج خروج مسلل بن عقبة إب املدينـة
وقتله أهل احل رُّة ،وأنـه مقبـل إب ماـة ،فقـالوا :جيـب علينـا أن مننـع هـرم اهلل
منهل ومنتان ابن الزبري ،فإن كان على رأينا تابعناه .فلما ااروا إب ابن الـزبري
()1السماسل مجع سسل ،وعيدانه تراها إذا قلعـن وتركـن ليؤخـذ هبهـا دقاقـا سـودا
كأنها رتقة ،فشبه بها هؤ

الـذين خيرجـون مـن النـار وقـد امتاشـوا .ان ـر :النهايـة ر

غريب احلدي .400/2 :
()2القراطيس مجع قرطال ,وهو الصايفة ال ياتـب فيهـا ,شـبههل بـالقراطيس لشـدة
بياضهل بعد اغتسالل وزوال ما كان علـيهل مـن السـواد .ان ـر :شـرح مسـلل للنـووي:
.52/3
( )3أخرجه مسلل ح(.)191
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عرُّفوه أنفسهل وما قدموا له ،فأظهر لل أنه على رأيهـل ،هتـى أتـاهل مسـلل
ابن عقبة وأهل الشام ،فدافعوه إب أن يأتي رأي يزيد بن معاويـة ،ومل يتـابعوا
ابن الزبريف ثل تناظروا فيمـا بيـنهل ،فقـالوا :نـدخل إب هـذا الرجـل فنن ـر مـا
عنـده ،فــإن قـدَّم أبــا باـر وعمــر وبـرئ مــن عثمـان وعلــيُّ وكفـر أبــاه وطلاــة
بايعناهف وإن تان األخرى ظهر لنا ما عنده فتشاغلنا مبـا جيـدي علينـا .فـدخلوا
على ابـن الـزبري وهـو متبـذَّ ل وأاـاابه متفرُّقـون عنـه ،فقـالوا لـه :إنـا جئنـا
لتخربنــا رأي ـ  ،فــإن كنــن علــى اــواب بايعنــا  ،وإن كنــن علــى خــالأ
دعونا إب احلـ ف مـا تقـول ر الشـيخنيو قـال :خـرياً ،قـالوا :فمـا تقـول ر
عثمان الذي محـى احلمـى ،وآوى الطريـد ،وأظهـر ألهـل مصـر شـيئاً وكتـب
خبالفه ،وأوطأ آل بين معيط رقاب النـال وآثـرهل بفـي املسـلمني ,ور الـذي
بعده الذي هال الرجال ر دين اهلل وأقام على ذل غري تائب و نـادمف ور
أبي وااهبه وقد بايعا عليُّاً ،وهو إمام عادل مرضي مل ي هر منـه كفـر ،ثـل
ناثــا بيعتــه وأخرجــا عائشــة تقاتــل ،وقــد أمرهــا اهلل واــواهبها أن يقــرن ر
بيوتهن ،وكان ل ر ذل ما يدعو إب التوبةف فإن أنن قبلن كل ما نقول,
ل الزُّلفى عند اهلل ،والنصر على أيدينا إن شا اهلل ،ونسأل اهلل ل التوفي ،
وإن أبين خذل اهلل وانتصر من بأيدينا.
فقــال ابــن الــزبري :إن اهلل أمــر -ولــه العــزُّة والقــدرة  -ر خماطبــة أكفــر
الاافرين وأعتى العاتني بأرقُّ مـن هـذا القـولف فقـال ملوسـى وأخيـه اـلى اهلل
عليهمـــــا﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﴾ [سورة طه ,]44- 43:وقال رسول اهلل ﷺ ( :تؤذوا األهيا بسبُّ
املوتى) .فنهى عن سبُّ أبي جهل من أجل عارمـة ابنـه ،وأبـو جهـل عـدوُّ اهلل
ورسوله ،واملقـيل علـى الشـر  ،واجلـادُّ ر اربـة رسـول اهلل ﷺ قبـل الجـرة
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واحملارب له بعـدها ،وكفـى بالشـر ذنبـاف وقـد كـان يغنـيال عـن هـذا القـول
الذي سُّيتل فيـه طلاـة وأبـي أن تقولـوا :أتـربأ مـن ال ـاملنيو فـإن كانـا مـنهل
دخال ر غمار النال ،وان مل ياونا منهل مل حتف ـوني بسـبُّ أبـي واـاهبه،
وأنــتل تعلمــون أن اهلل ¸ قــال للمــؤمن ر أبويــه﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ﴾[ســــورة لقمــــان .]15:وقــــال:
﴿ﯦﯧﯨ﴾ [ســورة البقــرة .]83:وهــذا الــذي دعــوأ إليــه أمــر لــه مــا
بعده ،وليس يقنعال إ التوقيف والتُّصريح ،ولعمري إنُّ ذلـ أهـرى بقطـع
احلجــج ،وأوضــح ملنهــاج احل ـ  ،وأوب بــأن يعــرأ ك ـلٌ اــاهبه مــن عــدوُّه.
فروهوا إليُّ من عشيُّتال هذه أكشف لال ما أنا عليه إن شا اهلل تعاب.
فلما كان العشي راهوا إليه ،فخرج إلـيهل وقـد لـبس سـالهه ،فلمـا رأى
ذل جندة  ،قال :هذا خروج منابذ لال .فجلس على رفع من األرض فامد
اهلل وأثنى عليه والى على نبيُّه ،ثل ذكر أبا بار وعمر أهسـن ذكـر ،ثـل ذكـر
عثمان ر السنني األوائل من خالفتهف ثل والهن بالسُّنني الـ أناـروا سـريته
فيها فجعلها كاملاضـية ،وأخـرب أنـه آوى احلاـل بـن أبـي العااـي بـإذن رسـول
اهللﷺ ،وذكر احلمى وما كان فيه من الصالح ،وأنُّ القـوم اسـتعتبوه مـن أمـور
ما كان له أن يفعلها أو ً مصيباً ثل أعتبهل بعد ذل سـناً .وأن أهـل مصـر ملـا
أتوه باتاب ذكـروا أنـه منـه بعـد أن ضـمن لـل العتبـى ثـل كتـب ذلـ الاتـاب
بقتلهل .فدفعوا الاتاب إليه ،فالف باهلل أنه مل ياتبـه ومل يـأمر بـهف وقـد أمـر
اهلل ¸ بقبول اليمني ممن ليس له مثل سابقته ،مع ما اجتمع له مـن اـهر رسـول
اهللﷺ ،وماانــه مــن اإلمامــة ،وأن بيعــة الرضــوان حتــن الشــجرة إمنــا كانــن
بسببه ،وعثمان الرجـل الـذي لزمتـه ميـني لـو هلـف عليهـا هلـف علـى هـ ،
فافتــداها مبائــة ألــف ومل لــف ،وقــد قــال رســول اهلل ﷺ« :مــن هلــف بــاهلل
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فليصدق ،ومن هلف بـاهلل فليقبـل»( .)1وعثمـان أمـري املـؤمنني كصـاهبيه .وأنـا
ولــيُّ وليُّــه وعــدوُّ عــدوُّه ،وأبــي واــاهبه اــاهبا رســول اهلل ﷺ ورســول اهلل
يقول عن اهلل ¸يوم أهـد ملـا قطعـن أاـبع طلاـة« :سـبقته إب اجلنـة» .وقـال:
«أوجب طلاة»( .)2وكان الصُّدي إذا ذكر يوم أهد قال :ذل يوم كله أو جله
لطلاة .والزبري هواريُّ رسول اهلل ﷺ وافوته ،وقـد ذكـر أنـه ر اجلنـة .وقـال
تعـــاب﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ﴾[ســـورة
الفتح  .]18:وما أخربنا بعد أنه سخط عليهلف فإن يان ما انعوا هقاً فأهـل
ذل هل ،وإن يان زلة ففي عفو اهلل ايصها ،وفيما وفقهل لـه مـن السـابقة
مع نبيهل ﷺ ،ومهما ذكر وهما به فقد بدأتال بأمُّال عائشة ،فإن أبى آب أن
تاــــون لــــه أمُّــــاً ،نبــــذ اســــل اإلميــــان عنــــهف وقــــد قــــال جــــلُّ ذكــــره:
﴿ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [ســـورة األهـــزاب.]6:

( )1أخرجه ابن ماجه ح( )2175من هدي ابن عمر بلفـظ «:حتلفـوا بببـائال  ،مـن
هلف باهلل فليصدق  ،ومن هلف له باهلل فلريض  ،ومن مل يـرض بـاهلل فلـيس مـن اهلل »
وقــال عنــه ابــن هجــر ر الفــتح( ")536/11ســنده هســن" وقــال عنــه األلبــاني ر إروا
الغليل( )314/8إسناده اايح.
()2أخرجه الرتمذي ر جامعه ح( )1805بلفظ «:كان على الن الى اهلل عليـه وسـلل
درعان يوم أهد  ،فنهض إب الصخرة فلل يستطع  ،فأقعد طلاة حتته فصعد الن الى
اهلل عليه وسلل عليه هتـى اسـتوى علـى الصـخرة .فقـال :سعـن الـن اـلى اهلل عليـه
وسلل يقول :أوجب طلاة» وقال عنه األلباني ر الصـاياة حتـن رقـل(" )945هـدي
هسن".
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فن ر بعضهل إب بعض ثل انصرفوا عنه»(.)1
وهذه املناظرة بني ابن الزبري واخلوارج تبـيُّن كيـف أن احلـوار ياشـف عـوار
األفاار ,ومما سن الوقوأ عنده ر هذه املناظرة ما يلي:
 - 1اختيار الوقن واملاان املناسب للمناظرة ,وخصوااً مع أمثال هؤ
الذين عسرأ عنهل الغدر.
 - 2أهميــة أن ياــون املنــاظر عاملـاً قــوي احلجــة ,وهــذا ظــاهر ر املنــاظرة,
ولذل مل يتعقبوا رأي ابن الزبري .
- 3عدم اجملاملة ر احل  ,فاحل أه أن يستبع ,فمـع هاجـة ابـن الـزبري 
لل إ أنه مل جياملـهل ,بـل جلـى لـل احلـ ر أبـرز القضـايا الـ فـارق فيهـا
اخلوارج املسلمني ,وبسببها استباهوا دما هل.
 - 4استصـــاابه لـــرد شـــبهتهل -هـــول مـــا هصـــل بـــني الصـــاابة -
للفضائل الواردة ر هقهل ر النصـوص ,واعتبـار سـابقتهل ر اإلسـالم .وهـذا
يبني أهمية الرجو للاتاب والسنة عند ا ختالأ وأنهما الفيصل.
مــا ســب مــن آثــار هــي مــن بــاب املنــاظرة ,وهنــا أســلوب آخــر اســتعمله
اخلــوارج مــع الصــاابة وهــو األســئلة املتعنتــة الــذي ي هــر مــن أاــاابها قصــد
إهــراج املســؤول أكثــر مــن إرادة احلـ  ,وقــد تصــدى لــل الصــاابة بـال هــي
أهسن ,ومن ذل :
ما رواه الضاا بن مزاهل الاللي قـال« :خـرج نـافع بـن األزرق وجنـدة
بن عومير ر نفـر مـن رؤول اخلـوارج لينقـرون( )2عـن العلـل ويطلبونـه ،هتـى
( )1ذكــر القصــة بطولــا ابــن املــربد ر الاامــل ,204- 202/3:وأخرجهــا الطــربي
بناوها.566- 563/5:
( )2كناية عن البا والسعي لطلب العلل.
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قدموا ماة ،فإذا هل بعبـد اهلل بـن عبـال قاعـدا قريبـا مـن زمـزم ،وعليـه ردا
أمحر وقميا ،وإذا نال قيام يسألونه عن التفسـري يقولـون :يـا ابـن عبـال،
ما تقول ر كذا وكذا و قـال  :هـو كـذا وكـذا  ،فقـال لـه نـافع بـن األزرق :مـا
أجرأ يا ابن عبال على مـا جتريـه منـذ اليـوم ،فقـال لـه ابـن عبـال :ثالتـ
أم يا نافع وعدمت  ،أ أخرب من هـو أجـرأ مـينو فقـال :مـن هـو يـا ابـن
عبالو قال :رجل تالل مبا ليس له به علل ،ورجـل كـتل علمـًا عنـده،قال:
اـــدقن يـــا ابـــن عبـــال ،أتيتـ ـ ألســـأل ،قال :هـــات يـــا ابـــن األزرق،
فسل.)1(»...
فسأله نافع إهدى وثالثني مسألة ,ر كـل مسـألة يطلـب عليهـا شـاهداً مـن
كالم العرب ,ثل يصدُّقه على اجلواب! وهذا يبني مدى التعنن ر السؤال.
وعن يزيد بن هرمز أن جندة كتب إب ابن عبال يسأله عن مخس خـالل،
فقال ابن عبـال« :لـو أن أكـتل علمـاً مـا كتبـن إليـه ،كتـب إليـه جنـدة :أمـا
بعد ،فأخربني ,هل كان رسول اهلل ﷺ يغـزو بالنسـا و وهـل كـان يضـرب لـن
بسهلو وهل كان يقتل الصبيانو ومتى ينقضي يـتل اليتـيلو وعـن اخلمـس ملـن
هــوو فاتــب إليــه ابــن عبــال :كتبــن تســألين هــل كــان رســول اهلل ﷺ يغــزو
بالنسا و وقـد كـان يغـزو بهـن فيـداوين اجلرهـى ،و ـذين مـن الغنيمـة ،وأمـا
بسهل ،فلل يضرب لن ،وإن رسول اهلل ﷺ مل يان يقتل الصبيان ،فال تقتـل
الصبيان ،وكتبن تسألين متى ينقضي يتل اليتيلو فلعمـري ،إن الرجـل لتنبـن
حليته ،وإنه لضعيف األخذ لنفسه ،ضعيف العطا منها ،فإذا أخـذ لنفسـه مـن

()1أخرجه الطرباني ر املعجل الابري ح( )10597ور إسناده جويرب وهو مرتو  .ان ـر:
جممع الزوائد.)144 / 7(:
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اا ما يأخذ النال فقد ذهب عنه اليتل ،وكتبـن تسـألين عـن اخلمـس :ملـن
هوو وإنا كنا نقول :هو لنا ،فأبى علينا قومنا ذا »(.)1
املوقف السادل :هجرهل والتاذير من جمالستهل
ـــذرون النـــال مـــن جمالســـة اخلـــوارج ويـــدعون إب
كـــان الصـــاابة
هجرهل خمافة أن يتأثر النال بهـل ,وخصواـاً أن اخلـوارج ظـاهرهل الصـالح,
فتع ل الفتنة بهل.
ومن الشواهد على ذل ما يلي:
فعن أبي السليل قال«:أتين الة العـدوي فقلـن لـه :علمـين ممـا علمـ
اهلل ¸ ،قال :أنـن اليـوم مثلـي أو حنـوي هيـ أتيـن أاـااب رسـول اهلل ﷺ
أتعلل م نهل فقلـن لـل :علمـوني ممـا علماـل اهلل فقـالوا " :انتصـح للقـرآن،
وانصح للمسلمني ،وأكثر من دعا اهلل ما استطعن ،و تاـونن قتيـل العصـا
قتيل عمية ...وإيا وقومـاً يقولـون :حنـن املؤمنـون وليسـوا مـن اإلميـان علـى
شي  ،هل احلرورية هل احلرورية»(.)2
وعــن جماهــد  ,قــال :قيــل بــن عمــر « :إن جنــدة()3يقــول كــذا وكــذا» ,
فجعل يسمع منه كراهية أن يقع ر قلبه منه شي (.)4

( )1أخرجه مسلل ح(.)1812
()2أخرجه أمحد ر الزهد ح( )1160والبخاري ر التاريي الابري ,321/4:وأبـو نعـيل
ر احللية 237/2 :واللفظ له ,وإسناده هسنف ألن فيه عوأ بن بندويه وهو ادوق.
( )3جندة بن عامر احلروري اخلارجي.
( )4أخرجه الاللاائي ر شرح السنة ح( )199والروي ر ذم الاالم ح( ,)737وإسناده
هسن ألن فيه قيس بن الربيع وهو ادوق.
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عــن يزيــد بــن هرمــز قــال :كتــب جنــدة إب ابــن عبــال يســأله عــن مخــس
خالل ،فقال ابن عبال« :إن النال يزعمون أن ابن عبال يااتب احلرورية،
ولو أني أخاأ أن أكتل علمي مل أكتب إليه»(.)1
وعــن عمــري بــن إســااق ،قــال :ذكــروا اخلــوارج عنــد أبــي هريــرة قــال:
«أولئ شرار اخلل »(.)2
ويسروى عن جندب بن عبداهلل  أنه قال لفرقة دخلن عليه مـن اخلـوارج
فقالوا :ندعو إب كتاب اهلل ،فقال :أنتلو قالوا :حنن ،قـال :أنـتلو قـالوا:
حنن ،فقال :يا أخابي خل اهلل ر اتباعنا ختتارون الضاللة ،أم ر غـري سـنتنا
تلتمسون الدىو! اخرجوا عين(.)3
ومما هسفظ من سرية سرة بن جندب  يوم أن كان والياً على البصرة -
زمن معاوية  :-أنه كان شديداً على احلرورية,إذا أتـى بواهـد مـنهل إليـه قتلـه
ومل يس ِق ْله ،ويقول :شر قتلي حتـن أديـل السـما يافِّـرون املسـلمني ويسـفاون
الدما (.)4
وقد ورَّث الصاابة هذا ملن بعدهل من التابعني:
فعن غيالن بن جرير قـال « :أردت أن أخـرج ،مـع أبـي قالبـة( )5إب ماـة,
فاستأذنن عليه ,فقلن :أدخلو قال :إن مل تان هرورياً»(.)6
( )1أخرجه أمحد ر مسنده ح( )2823ومسلل ر ااياه ح(.)1812
( )2أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح( )39040وإسناده اايح.
( )3نقله ابن القيل ر إعالم املوقعني ,580/5 :ومل أقف عليه عند غريه.
( )4ان ر :ا ستيعاب ,653/2 :أسد الغابة.554/2 :
( )5عبد اهلل بن زيد بن عمرو اجلرمي من أئمة التابعني .ان ر :لسان امليزان.262/7 :
()6أخرجـــه ابـــن ســـعد ر الطبقـــات الاـــربى ( ،)185/7وابـــن أبـــي شـــيبة ر مصـــنفه
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ب أهـل بيـن
وعن الشع عامر بن شراهيل التابعي اجلليل أنـه قـال« :هسـ َ
نبي  ،و تان رافضياً ،واعمل بالقرآن ،و تان هرورياً»(.)1
املوقف السابع :كشف األسباب واملسببات احلقيقية خلروجهل.
من أهل األمـور الـ سـن العنايـة بهـا ر التصـدي ألهـل البـد وخااـة
اخلوارج معرفـة األسـباب الـ دعـتهل إب مفارقـة املسـلمني واخلـروج علـيهل,
وقــد فطــن الصــاابة لــذل واكتشــفوها مــن بدايــة خــروجهل بــل قبــل ذل ـ ,
وكشفوها للنال هتى يلبُّسوا على العوام ,أو يسضلوهل.
ولعل من أهل األسباب ال تنبَّه لا الصاابة ما يلي:
 - 1ا بتدا ر الدين :وقد مـرَّ معنـا قصـة ابـن مسـعود  هينمـا أخـرب
بالذين يتالقون ر املسجد ويسباون باحلصى ,فتنبأ من ذل بأنهل هـل الـذين
خيرجون على املسلمني ويقتلونهل كما أخرب الن ﷺ ,ولذل يقـول عمـرو بـن
سلمة -راوي القصة  :-رأينا عامة أولئ احلِ ال يطاعنونا يوم النهروان مـع
اخلوارج(.)2
 - 2التشدد ر الدين :ويشهد لذل قصة جنـدب بـن عبـداهلل –الـ
مرت معنا  -وفيهـا أنـه رأى أناسـا ر مسـجد الاوفـة عنـدهل نـو مـن الغلـو
ح( ,)39065وإسناده اايح.
()1أخرجه الدُّوري ر تاريي ابـن معـني ح( ،)1163ومـن طريقـه أبـو باـر الـدينوري ح
( ،)2428وأبـــو باـــر بـــن اخلـــالل ر الســـنة ح( )8وإســـناده هســـن .ان ـــر :الســــنة
للخالل.79/1:
()2أخرج هذه القصة الدارمي ر سننه ح( )210وابن أبي شـيبة ر مصـنفه ح(,)39045
وقال عنها ق سنن الدارمي" :إسناده جيد" ,واااها األلباني ر السلسلة الصـاياة
حتن رقل(.)2005
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والتشدد مع قلـة العلـل والفقـه بالـدين فقـال« يغرنـ هـؤ  ،إنهـل يقـرأون
القــرآن اليــوم ويتجالــدون بالســيوأ غــداً» ,وقــد اــدق هدســه ,فقــد كــان مــن
هؤ الذين رآهل كبار اخلوارج :نافع بن األزرق وأبو بالل مردال بـن أديـة,
وأااابهل.
 - 3ا ختالأ وعـدم الطاعـة ومفارقـة اجلماعـة :يشـهد لـذا قصـة أبـي
أمامــة البــاهلي  ملــا رأى رؤول اخلــوارج منصــوبة علــى درج دمش ـ  ,بــيَّن
ضــاللل واحنــرافهل ثــل ذكــر الســبب فقــال« :هــؤ الــذين تفرقــوا ،واختــذوا
دينهل شيعاً»( ,)1ور رواية أخرى ر نفس القصة بعد أن أورد أبا أمامـة هـدي
ا فــرتاق وفيــه «:كلــها ر النــار إ الســواد األع ــل » فقــال لــه رجــل «:يــا أبــا
أمامــة ،أمــا تــرى الســواد األع ــل مــا يصــنعونو( ,)2قــال :علــيهل مــا محلــوا
وعلــيال مــا محلــتل وإن تطيعــوه تهتــدوا ,الســمع والطاعــة خــري مــن املعصــية
(.)3
والفرقة ،يقضون لنا ثل يقتلوننا»
ويشهد له أيضاً مفارقتهل لعلي  ر معركة اـفني وخـروجهل عـن رأيـه
ومفارقة جيشه.
 - 4اتبــا متشــابه القــرآن وتــر امــه وتنزيــل النصــوص علــى غــري
مرادهــا :يشــهد لــذا مــا قالــه أبــو أمامــة  قــال﴿:ﮪﮫﮬﮭ﴾
[سورة آل عمران .]7:قال« :اخلوارج وأهل البد »(.)4
( )1أخرجه اإلمام أمحد ح( )22745وقد سب بيان ااته.
( )2كأنه يستنار هال النال من البعد عن الدين.
( )3أخــرج هــذه الروايــة ابــن أبــي شــيبة ر املصــنف ح( )39047وأوردهــا ابــن هجــر ر
املطالب ح( )1/2974وقد سب بيان ااة احلدي .
( )4أخرجه ابن بطـة ر اإلبانـة الاـربى ( )783وإسـناده هسـن ألن فيـه جعفـر بـن مـد
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وكان ابن عمر ،يرى اخلوارج شرار خل اهلل ،ويقول« :إنهل انطلقـوا إب
آيات نزلن ر الافار ،فجعلوها على املؤمنني»(.)1
هذه أهل األسباب ال أملـح لـا الصـاابة ر بيـان سـبب خـروج اخلـوارج
على املسلمني ,ولذل هاول الصاابة ترسيي بعض املفـاهيل الصـاياة الـ
أخف فيها اخلوارج لقطع الطري عليهل أو التـأثر بهـل مـن عامـة النـال ,ومـن
هذه املفاهيل ما يلي:
- 1الدعوة إب اجلماعة:
املقصــود باجلماعــة هــي ا جتمــا علــى أمــري ,والســمع والطاعــة لــه وعــدم
مفارقتــه أو مشــاققته ,وممــا يشــهد لــه مــا رواه يســري بــن عمــرو قــال  :شــيعنا أبــا
مسعود األنصاري  هـني خـرج  ،فنـزل ر طريـ القادسـية فـدخل بسـتاناً،
فقضى احلاجة ثل توضأ ومسح على جوربيه ،ثل خـرج وإن حليتـه ليقطـر منهـا
املا  ،فقلنا لـه :اعهـد إلينـاف فـإن النـال قـد وقعـوا ر الفـنت ،و نـدري هـل
نلقا أم و قال« :اتقوا اهلل وااربوا هتى يسرتيح بـر أو يسـرتاح مـن فـاجر،
وعليال باجلماعة()2فإن اهلل جيمع أمة مد ﷺ على ضاللة»(.)3
 - 2بيان التعامل الشرعي الصايح مع أخطا الوا ة:
ومن أوب األمور ال أكد عليها الصاابة ر ذل الصرب عليهل,ويشهد له
الواسطي وهو ادوق.
( )1أخرجه البخاري معلقاً ,16/9:وقال عنه ابن هجر ر (الفتح" :)286/12:سـنده
اايح".
( )2ور رواية« :الزموا اجلماعة».
( )3أخرجه ابن أبي شيبة ر املصنف ح()38348وإسناده اايح كما قال ابن هجر ر(
التلخيا احلبري.)295 / 3 :
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أثر أبو مسـعود السـاب « :اتقـوا اهلل وااـربوا هتـى يسـرتيح بـر أو يسـرتاح مـن
فاجر» وهذا مصداق هدي الن ﷺ« :من رأى من أمريه شيئاً يارهه فليصرب
عليه ,فإنه من فارق اجلماعة شرباً فمات  ،إ مات ميتة جاهلية»(.)1
ومن ذل النصح له باألسلوب املناسب الذي يوال احل إليـه دون إهانـة
أو تأليب للعامة أو إسقا ،ليبته ,ومما يشهد له ما رواه سعيد بن مجهان قـال:
أتين عبد اهلل بن أبي أوفى وهو جوب البصر ،فسلمن عليه ،قال لي :مـن
أننو فقلن :أنا سعيد بن مجهان ،قال :فما فعل والد و قال :قلن :قتلته
األزارقــة ،قــال :لعــن اهلل األزارقــة ،لعــن اهلل األزارقــة ،هــدثنا رســول اهلل
ﷺ«:أنهل كالب النـار » ،قـال :قلـن :األزارقـة وهـدهل أم اخلـوارج كلـهاو
قال :بل اخلوارج كلها .قال :قلن :فإن السلطان ي لل النال ،ويفعل بهل،
قال :فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ،ثل قال « :و يا ابن مجهـان
علي ـ بالســواد األع ــل ،علي ـ بالســواد األع ــل ,إن كــان الســلطان يســمع
من  ،فأته ر بيته ،فأخربه مبا تعلل ،فإن قبل من  ،وإ فدعه ،فإنـ لسـن
بأعلل منه»(.)2
وعن زياد بن كسيب العدوي ،قال :كان عبد اهلل بن عـامر خيطـب النـال
عليه ثياب رقي مرجل شعره ،قال :فصلى يومـا ثـل دخـل ,قـال :وأبـو باـرة
جــالس إب جنــب املنــرب ،فقــال مــردال أبــو بــالل :أ تــرون إب أمــري النــال
وسيدهل يلبس الرقاق ,ويتشبه بالفساق ,فسمعه أبو بارة فقال بنه األايلع:
اد لي أبا بالل  ,فدعاه له ،فقال أبو بارة :أما إني قد سعن مقالت لألمـري
( )1أخرجه البخاري ح(.)7054
( )2أخرجـــه أمحـــد ر مســـنده ح( )17925وهســـنه األلبـــاني ر السلســـلة الصـــاياة
ح(.)402
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آنفا ,وقد سعن رسول اهلل ﷺ يقول« :من أكرم سـلطان اهلل أكرمـه اهلل ,ومـن
أهان سلطان اهلل أهانه اهلل»(.)1
وعن أم سلمة  « :أنها قالن يوماً ملـن عنـدها :كيـف أنـتل إذا دعـاكل
داعيان دا إب كتاب اهلل ودا إب سلطان اهلل فقالوا :جنيب الداعي إب كتـاب
اهلل ،فقال ، :بل أجيبوا الداعي إب سلطان اهلل ،فإن كتاب اهلل مع سلطانه»
قال إسااق :اخلوارج يدعون إب كتاب اهلل(.)2
 - 3بيان يسسر الدين:
يشهد له قصة أبو برزة األسلمي مع اخلوارج -ال مـرت معنـا  -وفيهـا
أن األزرق بن قيس قال« :كنا باألهواز نقاتل احلرورية ،فبينـا أنـا علـى جـرأ
نهر ،إذا رجل يصلي ،وإذا جلام دابتـه بيـده ،فجعلـن الدابـة تنازعـه ،وجعـل
يتبعها ،قال شعبة :هو أبو برزة األسلمي ،فجعل رجـل مـن اخلـوارج يقـول:
اللهل افعـل بهـذا الشـيي!! فلمـا انصـرأ الشـيي قـال :إنـي سعـن قـولال،
وإنــي غــزوت مــع رســول اهلل ﷺ ســن غــزوات ،أو ســبع غــزوات ،أو مثــان،
وشهدت تيسريه ،وإني أن كنن أن أراجع مع دابـ أهـب إلـي مـن أن أدعهـا
ترجع إب مألفها فيش علي»(.)3
 - 4بيان هرمة الدم احلرام:
ويشهد له قصة جندب بن عبداهلل -ال مرت معنا  -مع اخلوارج.

( )1أخرجه الرتمذي ح( )2405والبيهقي ر السنن الاربى ح( )16756وهسنه األلباني
ر لصاياة ح(.)2297
( )2أخرجه أسااق بن راهويه ر مسنده ح( )1944وإسناده ضعيف ألن فيه راو جمهول.
( )3أخرجه البخاري ح(.)1211
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يقول افوان بن رز :أن جندب بن عبد اهلل البجلي  مر بقوم يقرأون
القـــرآن ،فقـــال لصـــفوان :يغرنـ ـ هـــؤ  ،إنهـــل يقـــرأون القـــرآن اليـــوم
ويتجالــدون بالســيوأ غــداً ،ثــل قــال :ائــتين بنفــر مــن قــرا القــرآن ولياونــوا
شيوخًا ،فأتيته بنافع بن األزرق وأتيته مبردال أبي بالل ،وبنفر معهما سـتة أو
مثانيـــة ،فلمـــا أن دخلنـــا علـــى جنـــدب ،قـــال :إنـــي سعـــن رســـول اهلل ﷺ
يقـول...«:ومــن اســتطا مــنال أن ــول بينــه وبــني اجلنــة مــل كــف مــن دم
فليفعل»(.)1
املوقف الثامن :كشف شبههل ومواجهة تافريهل للمسلمني
مل ياتفِ الصاابة ر نصـح اخلـوارج أو حتـذير النـال مـنهل,أو توعيـة
النال بضاللل فقط ,بل هاولوا بال ما أوتوا مـن قـوة وعلـل إب كشـف شـبه
اخلــوارج ,وبيــان احل ـ فيهــا ,كــل ذل ـ لبيــان أن اخلــوارج يفتقــدون املصــداقية
املشروعية ر مفارقة املسلمني واخلروج عليهل.
ومــن أبــرز الشــبه ال ـ س ـ بهــا اخلــوارج وهــاولوا مــن خاللــا تربيــر
مفارقتهل للمسلمني ,ما يلي:
 - 1شبهة هال إ هلل:
أول ما أطل اخلوارج هذه العبارة ر معركـة اـفني نتيجـةً ملـا خـض عنـه
الصــلح بــني جــي الشــام وجــي العــراق مــن حتاــيل أبــي موســى األشــعري
وعمرو بن العاص ر در الفتنة ال هصلن بني املسـلمني ,فتاـدَّث اخلـوارج
– وكـانوا ر جــي العــراق  -أن هــذه النتيجـة هــي حتاــيل للرجــال ر رقــاب
املسلمني ,وأنه هال إ هلل ظناً منهل أن هذا شر مع اهلل ر هامه ,ولـذل
( )1أخــرج هــذه القصــة الطربانــي ر املعجــل الاــبري بــرقل( ,)1685وبــرقل( )1681وقــد
ااح إسنادها األلباني ر السلسلة الصاياة حتن رقل(.)3379
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يقول عروة بـن أديـة اخلـارجي -ملـا قـرأ األشـع بـن قـيس وثيقـة الصـلح ر
افني على القرا  «:-حتاِّمون ر أمر اهلل ¸ الرجـال ،هاـل إ هلل!! ثـل
شد بسيفه فضـرب بـه عجـز دابـة األشـع »( .)1وهـذه هـي الشـرارة األوب ,ثـل
تاــرر مــنهل هــذا الصــنع ر مواضــع متعــددة -مــن بــاب ملــز علــي  - ر
مسجد الاوفة وهني فشلن احلاومة ر الصلح بني املسلمني.
لان الصاابة من أول ما أشا اخلوارج هذه الشبه ,وهل يعلمون أنهل
خمطئون فيها ,ولذل ملا سعها علي  وهو ر افني قال «:كلمة هـ أريـد
بها باطل»(.)2
وملا رجع علي  إب الاوفة بعد املعركـة ,وبـدأت هـذه العبـارة تشـيع بـني
النال مجعهل علي  وبني خطأ اخلوارج فيها..
يقول عبد اهلل بن شداد :أن عليا ملا كاتب معاوية ،وهال احلامـني خـرج
عليه مثانية آ أ من قرا النال ،فنزلوا بأرض يقال لا :هـرورا مـن جانـب
الاوفة ،وإنهل عتبوا عليه ،فقالوا :انسلخن مـن قمـيا ألبسـاه اهلل تعـاب،
واسل سا اهلل تعاب به ،ثل انطلقن ،فاامـن ر ديـن اهلل ،فـال هاـل إ
هلل تعاب ،فلما أن بلغ علياً ما عتبوا عليه ،وفارقوه عليـه ،فـأمر مؤذنـًا ،فـأذن
أن يدخل على أمري املؤمنني إ رجل قد محـل القـرآن( ،)3فلمـا أن امـتألت
الدار مـن قـرا النـال دعـا مبصـاف إمـام ع ـيل ،فوضـعه بـني يديـه ،فجعـل
يصاه بيده ،ويقول :أيها املصاف ،هدث النال ،فناداه النال ،فقالوا :يـا
أمري املؤمنني ،ما تسأل عنه إمنا هو مداد ر ورق ،وحنن نـتالل مبـا روينـا منـه،
()1أخرجه الطربي ر تارخيه.104/3 :
( )2أخرجه مسلل ح(.)1066
( )3ألن غالب اخلوارج كانوا من القرا  ,فخشي علي رضي اهلل عنه أن يتأثر بهل أقرانهل.
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فماذا تريدو قال :أااابال هؤ الذين خرجوا ،بيين وبينهل كتـاب اهلل ¸،
يقــول اهلل تعــاب ر كتابــه ر امــرأة ورجــل﴿ :ﭾﭿ ﮀﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ﴾ [ســورة النســا
 .]35:فأمة مد ﷺ أع ل دما وهرمة من امرأة ورجل.)1(»...
وناظرهل ابن عبال ر مناظرته املشهورة هول هذه الشبهة ,هني قال له
اخلوارج«:فإنه هال الرجال ر أمر اهلل ،وقال اهلل تعاب:
﴿ﮮﮯﮰﮱﯓ﴾ [سورة األنعام .]57 :وما للرجال وما للاالو »,
فأجابهل«:أما قولال :هال الرجال ر أمر اهلل ،فأنا أقرأ عليال ما قد رد
هامه إب الرجال ر مثن ربع درهل ر أرنب ،وحنوها من الصيد ،فقال:
﴿ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [سورة املائدة ،]95 :فنشدتال اهلل
أهال الرجال ر أرنب وحنوها من الصيد أفضل ،أم هامهل ر دمائهل
واالح ذات بينهلو وأن تعلموا أن اهلل لو شا حلال ومل يصري ذل إب
الرجال ،ور املرأة وزوجها قال اهلل تعاب﴿ :ﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ [سورة
النسا  ،]35 :فجعل اهلل هال الرجال سنة مأمونة ،أخرجن عن هذهو
قالوا :نعل»(.)2
وهنا ملاظ آخر لذه الشـبة ,وهـو أن بعـض اخلـوارج قـد يقصـدون مـن
قولل « هال إ هلل» أن تاون هنا إمارة عامة للمسلمني ,بل ياون كل
( )1أخرجــه األمــام أمحــد ح( )667وقالعنــه ابــن كــثري ر (البدايــة والنهايــة" :)280/7
إسناده اايح".
()2أخرجه أمحد ر مسنده ح( )656وقال احملق أمحد شاكر" :إسناده اايح".
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إنسان هسيب نفسه,ويعرأ كل واهد احل الـذي عليـه لرخـر فيوفيـه هقـه!!
وق ـد أشــار إب أن هــذا الــرأي للخــوارج علمــا الفــرق ,وذكــروا أنــه مــذهب
لقدمائهل كاحملامة والنجدات,وهو رأي مستغرق ر املثالية(.)1
وهذا املذهب مع خفائـه إ أن الصـاابة فطنـوا لـه وكشـفوه وبينـوا خطـأه,
ويشهد لذل ما رواه أبو البخرتي ,قال :دخـل رجـل املسـجد(الاوفة) فقـال:
ها ـل إ هلل  ،ثــل قــال آخــر :هاــل إ هلل ،قــال :فقــال علــي :
هاـــل إ هلل ﴿ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ﴾
[سـورة الــروم ،]60:فمــا تــدرون مــا يقــول هــؤ و! يقولــون :إمــارة .أيهــا
النال ،إنه يصلاال إ أمري :برٌ أو فاجرٌ  ،قـالوا  :هـذا الـرب قـد عرفنـاه،
فمــا بــال الفــاجرو فقــال :يعمــل املـؤمن ،وميلــى للفــاجر ،ويبلــغ اهلل األجــل،
وتأمن سبلال ،وتقوم أسواقال ،ويقسل فيـئال ،وجياهـد عـدوكل ،ويؤخـذ
للضعيف من القوي منال»(.)2
ور رواية عند عبدالرزاق ر مصـنفه عـن أبـي إسـااق ,قـال«:ملـا هامـن
احلرورية قال علي :ما يقولونو قال :يقولون :هال إ هلل ،قال :احلاـل
هلل ,ور األرض هاـام ,ولاــنهل يقولــون :إمــارة ,و بــد للنــال مــن إمــارة
يعمل فيها املؤمن ,ويستمتع فيها الفاجر والاافر ,ويبلغ اهلل فيها األجل»(.)3
( )1يقول األشعري ":وهاى زرقان عن النجدات أنهـل يقولـون :أنهـل تـاجون إب
إمام ,وإمنا عليهل أن يعلموا كتاب اهلل سباانه فيمـا بينهل"(.مقـا ت اإلسـالميني,)125:
ويقول الشهرستاني عن احملامة األوب ":وجوزوا(احملامة األوب) أن ياون ر العـامل
إمام أاال" (امللل والنال.)116/1:
( )2أخرجه ابـن أبـي شـيبة ر مصـنفه ح( )39086ور سـنده ضـعف جلهالـة هبيـب أبـو
احلسن العبسي .ويشهد له ما بعده.
( )3أخرجه عبدالرزاق ر مصنفه ح( ,)18654وإسناده اايح.
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 - 2شبهة التافري:
من أع ل املصائب ال هلن باألمة مـن زمـن القـرون املفضـلة إب زماننـا
فتنة التافري بغري ه  ,ويعترب اخلوارج أول من محل لوا التافري ر األمة ,وقـد
ال عـن غريهـل,
كفروا الصاابة بل كبارهل كعثمان وعلي وطلاة والـزبري فضـ ً
وقد زاد تافريهل عن تافري غريهل من طوائف أهـل القبلـة ,بـالتافري بـالعموم
وتافري كل من خالفهل.
ومن الشواهد على جتاوز اخلوارج ر هذا الباب ما يلي:
ففي مصنف عبدالرزاق عن عبد الاريل بن أبي املخـاري  ،قـال :خرجـن
احلــــرورا فنــــازعوا عليـــاً  وفــــارقوه ،وشــــهدوا عليــــه بالشــــر  ،فلــــل
يهجهل.)1(»...
 :إن جنـدة يقـول :إنـ كـافر ,وأراد
وعن نافع قال :قيل بن عمر
قتل مو إذ مل يقل إنـ كـافر ،فقـال عبـد اهلل :كـذب واهلل مـا كفـرت منـذ
أسلمن(.)2
وعــن يزيــد بــن أبــي هبيــب أن رجــالً مــن احلروريــة قــال لعبــد اهلل بــن
 :إن كافر ،قال له عبد اهلل بن عمر :كذبن ،ثل لقي عبد اهلل بـن
عمر
عبــال فقــال لــه مثــل ذل ـ  ،فقــال ابــن عبــال :بســل اهلل الــرمحن الــرهيل
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ﴾ [ســـورة الاـــافرون،]2- 1:
فقرأها هتى ختمها :قال احلروري :قـال اهلل ﴿ :ﯬﯭﯮﯯﯰ﴾[سـورة
الزخرأ.)3(]58:
( )1أخرجه عبدالرزاق ر مصنفه ح( )18574ور سنده ضعف ألن فيـه عبـدالاريل بـن
أبي املخاري وهو ضعيف.
()2ا ستذكار بن عبد الرب ( ,)501/2وإسناده اايح.
( )3أخرجه ابن وهب ر كتاب احملاربة من موطأ ابن وهب ,16 :وإسناده هسنف مع أنه
فيه ابن ليعة إ أنه من رواية ابن وهب عنه وروايته عنه أعدل من غريه.
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وقرا ة ابن عبال  لسورة الاافرون كأن فيه رد علـى مـن رمـاه بـالافر,
بأن هذا هو موجب الافر الذي يستا ااهبه هذا ا سل.
ور قصـــة ابـــن الـــزبري مـــع اخلـــوارج  -املتقدمـــة  ,-وفيهـــا أن اخلـــوارج
تشاوروا فيما بينهل فيما يقولونه بن الزبري ,وكان ممـا قـالوا «:نـدخل إب هـذا
الرجل فنن ر ما عنده ،فإن قدُّم أبا بار وعمر,وبرئ من عثمـان وعلـيُّ ,وكفـر
أباه وطلاة بايعناه ف وإن تان األخـرى ظهـر لنـا مـا عنـده فتشـاغلنا مبـا جيـدي
علينا» (.)1
وعن سامل بن ربيعة قال :إني جالس عند املغرية بن شعبة هني أتاه معقـل
بن قيس( )2يسلل عليه ويودعه ،فقال له املغرية«:يـا معقـل بـن قـيس ،إنـي قـد
بعثن مع فرسان أهل البصرة ،أمـرت بهـل فـانتخبوا انتخابـا ،فسـر إب هـذه
العصابة املارقة ،الذين فارقوا مجاعتنـا وشـهدوا عليهـا بـالافر ،فـادعهل إب
التوبة ،وإب الدخول ر اجلماعة ،فإن فعلوا فاقبل منهل.)3(»...
هــذه الشــواهد تــبني ل ـ بوضــوح جــرأة اخلــوارج علــى الــتافري ,والــتافري
بالعموم ملخالفيهل ,وعدم تورعهل أو حتريهل ,بل مل يقف األمر عند هذا احلد,
بل تعدوه إب ترتيب أهاام الافر على من كفروه فسفاوا دما هل واسـتباهوا
هرماتهل وأموالل ,ولذل ع من البلية بهل.
وأكرب شاهد على ذل قتلهل ألمري املؤمنني علي  ,وقد توعـدوه بـذل
كما ر قصة زرعة بن الربج اخلارجي معه ,وكان مما قاله لعلـي « :أمـا واهلل
()1ذكـــر القصـــة بطولـــا ابـــن املـــربد ر الاامـــل ,204- 202/3:وأخرجهـــا الطـــربي
بناوها.566- 563/5:
( )2ااهب شرطة الاوفة يوم أن كان املغرية بن شعبة والياً عليها.
()3أخرجه الطربي ر تارخيه.189 /5 :
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يا علي ،لئن مل تد حتايل الرجال ر كتاب اهلل تعاب قاتلتـ  ،أطلـب بـذل
وجه اهلل ورضوانه»(.)1
ومن الشواهد قصة الصاابي عبادة بن قـرص  :أنـه غـزا غـزاةً فماـ
فيها ما شا اهلل ،ثل رجع هتى إذا كان قريبـاً مـن األهـواز سـع اـوت أذان،
فقــال :واهلل مــا لــي عهــد بصــالة ر مجاعــة املســلمني منــذ زمــان ،فقصــد حنــو
األذان يريد الصالة ،فإذا هو باألزارقـة ،قـالوا لـه :مـا جـا بـ يـا عـدو اهللو
قال :ما أنتل إخوتيو قالوا:أنن أخـو الشـيطان لنقتلنـ قـال  :فمـا ترضـون
مين ما رضي رسول اهلل ﷺ مين و قالوا  :وأي شي رضـي بـه منـ و قـال:
أتيته وأنا كافر فشهدت أن إله إ اهلل وأنه رسـول اهلل فخـال عـين ،فأخـذوه
فقتلوه»(.)2
لاــن إزا هــذا التجــاوز ر الــتافري عنــد اخلــوارج وتعديــة أهاامــه,وقف
الصــااب ة لــل وبيَّنــوا للنــال خطــأهل ,ومــا صــل بــه الافــر ومــا صــل,
والشواهد على هذا كثرية...
فعن ابن اهيب ،قال :كنن عند جابر بـن عبـد اهلل  فـذكروا اخلـوارج
وهذه األمة وما يعملون نسميهل كفاراً بأعمالل قـال :فـرد علينـا جـابر ذلـ ,
فجعل يقرأ آية أولا كفـر وآخرهـا كفـر إب قولـه﴿ :ﯪﯫﯬﯭﯮ﴾
[سورة ا نشقاق ،]22:وقولـه ﴿ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ﴾ [سـورة
األنعــام .]1:فقــال :هاــذا أمــر قــومالو ،قلنــا ، :مــا نعــرفهل بشــي مــن

()1أخرجه الطربي ر تارخيه.72/5:
()2أخرجـــــه الطربانـــــي ر األوســـــط ح( ,)8559والضـــــيا املقدســـــي ر األهاديـــ ـ
املختارةح( )457و"إسناده اايح" ان ر :األهادي املختارة.372/8:
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ذلـ ( ،)1قـال :فقـال رسـول اهلل ﷺ« :إن ناسـاً مـن أمـ يعـذبونهل بــذنوبهل
فياونون ر النار ما شا اهلل ،ثل يسعريهل أهل الشر أين ما كنـتل ختالفونـا فيـه
من تصديقال وإميانالو ،ملا يريد اهلل أن يري أهل الشر من احلسرة فال يبقى
موهــد إ أخرجــه اهلل» ،ثــل يقــرأ هــذه اآليــة﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ﴾ [سورة احلجر.)2(]2:
فجابر  بيَّن ملن سأله بالنصوص موجبات الافـر الـ يسـتا اـاهبها
هذا ا سل ,ولذل سألل  -بعد أن قرأ آيات الافر  :-هاذا أمر قـومالو
فقالو . :إذاً النتيجة عدم إحلاق اسل الافر بهل.
وعن أبي سفيان قال :سألن جابراً ،وهو جماور مباـة ،وكـان نـاز ر
بين فهر ،فسأله رجل« :هل كنتل تدعون أهدا من أهل القبلـة مشـركاًو فقـال
 :معاذ اهلل وفز لذل  ،قلن :هـل كنـتل تـدعون أهـدا مـنهل كـافراً و قـال:
»(.)3
وعن أبي الزبري قال :سألن جابراً أو سأله رجـل «:أكنـتل تعـدون الـذنب
شركاًو قال ، :وسئل :ما بني العبد والافرو فقال :تر الصالة»(.)4
وعن أبي سفيان :قلن جلابر « :كنتل تقولـون ألهـل القبلـة :أنـتل كفـارو
( )1أي ليس فيهل من أعمال الافر ما يوجب كفرهل.
( )2أخرجه الاللاائي ر شرح أاول اعتقاد أهل السنة واجلماعـة ,1166 /6:وإسـناده
هسن ألن فيه أبو احلسن الصرير وهو ادوق.
()3أخرجه أبو عبيد ر كتاب اإلميان ح( ,)30وأبو يعلى املوالي ح( ,)2317وقـال عنـه
ابن هجر ر (املطالب العالية":)548/12:اايح موقوأ".
()4أخرجه علي بن اجلعد ر مسنده ح( ,)2634أخرجه الاللاائي ر شرح أاول اعتقاد
أهل السنة واجلماعة ,909/4:وإسناده هسن ألنه من رواية أبي الزبري وهو ادوق.
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قال ، :قال :فانتل تقولون ألهل القبلة :أنتل مسلمونو قال :نعل»(.)1
وعن سوار بن شبيب قال :جا رجل إب ابن عمر فقـال«:إن هاهنـا قومـاً
يشهدون علي بالافر ،فقال :أ تقول إله إ اهلل فتاذبهل»(.)2
وعن طيسلة بن ميال قال« :كنن مع النجدات فأابن ذنوباً أراها إ
من الابائر ،فذكرت ذل بن عمر ,قال :ما هيو  ,قلن :كذا وكذا ،قـال:
ليسن هذه من الابائر ،هن تسع :اإلشـرا بـاهلل ،وقتـل نسـمة ،والفـرار مـن
الزهف ،وقذأ احملصنة ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتـيل ،وإحلـاد ر املسـجد،
والذي يستسخر( ,)3وباا الوالدين من العقـوق ,ثـل قـال لـي ابـن عمـر :أتفـرق
النار وحتب أن تدخل اجلنـةو  ,قلـن :إي واهلل ،قـال :أهـيٌ والـد و  ,قلـن:
عندي أمي ،قـال :فـواهلل لـو ألنـن لـا الاـالم ،وأطعمتهـا الطعـام ،لتـدخلن
اجلنة ,ما اجتنبن الابائر»(.)4
وعــن يزيــد الرقاشــي ,عــن أنــس  قــال :قلــن :يــا أبــا محــزة إن قوم ـاً
يشهدون علينا بالافرو قال :أولئ شر اخلل واخلليقة ,سعن رسول اهلل ﷺ
يقول« :بني العبد والافر والشر تر الصالة ,فإذا تر الصالة كفر»(.)5
()1أخرجه الاللاائي ر شرح أاول اعتقـاد أهـل السـنة واجلماعـة ,1146/6:وإسـناده
هسن ألن فيه أبو سفيان طلاة بن نافع وهو ادوق.
( )2أخرجــه ابــن أبــي شــيبة ح( )31020و"إســناده اــايح" .ان ــر :أقــوال الصــاابة ر
مسائل ا عتقاد.1391/3 :
()3ا ستسخار :من السخرية.
( )4أخرجـــه البخـــاري ر األدب املفـــرد ح( )8واـــااه األلبـــاني ر اـــايح األدب
املفرد.35:
( )5أخرجــه املــروزي ر تع ــيل قــدر الصــالة ح( ,)900وقــال عنــه اليثمــي ر(جممــع
الزوائد":)160/2:وفيه يزيد الرقاشي وقد ضعفه األكثـر ،ووثقـه أبـو أمحـد بـن عـدي
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و ش أن املقصود بالقوم هنا اخلوارجف ألنهل هل أول من أهدث بدعة
التافري بالابائر ,ويؤكد ذل ما جا ر الرواية األخـرى «:قلـن ألنـس  إن
هاهنــا قومــا ياــذبون بــاحلوض والشــفاعة ويشــهدون علينــا بــالافر»( ,)1ومــن
املعلوم أن التاذيب باحلوض والشفاعة هو مذهب اخلوارج.
وهاــذا يتــبني لنــا ممــا تقــدم مــن اآلثــار أن الصــاابة هــاولوا كشــف خطــأ
اخلوارج ر باب التافري ,وبيَّنوا أن موجباته عندهل ليسن ااياة.
 - 3شبهة إناار الشفاعة ألهل الابائر:
بنا ً على تافري اخلوارج للمسلمني بفعـل الاـبرية ,رتبـوا علـى ذلـ إناـار
شفاعة الن ﷺ ألهل الابائر من أمته مـع أن ثبوتهـا ر السـنة متـواتر ,وأاـبح
هذا فيما بعد عقيدة مطردة عندهل يؤمن بها أغلب فرقهل.
يقول ابن هزم (456هـ) ":اختلف النال ر الشفاعة :فأنارها قوم وهـل
املعتزلة واخلوارج وكل من تبع أن خيرج أهد من النار بعد دخوله فيها"(.)2
ويقول ابن أبي العز احلنفي(792هـ) -شـارح الطااويـة  ":-واخلـوارج
أناروا شفاعة نبينا ﷺ وغريه ر أهل الابائر"(.)3
هذا ا حنراأ قابله موقف واضح من الصاابة يتجلى ر أمرين:
األول :ما تقدم من آثارهل ر بيان موجبات الافر.
الثاني :تعقبهل لذا الرأي بعينه كما ر اآلثار اآلتية:

وقال :عنده أهادي ااحلة عن أنس ،وأرجو أنه بأل به ".
()1أخرجه املروزي ر تع يل قدر الصالة ح( ,.)897وتقدم الاالم فيه.
()2الفصل ر امللل واألهوا والنال.53 /4:
( )3شرح الطااوية.294/1:
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فعن يزيد الفقري قال«:كنن قـد شـغفين رأي مـن رأي اخلـوارج ،فخرجنـا
ر عصابة ذوي عدد نريد أن حنج ثـل خنـرج علـى النـال ،قـال :فمررنـا علـى
املدينة فإذا جابر بن عبد اهلل  دُّث القوم ،جالسـاً إب سـارية ،عـن رسـول
اهلل ﷺ قال :فإذا هو قد ذكر اجلهنميني( ،)1قال :فقلن له :يا ااهب رسـول
اهلل ،مـــا هـــذا الـــذي حتـــدَّثونو واهلل يقـــول ﴿ :ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾
[ســــــــورة آل عمــــــــران ]192:و﴿ :ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [ســــــــورة
السجدة .]20:فما هذا الذي تقولونو قال :فقال :أتقرأ القرآنو قلن :نعل،
قال :فهل سعن مبقام مد ﷺ  ،يعين :الذي يبعثـه اهلل فيـهو قلـن :نعـل،
قال :فإنه مقام مد ﷺ احملمود ،الذي خيرج اهلل به من خيرج ،قال :ثـل نعـن
وضع الصرا ،ومر النال عليه ،قال :وأخاأ أن أكون أهفظ ذا  ،قـال:
غري أنه قد زعل أن قوماً خيرجـون مـن النـار بعـد أن ياونـوا فيهـا ،قـال :يعـين
فيخرجــون كــأنهل عيــدان السماســل ،قــال :فيــدخلون نهــراً مــن أنهــار اجلنــة،
فيغتســلون فيــه فيخرجــون كــأنهل القــراطيس ،فرجعنــا قلنــا :و اــل! أتــرون
الشيي ياذب على رسول اهلل ﷺو فرجعنا ،فـال واهلل مـا خـرج منـا غـري رجـل
واهد»(.)2
وعن يزيد بن اهيب قال« :هجَّ نالٌ من اخلوارج ،فلما قضوا هجهل،
قالوا :نأتي هذا الشيي  -يعنون أبا سعيد اخلدري  -فنسأله عن هدي
دثه عن رسول اهلل ﷺفأتوه ،فقالوا :أرأين هديثاً تذكره عن رسول اهلل ﷺ
ر قوم يدخلون النار ثل خيرجون منها أنن سعته من رسول اهلل ﷺو قال:
( )1نسبة إب جهنل وقد جا املقصود بهل ر هدي أنس رضـي اهلل عنـه عنـد البخـاريح
( )7012وفيه«:ليصينب أقواما سفع من النار  ،بذنوب أاابوها عقوبة  ،ثل يدخلهل اهلل
اجلنة بفضل رمحته  ،يقال لل :اجلهنميون».
( )2أخرجه مسلل ح(.)191
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سعن رسول اهلل ﷺ يقول :من يقل علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار.
ثل هدَّثهل أن قوماً يدخلون النار ثل خيرجون منها ،فقال له القوم :أو ليس
اللهتعاب يقول ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ﴾ [سورة املائدة .]37:فقال لل أبو سعيد :اقرأوا ما فوقها﴿ :ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ﴾ [سورة املائدة.)1(»]36:
فاخلوارج ر هذه الشواهد نزَّلوا النصوص الواردة ر ه الافار على أهل
الابائر من أمة مد ﷺ ,وأجـروا أهاـامهل ر اآلخـرة علـيهل مـن التخليـد ر
النار ,وإناار الشفاعة لل ,لاـن الصـاابة لفقههـل بالنصـوص ومعـرفتهل لـا,
بيَّنــوا خطــأهل ر ذلـ  ,وكــان ابــن عمــر  يــرى اخلــوارج شــرار خلـ اهلل،
ويقول« :إنهل انطلقوا إب آيات نزلن ر الافار ،فجعلوها علـى املـؤمنني»(,)2
وهذا يعترب سبب رئيس ر ضالل اخلوارج ر هذا الباب.
املوقف التاسع :عدم ا غرتار الل من العبادة
الصاابة مع تقديرهل وتوقريهل ألهل اخلري والصـالح إ أن ذلـ مل
جيعلهل يغرتون مبا كان عليه اخلوارج مـن اـالح وعبـادة ,ألنهـل ن ـروا إلـيهل
بن ر شامل ,فرأوا أن قولل خيالف فعلهل ,وأن عبادتهل واالههل مل ـنعهل
من تافري املسلمني واستباهة هرماتهل ,ولعل مما ساعدهل على تبصَّر ذل  ,ما
( )1أخرجه احلارث بن أبي أسامة واللفظ له ،ومسدد املرفـو منـه .ان ـر :إحتـاأ اخلـرية
املهرة بزوائد املسانيد العشرة )224 /8( :ح(.)7839
( )2أخرجه البخاري معلقاً ,16/9:وقال عنه ابن هجر ر (الفتح" :)286/12:سـنده
اايح"
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سعوه من نصوص كثرية عن الن ﷺ تبني هال هؤ املارقني من مثـل قولـه
ﷺ خمرباً عن هال اخلوارج «:قـر أهـدكل اـالته مـع اـالتهل واـيامه مـع
اــيامهل ،يقــرأون القــرآن جيــاوز تــراقيهل ميرقــون مــن اإلســالم كمــا ميــرق
الســهل مــن الرميــة»( ,)1وقولــه ﷺ« :ســياون ر أم ـ اخــتالأ وفرقــة ،قــوم
ســنون القيــل ويســيئون الفعــل ،يقــر ون القــرآن جيــاوز تــراقيهل ،قــر
أهدكل االته مع االتهل ،وايامه مع ايامهل ،ميرقـون مـن الـدين مـروق
السهل مـن الرميـة ،ثـل يرجعـون هتـى يرتـد علـى فوقـه( ،)2هـل شـر اخللـ
واخلليقة»(.)3
فالن ﷺ بيَّن لنا أن نغـرت مبـا كـان عليـه اخلـوارج مـن الصـالح والعبـادة
ألن احمل هو أثرهـا علـى سـلو اإلنسـان وأعمالـه ,ولـذل أخـرب أن قـرا تهل
للقــران جتــاوز هنــاجرهل ,أي أنــه لــيس لــا أي أثــر علــيهل ,ولــذل جتــدهل
يسفاون الدم احلرام ويستبياون احلرمات مع مـا عليـه مـن العبـادة ر ال ـاهر,
ولذا مل تشفع لل ,بل بيَّن ﷺ أنهل شـر اخللـ واخلليقـة,وأمر بقتـالل وهـ
عليه.
ومن الشواهد على ما ذكرنا من فعل الصاابة ما يلي:
فعن يزيد الفقري قال« :كنن غالماً شاباً فقرأت القرآن ،فالتزق بي نفر من
( )1أخرجه البخاري ح( )3610ومسلل ح(.)1064
()2أي :يرجعون إب الدين هتى يرتد السهل إب جانـب رأسـه ,و (الفـوق) :املشـقوق
مـــن رأل الســـهل ,الـــذي يوضـــع فيـــه الـــوتر .ان ـــر :حتفـــة األبـــرار شـــرح مصـــابيح
السنة.500/2:
( )3أخرجــه األمــام أمحــد ح( )13338واــااه األلبــاني ر اــايح اجلــامع الصــغري
ح(.)3666
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اخلــوارج يــدعون إب أمــرهل ،فقضــي أنــي خرجــن معهــل هاج ـًا ،فــإذا هــل
يقولون :هل ل ر رجل من أاااب مـد ﷺو فانطلقـن معهـل ،فـإذا هـو
أبو سعيد اخلدري فقالوا :يا أبا سعيد ،إنا فينا رجا ً يقرأون القرآن ،هل أشد
اجتهاداً ,فبينا هل كذل إذ خرجوا علينا بأسيافهل ،فقال أبـو سـعيد :سعـن
رسول اهلل ﷺ يقـول :إن قومـا يقـرأون القـرآن جيـاوز تـراقيهل ،ميرقـون مـن
اإلسالم كما ميرق السهل من الرمية»(.)1
فأبو سعيد اخلدري  مل يغرت الل من العبـادة عنـدما ن ـر إب أفعـالل
وما أهدثوه ر املسلمني ,ولذل نزَّل عليهل األهادي الواردة فيهل.
و عن عبيد اهلل بـن أبـي يزيـد قـال :سعـن ابـن عبـال وذكـر لـه اخلـوارج
واجتهادهل واالتهل ،قال« :ليس هل بأشد اجتهادا من اليهود والنصـارى،
وهل على ضاللة»(.)2
وعنه  أنه ذكر ما يلقى اخلوارج عند القرآن فقال«:يؤمنون عند امـه,
ويهلاون عند متشابهه»(.)3
وعن افوان بن ـرز :أن جنـدب بـن عبـد اهلل البجلـي  مـرَّ بقـوم مـن
اخلــوارج يقــرأون القــرآن ،فقــال لصــفوان « :يغرنـ هــؤ  ،إنهـل يقــرأون
القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوأ غداً.)4(»...
( )1أخرجــه أبــو احلســني الطيــوري ر الطيوريــات ح( )642وإســناده اــايح .ان ــر:
الطيوريات. 713/2 :
( )2أخرجه اآلجـري ر الشـريعة ح( )46وإسـناده اـايح .ان ـر :الصـايح املسـند مـن
أقوال الصاابة والتابعني.204/2:
( )3أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح( ,)39057وإسناده اايح.
( )4أخرج هذه القصة الطرباني ر املعجـل الاـبري ح( ,)1685و ح( )1681وقـد اـاح
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وعن قتادة ،عن أنس بن مال  أنه سئل عن القوم يقرأ علـيهل القـرآن
فيصعقونو فقال« :ذل فعل اخلوارج»(.)1
وعدم اغرتار الصاابة ال اخلوارج من العبـادة و الصـالح لـيس هـو رأي
آلهادهل بل هو رأي أطبـ عليـه كـل مـن أدر زمـن اخلـوارج مـن الصـاابة,
وعلموه ملن خلفهل ,كما نقل ذل التابعي اجلليل أبو الصهبا الة بن أشيل.
فعن أبي السليل قال :أتين اـلة العـدوي فقلـن لـه :علمـين ممـا علمـ
اهلل ،قال :أنن اليوم مثلي أو حنوي هي أتين أاااب رسول اهلل ﷺ أتعلـل
منهل فقلن لل :علموني مما علماـل اهلل فقـالوا« :انتصـح للقـرآن ،وانصـح
للمسلمني ،وأكثـر مـن دعـا اهلل مـا اسـتطعن ،و تاـونن قتيـل العصـا قتيـل
عمية ...وإيا وقوما يقولون :حنن املؤمنون وليسوا من اإلميان على شي  ،هل
احلرورية هل احلرورية "(.)2
يقــول اإلمــام اآلجــري (360هـــ) «:مل خيتلــف العلمــا قــدمياً وهــديثاً أن
اخلـــوارج قـــوم ســـو  ,عصـــاة هلل تعـــاب ولرســـوله ﷺ ،وإن اـــلوا واـــاموا،
واجتهدوا ر العبادة ،فليس ذل بنافع لل ،نعـل ,وي هـرون األمـر بـاملعروأ
والنهي عن املنار ،وليس ذل بنافع للف ألنهل قوم يتأولون القرآن على مـا
إسنادها األلباني ر السلسلة الصاياة حتن رقل( ,)3379وجلندب قصة سـن الرجـو
إليهــا ,ولــو طولــا لنقلتهــا بتمامهــا أخرجهــا الطربانــي ر املعجــل األوســط ح()4051
واآلجري ر الشريعة ح (.)55
( )1أخرجه أبـو عبيـد ر فضـائل القـرآن ,215:وابـن بطـة ر اإلبانـة199/7:ح(,)153
وابن اجلوزي ر تلبيس إبليس ,226:وإسناده اايح.
()2أخرجه أمحد ر الزهد ح( )1160والبخاري ر التاريي الابري ,321/4:وأبـو نعـيل
ر احللية 237/2 :واللفظ له ,وإسناده هسنف ألن فيه عوأ بن بندويه وهو ادوق.
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يهوون ،وميوهون على املسلمني ،وقد هذرنا اهلل تعاب مـنهل ،وهـذرنا الـن
ﷺ ،وهذرناهل اخللفا الراشدون بعده ،وهذرناهل الصاابة  ومن تبعهل
بإهسان ،واخلوارج هل الشراة( )1األجنال األرجال»(.)2
ويقول ر موضع آخر -بعد أن ساق جمموعة من األهاديـ واآلثـار عـن
اخلوارج  «:-فال ينبغي ملن رأى اجتهـاد خـارجي قـد خـرج علـى إمـام عـد ً
كــان اإلمــام أو جــائرًا ،فخــرج ومجــع مجاعــة وســلَّ ســيفه ،واســتال قتــال
املسلمني ،فال ينبغي له أن يغرت بقرا تـه للقـرآن ،و بطـول قيامـه ر الصـالة،
و بـــدوام اـــيامه ،و ســـن ألفاظـــه ر العلـــل إذا كـــان مذهبـــه مـــذهب
اخلوارج»(.)3
املوقف العاشر :تنزيل النصوص الواردة ر أهل األهوا عليهل
مـن املعلــوم أن الصـاابة  مــن أفقــه النـال مبعــاني الاتـاب والســنة ,لِمــا
شاهدوا من التنزيل,وعرفوه من التأويل ,وقد نزَّلوا عدداً من النصوص الـواردة
ر ه أهل األهوا والبد على اخلوارج ,ممـا يـدل علـى أنهـل يعـدُّونهل مـنهل
مع ما تسرتوا به من ستار الدين والصالح.
و يعين هذا أنهل يقصـرون معنـى النصـوص ومقصـودها علـى اخلـوارج,
وإمنا هذا من التفسري باملثال.
( )1مــ ن ألقــاب اخلــوارج :الشــراة ,ويقصــدون بــه أنهــل بــاعوا انفســهل هلل كمــا قــال
تعــــاب{:ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ} [سورة البقرة.]207:
()2الشريعة.325 /1:
()3الشريعة.346 /1:
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ومن الشواهد على ذل  ,ما يلي:
فعـــن عبـــد اهلل بـــن الاـــوا قـــال :ســـألن عليـ ـاً  عـــن قولـــه تعـــاب:

﴿ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾

[سورة الاهف.]104- 103:قال« :منهل أهل هرورا »(.)1
وعن سعد بن أبي وقاص  أنه قال« :احلرورية ﴿ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ﴾ [سورة البقرة .]27:وكان سعد يسميهل الفاسقني»(.)2
وعــن أبــي أمامــة  قــال ﴿ :ﮪﮫﮬﮭ﴾ [ســورة آل عمــران,]7:
قال« :اخلوارج وأهل البد »(.)3
وعنـ ـه  قـــال ﴿ :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﴾ [ســـورة آل
عمران ,]106:قال« :هل اخلوارج»(.)4
وعن أبي غالب قـال :سـأل أبـو أمامـة  عـن قولـه  ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ﴾ [سورة الصف.]5:قال  «:هل اخلوارج»(.)5
( )1أخرجــه عبــداهلل بــن أمحــد ر الســنة ح( )1516والطــربي ر تفســريه,127/18:
واحلــاكل ر مســتدركه ح( )3362وقــال :هــذا هــدي اــايح عــال ،وبســام بــن عبــد
الرمحن الصرير من ثقات الاوفيني ممن جيمع هديثهل  ،ومل خيرجاه.
( )2أخرجه البخاري ر ااياه ح(.)4531
( )3أخرجه إبن بطة ر اإلبانة الاربى ح( ,)783وله شاهد عند ابن أبـي شـيبة ر مصـنفه
ح( ,)39047والرتمذي ح( )3000وقال عنه"هدي هسن" ,وهو كما قال .ان ر :أنيس
الساري.5795 /8 :
( )4أخرجه الطربي ر تفسريه.94 /7 :
( )5أخرجه عبداهلل بن أمحد ر السـنة ح( )1535واخلـالل ر السـنة ح( )138والطـربي
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وعنــــــــــه ر قولـــــــــــه  ﴿ :ﭹ ﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﴾ [ســـــــــــورة
األنعام.]159:قال« :هل احلرورية»(.)1
وي هر من اآلثار أن عدداً منها ألبي أمامة الباهلي  ,وهـذا يعـود إب أنـه
عسمِّر هتى سنة  86وأدر زمن املهلب ابن أبي اـفرة واـو ته وجو تـه مـع
اخلوارج ,ورأى ما حل املسلمني من أذاهل ,وله أيضاً هدي عن اخلوارج رواه
عــن الــن ﷺ  -مــرَّ معنــا « -أن اخلــوارج كــالب النــار» ,ممــا جيعلــه اــل
عليهل بذل دون تردد أو مواربة.
املوقف احلادي عشر :حتدي النال بالنصوص الواردة ر هقهل
حتدي الصاابة  لعامة النال باألهادي الواردة ر اخلـوارج أكثـر مـن
أن يـذكر ,بــل أغلــب هــذه األهاديـ جــا ر ســياق حتــدي النــال ووع هــل,
وحتذيرهل من شرهل ,أو إجابة علـى سـؤالل ,ولعلـي أقتصـر هنـا علـى بعـض
األمثلة فاسب من القالدة ما أها ،بالعن ...
ومن ذل ما يلي:
فعن زيد بـن وهـب اجلهـين ,وكـان ر اجلـي الـذين كـانوا مـع علـي ،
الذين ساروا إب اخلوارج ،فقال علي  :أيها النال إني سعـن رسـول اهلل
ﷺ يقول « :خيرج قوم مـن أمـ يقـر ون القـرآن ،لـيس قـرا تال إب قـرا تهل
بشي  ،و االتال إب االتهل بشي  ،و اـيامال إب اـيامهل بشـي ،
يقر ون القرآن سبون أنه لل وهو عليهل ،جتاوز االتهل تراقيهل ميرقون
من اإلسالم كما ميرق السهل من الرمية» ،لو يعلـل اجلـي الـذين يصـيبونهل،
ما قضي لل على لسان نبيهل ﷺ ،تالوا عن العمـل« ،وآيـة ذلـ أن فـيهل
ر تفسريه.358/23 :وإسناده هسن ألن فيه أبو غالب وهو ادوق.
( )1ان ر:الدر املنثور.402/3 :
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رجال له عضد ،وليس له ذرا  ،على رأل عضـده مثـل هلمـة الثـدي ،عليـه
شعرات بيض» فتذهبون إب معاوية وأهل الشام وترتكون هـؤ خيلفـونال ر
ذرارياــل وأمــوالال ،واهلل إنــي ألرجــو أن ياونــوا هــؤ القــوم ،فــإنهل قــد
سفاوا الدم احلرام ،وأغاروا ر سرح النال ،فسريوا على اسل اهلل.
قال سلمة بن كهيل :فنزَّلين زيد بن وهب منز ً ،هتى قـال :مررنـا علـى
قنطرة ،فلما التقينا وعلى اخلـوارج يومئـذ عبـد اهلل بـن وهـب الراسـ  ،فقـال
لل :ألقوا الرماح ،وسلُّوا سيوفال من جفونهـا ،فـإني أخـاأ أن يناشـدوكل
كما ناشدوكل يوم هـرورا  ،فرجعـوا فوهشـوا برمـاههل ،وسـلُّوا السـيوأ،
وشجرهل النال برماههل ،قال :وقتل بعضهل على بعض ،وما أاـيب مـن
النال يومئذ إ رجالن ،فقـال علـي  :التمسـوا فـيهل املخـدَّج ،فالتمسـوه
فلل جيدوه ،فقام علي  بنفسه هتى أتى ناسا قد قتل بعضـهل علـى بعـض،
قال :أخُّروهل ،فوجدوه مما يلي األرض ،فارب ،ثل قـال :اـدق اهلل ،وبلـغ
رسوله ،قال :فقام إليه عبيدة السلماني ،فقال :يا أمري املؤمنني ،آهلل الـذي
إله إ هو ،لسمعن هذا احلدي مـن رسـول اهلل ﷺو فقـال :إي ،واهلل الـذي
إله إ هو ،هتى استالفه ثالثاً ،وهو لف له»(.)1
فهذا األثر عن علي  مثال واضـح لتاـدي الصـاابة للنـال بأهاديـ
اخلوارج ,بل يدل على أزيد من ذل وهو تنزيل مـا سعـه عـن الـن ﷺ علـى
هذه الفرقة املارقة بعينها ,مما يبني فقه الصاابة للنصوص.
وعــن عبــد اهلل بــن عمــر  ،وذكــر احلروريــة ،فقــال :قــال الــن ﷺ:
«ميرقون من اإلسالم مروق السهل من الرمية»(.)2
( )1أخرجه مسلل ر ااياه ح(.)1066
()2أخرجه البخاري ر ااياه ح(.)6932
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و عن شري بـن شـهاب ،قـال :كنـن أ نـى أن ألقـى رجـال مـن أاـااب
الن ﷺ أسأله عن اخلوارج فلقين أبـا بـزرة األسـلمي ر يـوم عيـد ر نـال ر
أاـاابه فقلـن لـه :هـل سعـن رسـول اهلل ﷺ ـدث ر اخلـوارجو قـال أبــو
بــرزة :سعــن رســول اهلل ﷺ بــأذني ورأيتــه بعــيين أتــي رســول اهلل ﷺ مبــال
فقسمه ..احلدي بطوله»(.)1
وعن يسري بن عمرو قال :قلن لسهل بن هنيـف ،هـل سعـن الـن ﷺ
يقــول :ر اخلــوارج شــيئاو قــال :سعتــه يقــول ،وأهــوى بيــده قبــل العــراق:
«خيرج منه قوم يقر ون القرآن ،جياوز تراقيهل ،ميرقون من اإلسـالم مـروق
السهل من الرمية»(.)2
وعن سعيد بن مجهـان قـال :أتيـن عبـد اهلل بـن أبـي أوفـى وهـو جـوب
البصر ،فسلمن عليه ،قـال لـي :مـن أنـنو فقلـن :أنـا سـعيد بـن مجهـان،
قال :فما فعل والد و قال :قلن :قتلته األزارقـة ،قـال :لعـن اهلل األزارقـة،
لعن اهلل األزارقة ،هدثنا رسول اهلل ﷺ «:أنهـل كـالب النـار » ،قـال :قلـن:
األزارقة وهدهل أم اخلوارج كلهاو قال :بل اخلوارج كلها.)3(»...
وعن مسلل بن أبي بارة ،وسأله رجل هل سعن ر اخلوارج من شي و
فقال :سعن والدي أبا بارة ،يقول :عن ن اهلل ﷺ« :أ إنه سـيخرج مـن

()1أخرجــه احلــاكل ر مســتدركه ح( )2662وأمحــد ر مســنده ح( )20097واــااه
األلباني ر الصاياة ح(.)2406
( )2أخرجه البخاري ر ااياه ح( )6934ومسلل ر ااياه ح(.)1068
( )3أخرجـــه أمحـــد ر مســـنده ح( )17925وهســـنه األلبـــاني ر السلســـلة الصـــاياة
ح(.)402
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أم أقوام أشدا أهدا  ،ذلقة ألسـنتهل بـالقرآن ،جيـاوز تـراقيهل ،أ فـإذا
رأيتموهل فأنيموهل ،ثل إذا رأيتموهل فأنيموهل ،فاملأجور قاتلهل»(.)1
ومرَّ معنا قصـة أبـي أمامـة البـاهلي هـني رأى رؤول سـبعني مـن اخلـوارج
منصوبة على درج دمش فادث من هوله من النال بأن الن ﷺ أخرب بأنهل
كالب النار...
وكذل قصة عائشة مع عبد اهلل بن شداد -ر هدي طويل يطـول
ذكره  -هني سألته عن سرية علي  مع اخلوارج فأخربها ,فصدقن عليـاً ر
خربه عنهل وكان ذل ر جممع من النال هولا(.)2
املوقف الثاني عشر :العدل معهل
مع ما كان عليه اخلوارج من احنراأ ر املعتقد ,وإيذا للمسلمني وتافري
لل وانتها حلرماتهل ,إ أن ذل مل مينع الصاابة من العدل معهل ,امتثا ً
لقول اهلل تعاب { :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ} [سورة املائدة .]2:وقوله{:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ}

[سورة املائدة.]8:
ولــذل مل جتــد الصــاابة  كفـــروهل أو أخــذوا أمــوالل أو منعـــوهل
هقهل ,بل ساروا فيهل مبا يقتضيه شـر اهلل املطهـر بـال وكـس و شـطط ،و
غلو و تقصري.
ومن الشواهد على ذل ما يلي:

( )1أخرجــه أمح ـد ر مســنده ح( )20776وقــال البواــريي :إســناده اــايح .ان ــر:
إحتاأ اخلرية.218/4:
( )2القصة أخرجها أمحد ر مسنده ح( )656وقال احملق أمحد شاكر :إسناده اايح.
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فعن كثري بن منر ،قال :جا رجلٌ برجل من اخلـوارج إب علـي ,فقـال :يـا
أمــري املــؤمنني أنــي وجــدت هــذا يســب  ،قــال« :فسســبَّه كمــا ســبَّين» قــال:
ويتواعد  ،قال « :أقتل من مل يقتلين» قال :ثل قال علي« :لل علينا -
هسِ ـ ْبتسه قــال  -ثــالث :منــنعهل املســاجد أن يــذكروا اهلل فيهــا ،و منــنعهل
َ
الفي ما دامن أيديهل مع أيدينا ،و نقاتلهل هتى يقاتلونا »(.)1
وعن طارق بن شهاب قال  :كنن عند علي ،فسـئل عـن أهـل النهـر:
أمشركون هـلو قـال « :مـن الشـر فـروا» ،قيـل :فمنـافقون هـلو قـال« :إن
املنــافقني يــذكرون اهلل إ قلــيال» ،قيــل لــه :فمــا هــل و قــال « :قــوم بغــوا
علينا»(.)2
ور رواية عن احلسن البصري قال :ملا قتل علي  احلرورية  ,قالوا :مـن
هؤ يا أمري املـؤمنني أكفـارٌ هـلو قـال« :مـن الافـر فـرُّوا» قيـل :فمنـافقونو
قال« :إن املنافقني يذكرون اهلل إ قليال ,وهـؤ يـذكرون اهلل كـثرياً» قيـل:
فما هلو قال« :قوم أاابتهل فتنة ,فعموا فيها واموا»(.)3
فمع أن اخلوارج كفروا علياً  إ أنه مل يافرهل ,بل هال عليهل مبا يستاقون.
وعن مـد البـاقر قـال :قـال علـي  « :يـذفف علـى جـريح( , )4و
يقتل أسري ,و يتبع مدبر  ,وكان يأخذ ما ً ملقتول  ,يقول :من اعـرتأ شـيئاً
فليأخذه»(.)5
( )1أخرجه ابن زجنويه ر األموال ح( )829وأبو عبيد ر األموال ح( )576وله شواهد كثرية.
( )2أخرجه ابن أبي شيبة ح( ,)39097وإسناده اايح.
( )3أخرجــه عبــدالرزاق ر مصــنفه ح( ,)18656ور ســنده ضــعف ألن فيــه راو جمهــول,
لان يشهد له ما قبله.
( )4أي جيهز عليه .ان ر :غريب احلدي للقاسل بن سالم.33 /4:
( )5أخرجه عبدالرزاق ر مصنفه ح( ,)18590وإسناده اايح ,وهـذا قالـه علـي رضـي
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ور مصنف عبدالرزاق عن عبد الاريل بن أبـي املخـاري  ،قـال :خرجـن
احلرورا فتنازعوا علياً  وفارقوه ،وشهدوا عليه بالشر  ،فلل يهجهل ،ثل
خرجوا إب هرورا فأتي فأخرب أنهل يتجهزون من الاوفة ،فقال " :دعـوهل "
ثل خرجوا فنزلوا بنهروان فماثـوا شـهراً ،فقيـل لـه :اغـزهل اآلن ،فقـال:
هتــى يهريقــوا الــدما  ،ويقطعــوا الســبيل ،وخييفــوا األمــن فلــل يهجهــل هتــى
اقَتلوا ،فغزاهل فقِتلوا»(.)1
وعن أبي جملز قال « :نهى علي أااابه أن يسطوا على اخلوارج هتـى
دثوا هدثا.)2(»...
فمع ما قاه أمري املؤمنني من اخلوارج -ابتدا مبفارقتـه ونـز الطاعـة مـن
يـده ,ومـروراً بالتشــغيب عليـه وتأليــب النـال عليــه ,وانتهـا ً مبقاتلتــه  -إ أن
ذل مل مينعه من العدل معهل ,فأعطاهل أعطياتهل من الفي  ,ومل يافـرهل أو
يبدأهل بالقتال بل منع أااابه أن يأخذوهل على غرة.
ومن الشواهد أيضاً:
أن ابن عمر  سسأل عن أموال اخلوارج ،فقال« :ليس فيها غنيمة و غلول»(.)3
وعــن نــافع  -مــوب ابــن عمــر  -قــال« :كــان ابــن عمــر يســلل علــى
اخلشبية( )1واخلوارج وهل يقتتلون»(.)2
اهلل عنه ر اخلوارج وقاله أيضاً ر أهل اجلمل كما يدل على ذل جممو الروايات.
( )1أخرجه عبدالرزاق ر مصنفه ح( ,)18574ور سنده ضعف ألن فيه عبـدالاريل بـن
أبي املخاري .
( )2أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح( )39049وإسناده اايح.
( )3أخرجــــه ابـــن أبــــي شــــيبة ر مصــــنفه ح( )37936والبيهقــــي ر الســــنن الاــــربى
ح( ,)16757ور سنده ضعف ألن فيه راوى جمهول.
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وعن نافع قال:قيل بن عمـر  زمـن ابـن الـزبري واخلـوارج واخلشـبية :
أتصلي مع هؤ ومع هؤ  ،وبعضهل يقتل بعضـاًو قـال « :مـن قـال :هـي
على الصالة أجبته ،ومن قال :هي على الفالح أجبته ،ومن قال :هي علـى
قتل أخي املسلل وأخذ ماله قلن.)3(» :
فابن عمر  مل مينعه ما يرى من فساد هؤ من السالم عليهل والصـالة
معهل ,ألنها من هقوق املسلمني بعضهل مع بعض.
يقول ابن تيمية(728هـ)":ومما يدل على أن الصـاابة مل يافِّـروا اخلـوارج
أنهل كانوا يصلون خلفهل ،وكـان عبـد اهلل بـن عمـر  وغـريه مـن الصـاابة
يصلون خلف جندة احلروري ،وكانوا أيضا دِّثونهل ويفتونهل وخيـاطبونهل،
كما خياطب املسلل املسلل ،كما كان عبد اهلل بـن عبـال جييـب جنـدة احلـروري
ملا أرسل إليه يسأله عـن مسـائل ،وهديثـه ر البخـاري .وكمـا أجـاب نـافع بـن
األزرق عن مسائل مشهورة  ،وكان نافع يناظره ر أشيا بالقرآن ،كما يتنـاظر
املسلمان.
وما زالن سرية املسلمني على هـذا ،مـا جعلـوهل مرتـدين كالـذين قاتلـهل
الصدي  .هذا مع أمر رسول اهلل ﷺ بقتالل ر األهادي الصـاياة ،ومـا
روي من أنهل«شر قتلى حتن أديل السـما  ،خـري قتيـل مـن قتلـوه» ر احلـدي

( )1فرقة من الشيعة يقاتلون باخلشب .ان ر غريب احلدي للاربي.545/2:
( )2أخرجه البيهقي ر السنن الاربى ح( ,)5388وإسناده اايح.
( )3اخرجــه ابــن ســعد ر الطبقــات ,169/4 :وأبــو نعــيل ر احلليــة ,309/1:وإســناده
اايح.

84

موقف الصاابة من اخلوارج  -دراسة حتليلية -
د .ياسر بن عبد الرمحن بن مد اليايى

الذي رواه أبو أمامة ،رواه الرتمذي وغريه( .)1أي أنهل شـر علـى املسـلمني مـن
غريهل ،فإنهل مل يان أهد شرا على املسلمني منهل :اليهود و النصـارى
ف فــإنهل كــانوا جمتهــدين ر قتــل كــل مســلل مل يــوافقهل ،مســتالني لــدما
املسلمني وأموالل وقتل أو دهل ،مافرين لل ،وكانوا متدينني بذل لع ـل
جهلهل وبدعتهل املضلة.
ومــع هــذا فالصــاابة  والتــابعون لــل بإهســان مل يافــروهل ،و
جعلوهل مرتدين ،و اعتدوا علـيهل بقـول و فعـل ،بـل اتقـوا اهلل فـيهل،
وساروا فيهل السرية العادلة "(.)2
ويقول ر موضع آخر ":فإن كثريا من املنتسبني إب السنة فيهل بدعـة ،مـن
جنس بد الرافضة واخلوارج .وأاااب الرسول ﷺعلي بن أبي طالب وغريه
مل يافروا اخلوارج الذين قاتلوهل ،بل أول ما خرجوا عليه وحتيزوا رورا ،
وخرجوا عن الطاعة واجلماعة ،قـال لـل علـي بـن أبـي طالـب« :إن لاـل
علينا أن مننعال مساجدنا و هقال من الفي » .ثل أرسل إليهل ابن عبال
فناظرهل فرجع حنو نصفهل ،ثل قاتل الباقي وغلبهل ،ومع هذا مل يسب لـل
ذريـــة ،و غـــنل لـــل مـــا  ،و ســـار فـــيهل ســـرية الصـــاابة ر املرتـــدين،
كمسيلمة الاذاب وأمثاله ،بل كانن سرية علي والصـاابة ر اخلـوارج خمالفـة
لسرية الصاابة ر أهل الردة ،ومل يناـر أهـد علـى علـي ذلـ  ،فعسلـل اتفـاق
الصاابة على أنهل مل ياونوا مرتدين عن دين اإلسالم"(.)3
()1أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح( ,)39047وأخرجه الرتمذي خمتصراً بدون هدي
ا فرتاق ح( )3000وقال عنه"هدي هسن" ,وهو كما قـال.ان ـر :أنـيس السـاري/8 :
.5795
( )2منهاج السنة النبوية.248- 247/5 :
( )3منهاج السنة النبوية.241/5 :
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املوقف الثال عشر :احل على قتالل
بعد هذا املشوار الطويل مع اخلوارج من النصح واحلوار واجملادلة بال هي
أهسن ,والرتغيب والرتهيب ,جلأ الصاابة  إب احلـل الشـرعي األخـري وهـو
الدعوة إب مقاتلـة هـذه الفرقـة املارقـةف ألن آخـر الـدوا الاـي ,مـن بـاب دفـع
الصائل الذي يندفع أذاه إ مبقاتلته ,وقـد أرشـد الـن ﷺ إب ذلـ ر عـدد
من األهادي ال جا ت ر ه اخلوارج من مثل هدي  «:فإذا لقيتمـوهل،
فاقتلوهل فإن ر قتلهل أجراً ملن قتلهل عند اهلل يوم القيامة»( ,)1وهدي « :لـئن
أنا أدركتهل ألقتلنهل قتل عاد»( ,)2وهدي  «:فـإذا خرجـوا فـاقتلوهل ،ثـل إذا
خرجوا فاقتلوهل ،ثل إذا خرجوا فاقتلوهل ،فطـوبى ملـن قتلـهل ،وطـوبى ملـن
قتلوه ،كلما طلع منهل قرن قطعه اهلل تعاب»( ,)3هذه األهادي وغريها يصدِّق
بعضــها بعض ـاً ,وكــان هــذا اخليــار متــاح للصــاابة إ أنهــل أرجــأوه  -لعــل
وعسى  -هتى تبني استاالة رجوعهل ,فـدعوا النـال وهثـوهل علـى مقاتلـة
هذه الفرقة املارقة ,والشواهد على ذل  ,مايلي:
فعن زيد بـن وهـب اجلهـين ,وكـان ر اجلـي الـذين كـانوا مـع علـي ،
الذين ساروا إب اخلوارج ،فقال علي  :أيها النال إني سعـن رسـول اهلل
ﷺ يقول« :خيرج قوم مـن أمـ يقـر ون القرآن...احلـدي » ،لـو يعلـل اجلـي
الذين يصيبونهل ،ما قضي لـل علـى لسـان نبـيهل ﷺ ،تالـوا عـن العمـل،
«وآية ذل أن فيهل رجال له عضد ،ولـيس لـه ذرا  ،علـى رأل عضـده مثـل
( )1أخرجه البخاري ر ااياه ح( ,)3611ومسلل ر ااياه ح(.)1066
( )2أخرجه البخاري ر ااياه ح( ,)3344ومسلل ر ااياه ح(.)7432
( )3أخرجــــه اإلمــــام أمحــــد ر مســــنده ح( )5665وقــــال اليثمــــي عنــــه ر (جممــــع
الزوائد":)229/6:وفيه أبو جناب وهو مدلس ".
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هلمة الثدي ،عليه شعرات بيض» فتذهبون إب معاوية وأهـل الشـام وترتكـون
هؤ خيلفـونال ر ذرارياـل وأمـوالال ،واهلل إنـي ألرجـو أن ياونـوا هـؤ
القوم ،فإنهل قد سفاوا الدم احلرام ،وأغاروا ر سـرح النـال ،فسـريوا علـى
اسل اهلل...
قال زيد :فقام إليه عبيدة السلماني ،فقال :يا أمري املـؤمنني ،أهلل الـذي
إله إ هو ،لسمعن هذا احلدي مـن رسـول اهلل ﷺو فقـال :إي ،واهلل الـذي
إله إ هو ،هتى استالفه ثالثا ،وهو لف له»(.)1
وعن عاال بن مشـيي ،قـال :سعـن أبـا سـعيد اخلـدري  يقـول -
ويداه هاذا يعين ترتعشان من الارب « :-لقتال اخلوارج أهـب إلـي مـن قتـال
عدتهل من أهل الشر »(.)2
وعن نافع ،قال :ملا سع ابن عمر  ،بنجدة قد أقبل ,وأنـه يريـد املدينـة
وأنــه يس ـ النســا ويقتــل الولــدان ,قــال «:إذاً ندعــه وذل ـ  ,وهــلَّ بقتالــه
وهرَّض النال ,فقيل له :إن النال يقاتلون مع  ,وخناأ أن تـرت وهـد ,
فرتكه»(.)3
وذكر نافع ,أن ابن عمر  كـان« :يـرى قتـال احلروريـة هقـاً واجبـاً علـى
املسلمني»(.)4
( )1أخرجه مسلل ر ااياه ح(.)1066
( )2أخرجه ابن أبي شيبة ر املصنف ح( )37886وإسناده ثقات.
( )3أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة ر املصـــنف ح( ,)37887وعبـــداهلل بـــن أمحـــد ر الســـنة
ح( )1537وإسناده اايح .ان ر :السنة لعبداهلل641 /2:
( )4أخرجــه عبــداهلل بــن أمحــد ر الســنة ح( )1527وإســناده اــايح .ان ــر :الســنة
لعبداهلل639 /2:
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وعــن مســروق ،عــن عائشــة أنهــا ذكــرت اخلــوارج ،وســألن مـن قتلــهلو
يعين :أاااب النهر ،فقالوا :علي ،فقالن :سعن رسـول اهلل ﷺ يقـول:
«يقتلهل خيار أم  ،وهل شرار أم »(.)1
وقصة عائشة ~ مع عبد اهلل بن شـداد هـني أخربهـا ـ علـي  النـال
علــى قتــال اخلــوارج ,واستشــهاده ــدي الــن ﷺ ,فصــدقن هديثــه وباركــن
عمله ,وكان ذل ر جممع من النال هولا(.)2
هذه اآلثار تبني شيئاً من حتريض الصاابة

للنـال علـى قتـال اخلـوارج,

وبيان فضل ذل .
املوقف الرابع عشر :عدم مبادئتهل بالقتال:
الصاابة  ساروا مع اخلوارج سرية البغاة ,هي أنهل مل يبادؤهل القتال
هتى أهـدثوا هـدثاً يوجـب ذلـ  ,مـن قطـع السـبيل ,وا عتـدا علـى هرمـات
املسلمني.
ويشهد لذا ما مرَّ من آثار ر املوقف السـاب  ,كمـا ر قصـة علـي  هـني
ه النال على قتال اخلوارج ملا سفاوا الدم احلرام وأغاروا ر سـرح النـال,
وكذل أثر ابن عمر  هني هـرَّض النـال علـى قتـال جنـدة ملـا سـبى النسـا
وقتل الولدان..
ومما يشهد له أيضاً آثار أخرى ,منها:
ما هااه أبو جملز ,قال«:نهى علـي  أاـاابه أن يبسـطوا علـى اخلـوارج
( )1أخرجه البزار .ان ر :كشف األستار عن زوائد البـزار ,363/2:وقـال ابـن هجـر ر
(فتح الباري ":)286/12سنده هسن".
( )2القصة بطولا أخرجها أمحد ر مسنده ح( )656وقال احملق أمحـد شـاكر :إسـناده
اايح.
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هتى دثوا هدثا ,فمروا بعبد اهلل بن خبـاب فأخـذوه...فقـدموه فضـربوا عنقـه,
فأرسـل إلـيهل علــي :أن أقيـدونا بعبــد اهلل بـن خبـاب ،فأرســلوا إليـه :وكيــف
نقيد وكلنا قتله ،قال :أوكلال قتلهو قالوا :نعل ،فقال :اهلل أكـرب ،ثـل أمـر
أااابه أن يبسطوا عليهل.)1( »...
ور مصنف عبدالرزاق عن عبد الاريل بن أبـي املخـاري  ،قـال :خرجـن
احلرورا فتنازعوا علياً  وفارقوه ،وشهدوا عليه بالشر  ،فلل يهجهل ،ثل
خرجوا إب هرورا فأتي فأخرب أنهل يتجهزون من الاوفـة ،فقـال« :دعـوهل»
ثل خرجوا فنزلوا بنهروان فماثوا شهراً ،فقيـل لـه :اغـزهل اآلن ،فقـال« :
هتــى يهريقــوا الــدما  ،ويقطعــوا الســبيل ،وخييفــوا األمــن» فلــل يهجهــل هتــى
اقَتلوا ،فغزاهل فقِتلوا»(.)2
وعن أبي اجلهل قال «:أن علياً بع الربا بن عـازب  إب احلروريـة
فدعاهل ثالثاً»(. )3
هذه اآلثار كلها قبل أن يـذهب علـي  إب قتـالل ,فلمـا فعلـوا مـا فعلـوا
عزم على قتالل وسار جبيشه ,فلما وال النهر أعذرهل وأنـذرهل مـرة أخـرى
لعلهل يرجعوا عن غـيهل كمـا يشـهد بـذل هـذا األثـر الـذي أخرجـه ابـن أبـي
شيبة ,وفيه «:أن علياً سار إليهل هتى إذا كان هـذا هل علـى شـاطل النهـروان
أرسل إليهل يناشدهل اهلل ويـأمرهل أن يرجعـوا ,فلـل تـزل رسـله ختتلـف إلـيهل
هتــى قتلــوا رســوله ,فلمــا رأى ذل ـ نهــض إلــيهل فقاتلــهل هتــى فــرغ مــنهل
كلهل»(.)4
( )1أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح( )39049وإسناده ثقات.
( )2أخرجه عبدالرزاق ر مصنفه ح( ,)18574ور سنده ضعف ألن فيه عبـدالاريل بـن
أبي املخاري .
( )3أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح( )33734وإسناده اايح.
( )4أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح( )39082وإسناده اايح.
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فالصاابة  مل جيعلوا للخوارج عليهل سـبيل ,بـل أقـاموا علـيهل احلجـة
وأعــــذروهل قبــــل قتــــالل ,لاــــن ﴿ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾
[سورة النسا .]143:
املوقف اخلامس عشر :املشاركة ر قتالل
الصاابة  مل ياتفوا مبجرد احل علـى قتـال اخلـوارج بـل امتثلـوا ذلـ
واقعاً عملياً وشاركوا ر قتالل ,بل منهل من قتل بسبب ذلـ  ,ومـن الصـاابة
الذين شاركوا ما يلي:
 علي بن أبي طالب وقتاله لل أشهر من أن يسذكر. جندب بن عبد اهلل البجلي ,ويشهد لذل القصة التالية:فعن عبد اهلل بن شـري العـامري ،عـن جنـدب بـن عبـداهلل  قـال« :ملـا
كان يوم قتْل علي  اخلوارج ن رت إب وجوههل وإب مشائلهل ،فشـاان
ر قتــالل ،فتنايــن عــن العســار غــري بعيــد ،فنزلــن عــن داب ـ  ،وركــزت
ر ي ،ووضعن درعي حت  ،وعلقن برنسـي مسـترتا بـه مـن الشـمس ،وأنـا
معتزل من العسار ناهية ،إذ طلع أمري املؤمنني  علـى بغلـة رسـول اهلل ﷺ،
فقلــن ر نفســي :مــا لــي ولــهو أنــا أفــر منــه ،وهــو جيــي إلــي ،فقــال لــي :يــا
جندب ،ما ل ر هذا املاان تناين عن العسارو فقلـن :يـا أمـري املـؤمنني،
أاابين وع  ،فش علي الغبار ،فلل أستطع الوقوأ قال :فقال :أما بلغ
ما للعبد ر غبار العسـار مـن األجـرو ثـل ثنـى رهلـه ،فنـزل ،فأخـذت بـرأل
دابتـه ،وقعـد فقعـدت ،فأخــذت الـربنس بيـدي فســرتته مـن الشـمس ،فقـال:
فواهلل إني لقاعد إذ جا فارل يركض ،فقال :يـا أمـري املـؤمنني ،إن القـوم قـد
قطعوا اجلسر ذاهبني ،قـال :فالتفـن إلـي ،فقـال :إن مصـارعهل دون النهـر،
قال :وإن الرجل الذي أخربه عنده واقف ،إذ جا رجل آخر ،فقـال :يـا أمـري
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املؤمنني ،قـد واهلل عـربوا ،فمـا بقـي مـنهل أهـد قـال :و ـ  ،إن مصـارعهل
دون النهر ،قال :فجا فارل آخر يـركض ،فقـال :يـا أمـري املـؤمنني ،والـذي
بع نبيه مدا ﷺ باحل لقد رجعوا ،ثـل جـا النـال ،فقـالوا :قـد رجعـوا،
هتــى إنهــل ليتســاقطون ر املــا زهامـاً علــى العبــور قــال :ثــل إن رجـالً جــا ،
فقال :يا أمري املؤمنني إن القوم قد افوا الصفوأ ،ورموا فينـا ،وقـد جرهـوا
فالناً ،فقال علي  :هذا هني طاب القتال ,قال :فوثـب فقعـد علـى بغلتـه،
فقمــن إب ســالهي فلبســته ،ثــل شــددته علــي ،ثــل قعــدت علــى فرســي،
وأخــذت ر ــي ،ثــل خرجــن ،فــال واهلل يــا عبــد اهلل بــن شــري  ،مــا اــلين
العصر ،قال أبو جعفر لوين :أو قال :ال هر هتى قتلن بيدي سبعني»(.)1
 أبو أيوب األنصاري  :وقـد شـار ر النهـروان ,وجعلـه علـي على اخليَّالة ,وأعطاه علي راية األمان للخوارج ,وأمره أن يقول لل :من جـا
هذه الراية منال ممن مل يقتل ومل يستعرض فهو آمن ،ومن انصرأ مـنال إب
الاوفة أو إب املدائن وخرج من هذه اجلماعة فهو آمن(.)2
 أبو قتـادة األنصـاري  :وقـد شـار ر النهـروان وجعلـه علـي على الرجَّالة(.)3
 هجر بن عدي  :وقـد شـار ر النهـروان وجعلـه علـي  علـىامليمنة(.)4

( )1أخرجه اآلجري ر الشريعة ح( )55والطرباني ر املعجل األوسط ح(.)4051
( )2تاريي الطربي ,86- 85/5:وان ر :اإلاابة ر ييز الصاابة.200 /2:
( )3ان ر :املصدر الساب  ,85/5:وان ر :تاريي بغداد.502 /1:
( )4ان ر :املصدر الساب  ,85/5:وان ر :ا ستيعاب ر معرفة األاااب.329/1:
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 أبو برزة األسلمي نضلة بـن عبيـد بـن احلـارث  ,ويشـهد لـذل مـاأخرجه عبد اهلل أبن أمحد(290هـ)ر السنة :عن األزرق بن قيس قـال« :كنـا
باألهواز نقاتل اخلوارج وفينا أبو برزة األسلمي ،فجا إب نهر فتوضـأ ثـل قـام
يصلي»(.)1
 عبــد اهلل بــن أبــي أوفــى  :وهــو ممــن بــايع حتــن الشــجرة( ,)2وقتالــهللخوارج ثابن ,يشهد له ما رواه سـعيد بـن مجهـان قـال :كنـا نقاتـل اخلـوارج
وفينا عبد اهلل بن أبي أوفى وقد حل غالم له باخلوارج ،وهل من ذل الشط،
وحنن من ذا الشط ،فناديناه أيا فريوز أيا فريوز ،و هذا مو عبد اهلل بـن
أبي أوفىو قال :نعـل الرجـل هـو لـو هـاجر .قـال :مـا يقـول عـدو اهلل ،قـال:
قلنا :يقول :نعل الرجل لو هاجر .قال :فقال :أهجرة بعد هجرتي مع رسول
اهلل ﷺو ثل قال :سعن رسول اهلل ﷺ يقول« :طوبى ملن قتلهل وقتلوه»(.)3
يزيد بن نويرة  ,وشار ر النهـروان ,وكـان أول قتيـل ,يشـهد لـه مـاأخرجه اخلطيب البغدادي(463هـ) ر تارخيه ،من طريـ إسـااق بـن إبـراهيل
املدنيُّ ،قال :كان أول قتيل قتـل مـن أاـااب علـي يـوم النُّهـروان رجـل مـن
األنصـار يقــال لـه يزيــد بـن نــويرة شـهد لــه رسـول اللــه ﷺ باجلنـة مــرتني ،مــرة
بأهــد ،قــال رســول اللــه ﷺ« :مــن جــاز التــلَّ فلــه اجلنُّــة»  ،فأخــذ يزيــد ســيفه
فضرب هتى جاز التل ،فقال ابن عل له :يا رسول الله ،أجتعل لي ما جعلـن
بن عميو قال« :نعل»  ،فقاتل هتى جـاز التـلُّ ،ثـل أقـبال خيتلفـان ر قتيـل
( )1أخرجه عبداهلل بن أمحد ر السنة ح( ,)1532وأال القصة ر البخاري ح(.)1211
( )2ان ر:اإلاابة.17/4:
( )3أخرجــه األمــام أمحــد ر مســنده ح( )19149وابــن أبــي عااــل ر الســنة ح()906
وهسن إسناده األلباني ر ظالل اجلنة.439/2 :
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قتاله ،فقال لما رسول الله ﷺ« :كالكما قد وجبن له اجلنُّـة ،ولـ يـا يزيـد
على ااهب درجة»(.)1
ســرة بـــن جنـــدب  :يـــوم أن كــان واليــاً علـــى البصـــرة -زمـــنمعاوية :- فقد كان شديداً على احلرورية ,إذا أتـى بواهـد مـنهل إليـه قتلـه
ومل يس ِق ْله ،ويقول :شر قتلى حتـن أديـل السـما يافـرون املسـلمني ويسـفاون
الدما (.)2
وعــن وهــب عــن أبيــه قــال :أن زيــادا اشــتد ر أمــر احلروريــة بعــد قريــب
وزهاأ( ،)3فقتلهل وأمر سرة بذل  ،وكان يستخلفه على البصـرة إذا خـرج
إب الاوفة فقتل سرة منهل بشراً كثريا(.)4
املغرية بـن شـعبة  :ومواقفـه -يـوم كـان واليـاً علـى الاوفـة  -رقتال اخلوارج وبع البعوث لقتالل أكثر من أن تذكر ,ومنها:
أن املغــرية بــن شــعبة بلغـه اخلــرب أن اخلــوارج خارجــة عليــه ر أيامــه تلـ ،
وأنهل قد اجتمعوا على رجل منهل ،فقام املغـرية بـن شـعبة ر النـال ،فامـد
اهلل وأثنى عليه ثل قال« :أما بعد ،فقـد علمـتل أيهـا النـال أنـي مل أزل أهـب
جلمــاعتال العافيــة ،وأكــف عــنال األذى ،وإنــي واهلل لقــد خشــين أن ياــون
ذل أدب سو لسفهائال ،فأما احللما األتقيا فال ،وأيل اهلل لقد خشين أ
( )1أخرجه اخلطيب البغدادي ر تاريي بغداد.568/1:
( )2ان ر :ا ستيعاب ,653/2 :أسد الغابة.554/2 :
( )3قر يب األزدي وزهاأ الطائي من أهل البصرة ,وقـد خرجـوا ر زمـن زيـاد ابـن أبيـه,
وبدؤوا باستعراض النال وقتلهل هتى تربأ بعـض اخلـوارج مـن شـناعة اـنيعهل .ان ـر:
تاريي الطربي.238- 237/5 :
( )4أخرجه الطربي ر تارخيه.238/5:
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

93

أجد بدا من أن يعصب احلليل التقي بذنب السفيه اجلاهـل ،فافـوا أيهـا النـال
سفها كل قبل أن يشمل البال عوامال وقد ذكر لـي أن رجـا مـنال يريـدون
أن ي هروا ر املصر بالشقاق واخلالأ ،وأيل اهلل خيرجون ر هي من أهيـا
العــرب ر هــذا املصــر إ أبــدتهل وجعلــتهل ناــا ملــن بعــدهل ،فن ــر قــوم
ألنفسهل قبل الندم ،فقد قمن هذا املقام إرادة احلجة واإلعذار»(.)1
وعن سامل بن ربيعة قال :إني جالس عند املغرية بن شعبة هني أتاه معقـل
بن قيس يسلل عليه ويودعه ،فقـال لـه املغـرية« :يـا معقـل بـن قـيس ،إنـي قـد
بعثن مع فرسان أهل البصرة ،أمـرت بهـل فـانتخبوا انتخابـاً ،فسـر إب هـذه
العصابة املارقة ،الـذين فـارقوا مجاعتنـا وشـهدوا عليهـا بـالافر ،فـادعهل إب
ال توبة ،وإب الـدخول ر اجلماعـة ،فـإن فعلـوا فاقبـل مـنهل ،واكفـف عـنهل،
وإن هل مل يفعلوا فناجزهل واستعن باهلل عليهل»(.)2
 عدي بن هاأ  ,قاتل هـو وابنـه مـع علـي  يـوم النهـروان ,وقتـلابنه فيها(.)3
وملا دعا املغرية بن شعبة النال إب قتال اخلوارج :قام إليـه عـدي بـن هـاأ
فقال« :كلنا لـل عـدو ،ولـرأيهل مسـفِّه ،وبطاعتـ مستمسـ  ،فأينـا شـئن
سار إليهل»(.)4
 احلسني بن علي بن أبي طالب  :وقد شهد مع والده قتال اخلوارج(.)5()1أخرجه الطربي ر تارخيه.184/5:
()2أخرجه الطربي ر تارخيه.189 /5 :
( )3ان ر :تاريي الطربي ,88/5 :و الطبقات الاربى.658:
()4أخرجه الطربي ر تارخيه.188/5:
( )5ان ر:اإلاابة.69 /2:
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 الــربا بــن عــازب  :وشــهد مــع علــي  اجلمــل واــفني ،وقتــالاخلوارج(.)1
 عروة بن أفاأ بن شريح الطائيُّ  :شـهد قتـال اخلـوارج مـع علـي،فقال علي :يفلن منهل واهد ،و يقتلون منـا عشـرة،فاان كـذل ،
وكان عروة فيمن قتل من العشرة(.)2
عائذ بن عمرو بن هالل املزني  :وكان ممن بايع حتن الشجرة(.)3أخرج ابن سعد( 230هـ) ر الطبقـات بسـنده :عـن معاويـة بـن قـرة قـال:
«خرج اِّل ر زمان أاااب رسول اهلل ﷺ فخرج عليـه بالسـيوأ رهـط مـن
أاااب رسول اهلل ﷺ ,فيهل عائذ بن عمرو»(.)4
 احلال بن املغفل  :قتل مع علي  ر هرب اخلوارج(.)5 قــرُّة بــن إياســنب هــالل املزنــي  :قتــل ر هــرب األزارقــة ر زمــنمعاوية.)6(
ما سب  :هو ما وقفن عليه من الصاابة الذين قاتلوا اخلـوارج ,و شـ
أنهل أكثر من ذل  ,لان مل أقف على أسائهل.
يقول ابن تيمية (728هـ)" :وقد اتف الصاابة والعلما بعدهل على قتـال
( )1ان ر :اإلاابة.412 /1:
()2ان ر:اإلاابة.96 /5 :
( )3ان ر:اإلاابة.494/3:
( )4اخرجه ابن سعد ر الطبقات ,23- 22/7:وعبداهلل بن أمحد ر السنة ح()1529
وإسناده اايح.
( )5ان ر :اإلاابة.152/2:
( )6ان ر :اإلاابة.330/5:
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 أي اخلــوارج -ف فــإنهل بغــاة علــى مجيــع املســلمني ،ســوى مــنهــؤ
وافقهل على مذهبهل ،وهل يبد ون املسـلمني بالقتـال ،و ينـدفع شـرهل إ
بالقتال ف فاانوا أضر على املسلمني من قطا الطري "(.)1
مسألة :هل كان مع اخلوارج أهد من الصاابة:
زعل بعض اإلباضية املعاارين أنه كان مـع اخلـوارج وممـن قاتـل معهـل ر
النهــروان بعــض الصــاابة ,وذكــر مــن أشــهرهل هرقــوص بــن ســعيد األزدي
وعبداهلل بن وهب الراس  ,واعتمد ر ذل على بعض األخبار والروايـات ر
كتـــب التـــاريي وبـــاألخا اإلباضـــي منهـــا كمـــا يـــدل علـــى ذلـ ـ النقـــول
واإلها ت(.)2
و شـ ان ا عتمــاد علــى تلـ األخبــار والروايــات ر تقريــر مثــل هــذه
القضية  -مبجرد الورود والذكر دون التمايا والتثبن  -م نـة الوقـو ر
اخلطأ ,وخصوااً أن بعضها مما ميان التصدي به ملعارضته للروايات الثابتـة,
ولناارة اخلرب عند التأمل والن ر.
ومــــن أمثلــــة تلـــ األخبــــار والروايات:مــــا ذكــــره أمحــــد بــــن ســــعيد
الشسماخي(928هـ) -من مؤرخي اإلباضـية  -ر سـياق مـن فـارق عليـاً إب
هرورا  ,فيقول ":فلمـا نـزل علـيٌ الاوفـة دخـل عليـه نفـرٌ ممـن أناـر احلاومـة
فعاتبوه وسألوه نقضها فأبى ,فخرجوا ونزلوا هرورا باثين عشـر ألفـاً ,وقيـل:
عشرون ألفاً ,وقيل أربعة وعشرون ,وهل خيار أهل األرض يومئذ! وقـراؤهل
وزهادهل ممن بقي من كربا الصاابة والتابعني وفيهل أهل بدر.)3("..

( )1منهاج السنة244- 2243/5:
( )2ان ر :اخلوارج واحلقيقة الغائبة للباه اإلباضي :ناار السابعي.83- 73:
( )3كتاب السري ,ألمحد الشسماخي.48:
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ومثله ما جا عند أبو القاسـل الربُّادي(هـي ر 810هـــ)  -مـن مـؤرخي
وعلما اإلباضية  -ر كتاب (اجلواهر املنتقاة) هني عـدُّد أهـل النهـروان مـن
اخلوارج وذكر عدداً كثرياً مـنهل كلـهل يصـفه باملهـاجري أو األنصـاري أو ممـن
بايع حتن الشجرة(.)1
ومــن األمثلــة–أيضـاً  :-مــا ذكــره ســرهان اإلزكــوي (1177هـــ) -مــن
علما اإلباضية -وهو اي خرب معركة النهروان ,فيقول":فلما أفلجـوه(،)2
زهف إليهل(علي )مبن شايعه من الرافضة ،وأهل الاوفة،وسواد النـال،
وهــل كــافون عنــه ،يناشــدونه اهلل ر ديــنهل ودمــا هل ،وكرهــوا أن يبــدأوه
بالقتــال ،هتــى بــدأهل بالقتــال ،فقتــل مــنهل يومئــذ أربعــة آ أ مــن أفاضــل
الصــاابة ،فــيهل كمــا بلغنــا ســبعون مــن أهــل بــدر ،وأربعمائــة يقــال لــل
السواري ،كانوا يفقدون من مسجد رسول اهلل ﷺ ،كأن جبـاههل وركـبهل
مـن شـدة اجتهـادهل كـثفن اإلبـل ،خيـار النـال وفقهـاؤهل ،أهـل الشـرأ ر
الدين والرأي والقدم من املهاجرين واألنصار والتابعني بإهسان!!"(.)3
هذه النقول السـابقة والـ اعتمـد عليهـا مـن ادعـى أنـه كـان مـع اخلـوارج
بعض الصاابة ,هـني الن ـر البسـيط إليهـا يتـبني بطـالن مـا جـا فيهـا مـن عـدة
وجوه:
 - 1أنها أخبار زمام لا و خطام فهي جمردة من اإلسـناد أو اإلهالـة,
وأقرب ما تاون إب أخبار إنشائيةٍ دليل عليها و مستند.
( )1ان ـــر :اجلـــواهر املنتقـــاة ر إ ـــام مـــا أخـــل بـــه كتـــاب الطبقـــات ,إلبـــي القاســـل
الربُّادي.119- 118:
( )2يقصد أن اخلوارج هجَّوا علياً ر مسألة التاايل.
( )3كشف الغمة اجلامع ألخبار األمة ,لسرهان اإلزكوي.199/2:
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

97

 - 2أنها ختالف اآلثار الصـاياة الثابتـة عـن الصـاابة أو التـابعني الـذين
عااروا تل الفرتة ,وعايشوها ,وال ذكروا فيهـا أن اخلـوارج مل ياـن معهـل
أهد من الصاابة ,ومنها:
مــا جــا ر منــاظرة ابــن عبــال  للخــوارج الثابتــة بالســند الصــايحاملتصل -وال مرت معنا  -وجا فيها «:أتيتال مـن عنـد اـاابة الـن ﷺ
من املهاجرين واألنصار ،ألبلغال ما يقولون املخربون مبا يقولون فعليهل نـزل
القرآن ،وهل أعلل بالوهي منال ،وفيهل أنزل :وليس فيال منهل أهد»(.)1
 ومثلــه مــا جــا عنــد عبــدالرزاق الصــنعاني(211هـــ) ر تفســريه :عــنمعمر بن راشد عن التابعي اجلليل قتادة بن دعامـة السدوسـي رمحـه اهلل( )2أنـه
قال«:إن اخلوارج خرجوا وأاااب رسول اهلل ﷺ يومئذ كـثري باملدينـة والشـام
والعراق وأزواجه يومئـذ أهيـا  ،واهلل إن خـرج مـنهل ذكـر و أنثـى هروريـا
قط ،و رضوا الذي هل عليه و مالئوهل فيه»(.)3
ومثله ما جا -أيضاً  -عن التـابعي اجلليـل عطـا بـن ميسـرة رمحـهاهلل قـال« :ثالثـة مل تاـن مــنهن واهـدة ر أاـااب رسـول اهلل ﷺ:مل لــف
أهــد مــنهل علــى قســامة ،ومل ياــن فــيهل هــروري ،ومل ياــن فــيهل ماــذب
بالقدر»(.)4
( )1أخرجــه احلــاكل ر املســتدر ح( )2671وهســنه األلبــاني ر السلســلة الصــاياة
ح(.)308
( )2إسناد ثالثي مسلسل بالثقات ,فهو اايح اإلسناد.
()3أخرجــه عبــدالرزاق ر تفســريه عــن معمــر بــن راشــد عــن قتــادة ,115/1:وإســناده
كالشمس ,وأخرجه الطربي ر تفسريه من طري عبدالرزاق.188- 187/6 :
( )4أخرجه أبو نعيل ر احللية 199/5 :وإسناده هسـن ألن فيـه جعفـر بـن مسـافر وهـو
ادوق.
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فايف يأتي أهد بعد هؤ

ويـزعل أن مـن قتـل ر النهـروان مـن اخلـوارج

أربعة آ أ من أفاضل وكبار الصاابة وأهل بدر وبيعة الرضون!!
وهــل الصــاابة  -وخااــة أهــل بــدر وأهــل بيعــة الرضــون -أخفيــا
وجمهولون هتـى يفـوت علـى مثـل ابـن عبـال أو قتـادة معـرفتهل ,ثـل يعـرفهل
هؤ .
وهــذا يــبني ل ـ ناــارة مثــل هــذه األخبــار وال ـ يرفضــها املنط ـ والعقــل
السليل قبل أن تردها اآلثار الصاياة والصر ة.
يقول ابن هزم (456هـ) ":ولان أسالأ اخلوارج كانوا أعراباًقرؤا القرآن
قبل أن يتفقهـوا ر السـنن الثابتـة عـن رسـول اهلل ﷺ ,ومل ياـن فـيهل أهـد مـن
الفقها  ,من أاااب ابن مسعود ,و أاـااب عمـرو ,و أاـااب علـي,
و أاااب عائشة ,و أاااب أبي موسى ,و أاااب معاذ بن جبل ,و
أاااب أبـي الـدردا  ,و أاـااب سـلمان ,و أاـااب زيـد ,وابـن عبـال
وابن عمـر ,ولـذا جتـدهل يافـر بعضـهل بعضـاً عنـد أقـل نازلـة تنـزل بهـل مـن
دقائ الفتيا واغارها ,ف هر ضعف القوم وقوة جهلهل ,وتركوا من يقرون بأن
اهلل تعاب عـز وجـل علـل مـا ر قلـوبهل فـأنزل السـاينة علـيهل ورضـي عـنهل
وبايعوا اهلل,وتركوا مجيع الصاابة وهل األشدا علـى الافـار الرمحـا بيـنهل
الركع السجد املبتغـون فضـالً مـن اهلل ورضـوانا سـيماهل ر وجـوههل مـن أثـر
السجود ,املثين عليهل ر التوراة واإلجنيل من عند اهلل عز وجل الذين غـاظ اهلل
بهل الافار ,املقطـو علـى أن بـاطنهل ر اخلـري ك ـاهرهلف ألن اهلل عـز وجـل
شهد بذل فلل يبايعوا أهدا منهل"(.)1
()1الفصل ر امللل واألهوا والنال.122- 121 /4:
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ويقــول ابــن تيميــة(728هـــ) ":وأمــا اخلــوارج فلــل ياــن فــيهل أهــد مــن
الصاابة ,و نهى عن قتالل أهد من الصاابة"(.)1
 - 3كــثرياً مــا ميثُّــل هــؤ

-بالصــاابة الــذين كــانوا مــع اخلــوارج -

رقوص بن زهري السعدي وعبداهلل بـن وهـب الراسـ  ,وهـؤ

بعـد الباـ

والن ر يتبني أنهل ليسوا من الصاابة..
فارقوص بن زهري ,قال عنه اليثل بن عدي  -النسابة املعروأ  ":-أن
اخلوارج تزعل أن هرقوص بـن زهـري كـان مـن أاـااب الـن ُّ ﷺ ،وأنـه قتـل
معهل يوم النُّهروان قال :فسألن عن ذل  ،فلل أجد أهداً يعرفه"(.)2
وأما عبداهلل بن وهب الراس فقد ذكـره ابـن هجـر ر القسـل الثالـ مـن
اإلاابة ,وهو من أدر الن ﷺ -أي زمنه  -ومل يره( ,)3وهذا مـن املعلـوم
املتف عليه أنه ليس بصاابي.
ثــل كيــف خيفــى علــى ابــن عبــال اــابته –هــني املنــاظرة  ,-وهــو
يقول"وليس فيال منهل أهد" ,أو خيفى على قتادة مثل ذل  ,مع أن ابـن وهـب
كان أمري اخلوارج با تفاق.

( )1جممو الفتاوى.513/28 :
( )2ان ر :اإلاابة ر ييز الصاابة.44/2 :
( )3ان ر :اإلاابة.78/5:
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يقول ابن هزم(456هـ) ":عبد اهلل بن وهـب الراسـ أعرابـي بـوُّال علـى
عقبيه سابقة له و اابة و فقه ,و شهد اهلل له خبري قط ,فمن أضل ممـن
هذه سريته واختياره"(.)1
وإذا ثبن أن هؤ

ليسوا بصاابة مع شهرتهل فغريهل من باب أوب.

*

*

*

()1الفصل.122 /4:
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اخلامتة

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد
ففي نهاية هذا البا ميان إجياز أهل ما توالن إليه مبا يلي:
خـالأ فيهـا أن الصـاابة أمجعـوا علـى
 - 1من األمور املستقرة الـ
احنراأ مسل اخلوارج ,ولذل أمجعوا على منابذة مذهبهل.
 - 2أن الصاابة كانن لل مواقف علمية وعملية جتاه هذا ا حنراأ.
 - 3أهــل مــواقفهل العلميــة تتمثــل ر :التنبــؤ ب هــورهل ,وحتــذير النــال
منهل ,ومناااتهل ,و اورتهل وجمادلتهل بـال هـي أهسـن ,وحتـدي النـال
بالنصوص الواردة فيهل ,وتنزيل نصوص أهـل البـد علـيهل ,وكشـف أسـباب
احنرافهل ,والرد على شبههل..اخل.
 - 4وأهــل مــواقفهل العمليــة تتمثــل ر :هجــرهل ,والصــرب علــى أذاهــل,
والعدل معهل ,واملشاركة ر قتالل وحتريض النال على ذل .
 - 5أن تعدد هذه املواقف وتنوعها كان سب املقام الـذي يقتضـيه هـال
هؤ  ,وقد كان لذل فوائد كثرية مرت خالل البا  ,مثل :رجـو بعضـهل,
وكشف أمرهل للنال ,وعدم التبال باطلهل باحل الـذي كـان عليـه الصـاابة
..اخل.
 - 6أهمية استلهام الدرول العـرب مـن هـذه املواقـف املتنوعـة ر التعامـل
مع مثل هذه الفرقة املارقة على وجه اخلصـوص أو الفـرق املخالفـة علـى وجـه
العموم.
والى اهلل على نبينا مد وعلى آله واابه وسلل

*
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املصادر واملراجع
 - 1اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة ،عبيد اهلل بـن مـد بـن
بطة العاربي ،ت :جمموعة من الباهثني ،دار الراية للنشر ،السعودية.
 - 2إحتاأ اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة ،أمحد بن أبي بار البواريي ،ت:
دار املشااة للبا العلمي ،دار الوطن – الرياض :، ،األوب1420 ،هـ.
 - 3أثر آرا اخلوارج ر الفاـر اإلسـالمي املعااـر ،عبـد التـواب مـد عثمـان .دار
احملدثني للتاقيقات العلمية والنشر2007 ،
 - 4اآلهاد واملثاني ،أمحد بن عمرو بن الضاا أبو بار الشـيباني ،ت :د .باسـل
فيصل أمحد اجلوابرة ،دار الراية ،الرياض ،1991 - 1411 ،األوب.
 - 5األدب املفرد ،مـد بـن إساعيـل أبـو عبـداهلل البخـاري اجلعفـي ،دار البشـائر
اإلسالمية ،بريوت ،1989 - 1409 ،الثالثة ،مد فؤاد عبدالباقي
 - 6إروا الغليــل ر ختــريج أهادي ـ منــار الســبيل ،مــد نااــر الــدين األلبــاني،
إشــراأ :زهــري الشــاوي  ،املاتــب اإلســالمي – بــريوت :، ،الثانيــة1405 ،هـــ -
1985م.
 - 7ا ســتذكار ،ابــن عبــدالرب ،ت :ســامل مــد عطــا و مــد علــي معــوض ،دار
الاتب العلمية ،بريوت :، ،األوب1421 ،هـ.
 - 8ا ستيعاب ر معرفة األاااب ،ابن عبد الرب ،ت :علي مد البجـاوي ،دار
اجليل -بريوت :، ،األوب 1412 ،هـ.
 - 9أسد الغابة ر معرفـة الصـاابة ،ابـن األثـري ،ت :عـادل أمحـد الرفـاعي ،دار
إهيا الرتاث العربي ،بريوت :، ،األوب1417 ،هـ  1996 -م
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 - 10اإلاابة ر ييز الصاابة ،ابن هجر العسقالني ت :عادل أمحد عبد املوجـود
وعلى مد معوض ،دار الاتب العلمية -بريوت.
 - 11إعالم املوقعني عن رب العاملني ،مد بن أبي بار املعروأ بابن قـيل اجلوزيـة،
ت :مشهور بن هسـن آل سـلمان ،الناشـر :دار ابـن اجلـوزي للنشـر والتوزيـع ،اململاـة
العربية السعودية ،الطبعة :األوب 1423 ،هـ.
 - 12األموال بن زجنويه ،محيد بن خملد بن قتيبة املعروأ بابن زجنويه ،ت :شاكر
ذيــب فيــاض ،الناشــر :مركــز املل ـ فيصــل للباــوث والدراســات اإلســالمية ،الطبعــة
األوب1406 :هـ 1986 -م
 - 13أن ـيس السَّــاري ر ختــريج وَحتقي ـ األهادي ـ ال ـ ذكرهــا احلاــافظ ابــن هَجــر
العسقالني ر فاتح البَاري ،نبيل بـن منصـور بـن يعقـوب بـن سـلطان البصـارة الاـوي ،
الناشـــر :مؤسَّسَـــة السَّـــماهة ،مؤسَّسَـــة الريَّـــان ،بـــريوت – لبنـــان ،الطبعـــة :األوب،
1426هـ 2006 -م
 - 14البداية والنهاية ،ابن كثري ،دار الفار1407 ،هـ 1987 -م.
 - 15تــاج العــرول مــن جــواهر القــامول ،مرتضــى الزَّبيــدي ،ت :جمموعــة مــن
احملققني ،دار الداية.
 - 16تاريي ابن معـني (روايـة الـدوري) ،أبـو زكريـا يـى بـن معـني ،ت :د .أمحـد
مــد نــور ســيف ،الناشــر :مركــز البا ـ العلمــي وإهيــا الــرتاث اإلســالمي  -ماــة
املارمة ،الطبعة :األوب1399 ،هـ – 1979م
 - 17تاريي الطربي(تاريي الرسل وامللو ) ،أبو جعفر الطربي ،الناشـر :دار الـرتاث
– بريوت :، ،الثانية  1387 -هـ
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 - 18تاريي بغداد ،أمحد بن علي أبو بار اخلطيب البغدادي ،دار الاتب العلمية -
بريوت.
 - 19تع يل قدر الصالة ،مد بن نصر بن احلجاج املروزي ،ت :عبد الرمحن عبد
اجلبار الفريوائي ،ماتبة الدار ،املدينة املنورة :، ،األوب1406 ،هـ.
 - 20تفسري القران لعبدالرزاق الصنعاني ,ت :مصطفى مسـلل ,ماتبـة الرشـد,1:، ,
1410هـ
 - 21تلبـــيس إبلـــيس ،أبـــو الفـــرج اجلـــوزي ،دار الفاـــر -بـــريوت :، ،األوب،
1421هـ 2001 -م
 - 22تيــارات الفاــر اإلســالمي .املؤلــف :د .مــد عمــارة ،الناشــر :دار الشــروق،
الطبعة :الثانية 1418هـ 1997-م
 - 23جامع البيان ر تأويل القرآن ،مد بن جرير الطربي ،ت :أمحد مد شاكر،
مؤسسة الرسالة :، ،األوب1420 ،هـ
 - 24جامع بيان العلل وفضله ،أبي عمر يوسف بن عبد اهلل النمـري القـرط  ،ت:
أبو عبد الرمحن فواز أمحد زمرلي ،الناشر :مؤسسة الريـان  -دار ابـن هـزم ،الطبعـة
األوب  2003- 1424هـ
 - 25اجلواهر املنتقاة ر إ ام ما أخل به كتاب الطبقـات ,ألبـي القاسـل الـربُّادي ,طبعـة
هجرية ,القاهرة1884 :م
 - 26هلية األوليا وطبقات األافيا  ،أبو نعيل أمحد بن عبـد اهلل األاـبهاني ،دار
الاتاب العربي ،ببريوت :، ،الرابعة1405 ،هـ.
 - 27اخلوارج واحلقيقة الغائبة ,ناار السابعي1420 ,1:، ,هـ
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 - 28الدر املنثور ،جالل الدين السيوطي ،دار الفار -بريوت1993 ،م.
 - 29ذم الاــالم وأهلــه ،أبــو إساعيــل الــروي ،ت :عبــد الــرمحن عبــد العزيــز
الشبل ،ماتبة العلوم واحلال  -املدينة املنورة :، ،األوب1418 ،هـ 1998-م
 - 30الــروض الــداني (املعجــل الصــغري) ،ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب أبــو القاســل
الطرباني ،ت :مد شاور مود احلاج أمرير ،املاتب اإلسالمي ،دار عمار ،بريوت،
عمان ،1985 - 1405 ،األوب.
 - 31الزهد ألبي داود ،سليمان بن األشع السِّجِسْتاني ،ت :ياسر بن ابـراهيل بـن
مد ،أبو بالل غنيل بن عبال بن غنيل وقدم له وراجعه :فضيلة الشيي مد عمرو بن
عبـــد اللطيـــف ،الناشـــر :دار املشـــااة للنشـــر والتوزيـــع ،هلـــوان ،الطبعـــة :األوب،
1414هـ 1994-م .
 - 32سلسل ة األهادي الصاياة ،أبـو عبـد الـرمحن مـد نااـر الـدين األلبـاني،
الناشر :ماتبة املعارأ للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوب( ،ملاتبة املعارأ)
 - 33سـنن ابــن ماجـه ،مــد بـن يزيــد أبــو عبـداهلل القــزويين ،ت :مـد فــؤاد عبــد
الباقي ،دار الفار ،بريوت
 - 34سنن أبي داود ،سليمان بن األشع السجستاني ،ت :مد يـي الـدين عبـد
احلميد ،دار الفار
 - 35سنن البيهقي الاربى ،أمحد بن احلسني أبو بار البيهقي ،ماتبة ت :مد عبـد
القادر عطا,دار الباز ،ماة املارمة 1414 ،هـ – 1994م،
 - 36سنن الرتمذي ،مد بن عيسى أبـو عيسـى الرتمـذي ،ت :أمحـد مـد شـاكر
وآخرون ،دار إهيا الرتاث العربي ،بريوت
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 - 37سنن الدارمي ،عبـداهلل بـن عبـدالرمحن أبـو مـد الـدارمي ،ت :فـواز أمحـد
زمرلي ،خالد السبع ،دار الاتاب العربي ،بريوت1407 ،هـ ،األوب
 - 38الســنن الاــربى ،أمحــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرمحن النســائي ،دار الاتــب
العلمية ،ت :د .عبد الغفار سـليمان البنـداري ،سـيد كسـروي هسـن ،بـريوت1411 ،
  ،1991األوب. - 39السرية النبوية بن هشام ،ت :عبد املل بن هشـام املعـافري ،ت :مصـطفى
السقا وإبراهيل األبياري وعبد احلفيظ الشل  ،الناشـر :شـركة ماتبـة ومطبعـة مصـطفى
البابي احلل وأو ده مبصر ،الطبعة :الثانية1375 ،هـ  1955 -م
 - 40شرح اعت قاد أهـل السـنة واجلماعـة ،أبـو القاسـل الاللاـائي ،ت :أمحـد سـعد
الغامدي ،دار طيبة -الرياض :، ،السادسة1420 ،هـ
 - 41شرح العقيدة الطااوية ،ابن أبي العز احلنفي ،ت :شعيب األرنؤو - ،عبـد
اهلل بـن عبـد احملسـن الرتكـي ،مؤسسـة الرسـالة – بــريوت :، ،العاشـرة1417 ،هــ-
1997م
 - 42الشريعة ،أبو بار مد بن احلسني بن عبد اهلل اآلجـري ،د  -هلل بـن عمـر بـن
سليمان الدميجي ،ر الوطن – الرياض ،الثانية 1420 ،هـ.
 - 43اايح البخاري (اجلامع الصايح املختصـر) ،مـد بـن إساعيـل البخـاري،
ت :د .مصطفى ديب البغا الناشر :دار ابـن كـثري ،اليمامـة  -بـريوت ،الطبعـة الثالثـة،
.1987 – 1407
 - 44الصايح املسند من أقوال الصاابة والتـابعني ،أبـو عبـد اهلل الـداني بـن مـنري آل
زهوي ،راجعه :عبد اهلل بن اا العبيالن ،الناشر :دار الفاروق ،الطبعة :األوب.
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 - 45اايح مسلل ،مسلل بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،ت :مد
فؤاد عبد الباقي ،دار إهيا الرتاث العربي ،بريوت.
 - 46الطبقــات الاــربى ،ابــن ســعد ،ت :إهســان عبــال ،دار اــادر – بــريوت،
الطبعة :األوب 1968 ،م.
 - 47الطيوريات ،انتخاب :أمحد بن مد بن أمحد بن مد بن إبراهيل سِلافاه ،من
أاول :أبو احلسني املبار بن عبد اجلبار الصرير الطيوري ،ت :دسان يـى معـالي،
عبــال ا ـخر احلســن ،الناشــر :ماتبــة أضــوا الســلف ،الريــاض ،الطبعــة :األوب،
1425هـ 2004-م
 - 48غريــب احلــدي  ،إبــراهيل بــن إســااق احلربــي ،ت :ســليمان إبــراهيل مــد
العايد ،الناشر :جامعة أم القرى ،الطبعة :األوب1405 ،هـ
 - 49غريـب احلـدي  ،أبــو عسبيـد القاســل بـن ســالم ،ت :مـد عبــد املعيـد خــان،
مطبعة دائرة املعارأ العثمانية ،هيدر آباد  -الدكن :، ،األوب 1384 ،هـ.
 - 50فتح الباري شرح اايح البخاري ،ابن هجر العسقالني ،ت :مد فؤاد عبد
الباقي ،دار املعرفة  -بريوت1379 ،هـ
 - 51الفصل ر امللل واألهوا والنال ،أبو مد علي بـن هـزم األندلسـي ،ماتبـة
اخلاجني – القاهرة.
 - 52فضــائل القــرآن للقاســل بــن ســالم ،أبــو عسبيــد القاســل بــن ســالم بــن عبــد اهلل
الروي ،ت :مروان العطية ،و سن خرابة ،ووفا تقـي الـدين ،الناشـر :دار ابـن كـثري
(دمش
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 - 53الاامل ر التاريي ،أبو احلسن علي بن أبي الارم مد بن مد اجلـزري ،عـز
الدين ابن األثري ،ت :عمر عبد السـالم تـدمري ،الناشـر :دار الاتـاب العربـي ،بـريوت
 لبنان ،الطبعة :األوب1417 ،هـ 1997 /م - 54الاامل ر اللغة واألدب ،مد بن يزيد املربد ،ت :مد أبو الفضل إبراهيل،
الناشر :دار الفار العربي القاهرة ،الطبعة :الطبعة الثالثة 1417هـ 1996-م
 - 55كتاب األموال ،أبو عسبيد القاسل بن سالم ،ت :خليل مد هـرال ،الناشـر:
دار الفار - .بريوت.
 - 56كتــاب الســنة (ومعــه ظــالل اجلنــة ر ختــريج الســنة بقلــل :مــد نااــر الــدين
األلبــاني) ،أبــو باــر بــن أبــي عااــل ،املاتــب اإلســالمي :، ،األوب1400 ،هـــ -
1980م.
 - 57كتــاب الســري ,أمحــد بــن ســعيد الشســماخي ,ت :امحــد الســيابي ,وزارة الــرتاث
والثقافة ,سلطنة عمان1412 ,2:، ,هـ.
 - 58كتاب الفنت ،أبو عبد اهلل نعيل بن محاد ،ت :سـري أمـني الـزهريي ،الناشـر:
ماتبة التوهيد – القاهرة ،الطبعة :األوب1412 ،هـ
 - 59كتاب احملاربة من موطـأ ابـن وهـب ،أبـو مـد عبـد اهلل بـن وهـب بـن مسـلل،
الناشر :دار الغرب – بريوت ،الطبعة :األوب
 - 60كشف األستار عن زوائد البزار ،علي بن أبي باـر بـن سـليمان اليثمـي ،ت:
هبيـــب الـــرمحن األع مـــي ،الناشـــر :مؤسســـة الرســـالة ،بـــريوت ،الطبعـــة :األوب،
1399هـ 1979-م
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 - 61كشف الغمة اجلامع ألخبار األمة ,سرهان بن سعيد اإلزكوي ,ت :مد هبيب
و مود السليمي ,وزارة الرتاث والثقافة ,سلطنة عمان1434 ,2:، ,هـ
 - 62لسان امليزان ،ابن هجر العسقالني ،دائرة املعـرأ الن اميـة – النـد ،الناشـر:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت – لبنان ،الطبعة :الثانية1390 ،هـ 1970 -م.
 - 63اجملالسة وجواهر العلل ،أبو بار أمحد بن مروان الـدينوري ،ت :مشـهور بـن
هسن آل سلمان ،دار ابن هزم (بريوت  -لبنان) ،تاريي النشر1419 :هـ
 - 64اجملتبــى مــن الســنن ،،أمحــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرمحن النســائي ،ت:
عبدالفتاح أبو غدة ،ماتب املطبوعات اإلسالمية ،هلب ،1986 - 1406 ،الثانية.
 - 65جممو الفتـاوى ،ابـن تيميـة ،مجـع وترتيـب ابـن قاسـل ،طبعـة وزارة الشـئون
اإلسالمية.
 - 66املستدر على الصاياني ،مد بن عبداهلل أبـو عبـداهلل احلـاكل النيسـابوري،
ت :مصــطفى عبــد القــادر عطــا ،دار الاتــب العلميــة ،بــريوت،1990 - 1411 ،
األوب.
 - 67مسند ابن اجلعد ،علي بن اجلعد بن عبيد أبو احلسن اجلـوهري البغـدادي ،ت:
عامر أمحد هيدر ،مؤسسة نادر ،بريوت ،1990 - 1410 ،األوب.
 - 68مسند أبي يعلى ،أمحد بـن علـي بـن املثنـى أبـو يعلـى املواـلي التميمـي ،ت:
هسني سليل أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمش  ،1984 - 1404 ،األوب.
 - 69املسند ،أمحد بن مد بـن هنبـل ،ت :شـعيب األرنـؤو - ،عـادل مرشـد،
وآخرون ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوب 1421 ،هـ 2000 -م.
 - 70املسند ،أمحد بن مد بن هنبل ،ت :أمحد شاكر ،دار اجليل.
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 - 71مصنف ابن ابي شيبة ،أبـو باـر عبـد اهلل بـن مـد بـن أبـي شـيبة الاـور ،ت:
كمال يوسف احلوت ،ماتبة الرشد ،الرياض ،1409 ،األوب .
 - 72مصنف عبدالرزاق الصنعاني ،أبو بار عبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني ،ت:
هبيب الرمحن األع مي ،املاتب اإلسالمي ،بريوت ،1403 ،الثانية.
 - 73املطالــب العاليــة بزوائــد املســانيد الثمانيــة ،ابــن هجــر العســقالني ،ت)17( :
رسالة علمية قدمن جلامعة اإلمام مد بن سـعود ،تنسـي  :د .سـعد بـن نااـر بـن عبـد
العزيز الشثري ،دار العاامة ،دار الغي – السعودية :، ،األوب1419 ،هـ.
 - 74املعجــل األوســط ،أبــو القاســل ســليمان بــن أمحــد الطربانــي ،ت :طــارق بــن
عوض اهلل بن مد ،عبد احملسن بن إبراهيل احلسيين ،دار احلرمني ،القاهرة1415 ،هـ.
 - 75املعجل الابري ،سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسل الطرباني ،ماتبة العلـوم
واحلال ،املوال ،1983 - 1404 ،الثانية ،محدي بن عبداجمليد السلفي
 - 76مقـــا ت اإلســـالميني و اخـــتالأ املصـــلني ،أبـــو احلســـن األشـــعري ،عنـــى
بتصــاياه :هلمــوت ريــرت ،الناشــر :دار فرانــز شــتايز ،الطبعــة :الثالثــة1400 ،ه ــ -
1980م
 - 77امللل والنال ،مد بن عبدالاريل الشهرستاني ،ت :مد الفاضلي ،املاتبـة
العصرية ،بريوت :، ،الثانية1421 ،هـ.
 - 78منهاج السنة النبوية ر نقض كالم الشيعة القدرية ،ابن تيمية ،ت :مد رشـاد
سامل ،جامعة اإلمام :، ،األوب1406 ،هـ.
 - 79املنهاج شرح اايح مسلل بن احلجاج ،أبو زكريا النـووي ،دار إهيـا الـرتاث
العربي -بريوت :، ،الثانية1392 ،هـ.
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 - 80موطأ اإلمام مال

 ،-مال بن أنس أبو عبداهلل األاباي ،ت :مد فـؤاد

عبد الباقي ،دار إهيا الرتاث العربي ،مصر  ,الناشر :مؤسسة نادر – بـريوت ،الطبعـة:
األوب1990 – 1410 ،
 - 81نزهة الن ر ر توضيح خنبة الفار ر مصطلح أهل األثر ،ابن هجر العسقالني،
ت :عبد اهلل بن ضيف اهلل الرهيلي ،مطبعة سفري -الرياض :، ،األوب1422 ،هـ .
 - 82النهاية ر غريب احلدي واألثر ،ابن األثري ،ت :طاهر أمحد الزاوي ،مـود
مد الطناهي ،املاتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ.
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-  دراسة حتليلية- موقف الصحابة من اخلوارج
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The Position of Prophet Muhammad’s Companions
Towards Al-Khawarij
Analytical Study
Dr. Yaser A. M. Al-Yahya
Department of Creed and Contemporary Schools
College of Shari’a and Islamic Studies
Abstract:
This current research paper studies the position of the Prophet’s companions
towards a stray faction which appeared duing their time, namely Al-Khawarij.
The importance of studying their position towards this group lies in the lessons
that can be derived from this, especially in our times when the bid’a (innovation)
of new Khawarij appears represented by extremist groups, which reinvent the
previous Khawarij thinking.
The Prophet’s companions took rational and practical positions in dealing
with the deviation of this faction. The most prominent of their rational positions
include predicting their appearance, warning of their danger, offering them their
advice, peacefully debating and arguing with them, highlighting to people
Qurani’c texts condemning Khawariji actions, applying bid’a texts to their case,
revealing their deviant beliefs and actions, and rebutting their deviant views.
Among Prophet’s companions practical positions were, abandoning them,
showing patience when mistreated by them, being just with them, participating
in their fighting against them, and inciting people to do the same. This diversity
in attitudes resulted in a number of effects the most important of which were the
return of some Khawarijis to the right path, stopping some of their evil, the
revelation of their falsehood to the people, and clarifying the Khawariji’s
falsehood in contrast to the truth that the Prophet’s companions had.
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تناول هذا البحث األحاديث واآلثار الواردة يف النهي عن النوم على البطن ،ويهدف
هذا البحث إىل دراسة تلك األحاديث واآلثار دراسة حديثية فقهيةة ،وييةاا اآلراا الطبيةة
يف هيئة النوم على البطن ،وقد اعتمةد يف البحةث علةى اجةنهس ارسةتقااتي التحليلةي،
وكاا من أهم نتاتس البحث :أا النوم له هيئا متعةددة ،أفلةلها هةو النةوم علةى ال ة
األمين ،وأا النهي عن النوم على البطن ،ورد فيه ستة أحاديث كلها ضةعيةة يبةب
ضعف يعض رواتها ،أو الةوهم وارضةطاايف يف يعةض أسةانيدها وألةا هةا ،وأا النهةي
عن النوم على البطن ،ورد فيه أثا صحيح عن اين سريين ،لكنه ر يقةو أا يبنةى عليةه
حكم شاعي ،وأا حةديث ِخْفةةة الاةةار يف النهةي عةن النةوم علةى الةبطن ،مةن أشةد
األحاديث اضطااياً يف اسم الصحايي ،واسم الااو عنه ،وأا النوم على البطن جةات؛
ألا األصل يف أحكام هيئا النوم هو اإلياحة ،وللعف األحاديث الواردة يف النهي عن
تلك اهليئة مةن النةوم ،وأا اإلسةحم حةث أتباعةه علةى مااعةاة الةذوو العةام واألعةااف
العامة للناس ما مل ختالف أحكام ال ايعة اإلسحمية ،وأا أهل الطة تتلةةوا يف النةوم
على البطن ،فمنهم من يا أنه نومةة ِبيعيةة ،ومةنهم مةن يةا أا لةه ثةارًا سةلبية علةى
صحة اإلنباا ،ومن توصيا البحث :دراسة أحاديث هيئة النوم على الظها ،وكةذلك
حتقي كتايف إكاام الليف للحايي ،حتقيقاً علمياً.

املقدمة:

احلمد هلل الذي خلق فسوى ،وقدر فهدى ،خلـق اننسـان أ ص رـور ،
و حسن تقويم ،والصال والسالم على النيب املصطفى ،الذي رشـد تهـإ
تنافع الدنيا واآلخر أ املقام واملنام ،وبعد:
فإنَّ النوم نعمة تن النعم الظاهر الـ وجـدها اخلـالق اـه انإ وتعـا أ
احليــا الــدنيا حلاجــة اننســان ليها؛فهــالنوم تنــون د وتــة احليــا الطهيعيــة،
وااهمرار النشاط ،وراحة اجلسد ،واكهمال بنيـة اجلسـم ،واـالتة العقـ ،
قال اهلل تعا ﴿ َومِنْآيََتِِن ِآ َماَنت مم بِآ للتيْلِنَلآ َوهي راَِنتالآوَهل ِؤكُنت ممنبِآمْنْآ ُِإِن ِْ ِآ لَرآِِنآلآ ُيِن َآ َآنتتٍآيِّقُنٍْآ
ََسمَعمََْ﴾(،)1وعقد انتام الهيهقي (ت458هـ) أ كهابإ شعب ان ان فصـال أ
النـــوم ،فقال":فصـ ـ أ النـــوم الـــذي هـــو نعمـــة تـــن نعـــم اهلل تعـــا أ دار
الدنيا .)2("...آ
واهب النهابة أ هذا اله ث؛ ني قر ت حاديث النهي عـن النـوم علـى
الهطن أ دواويـن السـنة ،وأ كهـب اآلدا تـرات عديـد  ،وكنـ نـن نهـا
بسهب كثرتها وشهرتها ر ي ة ،وكنـ شـاهد ننـار بعـت انيهسـه علـى
تن يراه نائما على تلك اهليئة الاـيما أ احلـرت الشـريف أ شـهر رت ـان،
ثم وقف بعد ذلك على ت عيف بي حـاص الـرا ي لـهعت تلـك ايحاديـث،
ـد ذلــك ايتــر انههــاهي ،فعزت ـ علــى ختــع ولــريح تلــك ايحاديــث،
فشـ َّ
ودرااة روا اانيدها جرحا وتعديال ،وبيان ترتههها ر ة وضعفا.

( )1اور الروم ،آية23 :
( )2شعب ان ان (.)404/7
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ويهــده هــذا اله ــث :درااــة حاديــث وآثــار النهــي عــن النــوم علــى
الــهطن ،درااــة حديثيــة فقهيــة ،وبيــان تقهوهلــا تــن تردودهــا ،وبيــان احلنــم
الشرعي أ النوم على تلك اهليئة ،وبيان آراء ه الطـب أ آثـار تلـك النوتـة
على ر ة اننسان.
وقد ومس هذا اله ث :بايحاديث واآلثار الوارد أ النهـي عـن النـوم
على الهطن ،درااة حديثية فقهية.
وهــذا اله ــث أ درااــة حاديــث وآثــار النهــي عــن النــوم علــى الــهطن،
يهصف باجلد أ الها  ،وايرالة أ الطرح ،فهو مل يفرد  -فيمـا علـم -
تن قه بالهصنيف.
خطــة اله ــث :وتشــهم علــى تقدتــة ،وته ــث  ،وخامتــة ،وكشــافات
علمية ،على الهفصي اآلتي:
املقدتــة :وتشــهم علــى اــها اخهيــار اله ــث ،و هدافــإ ،وحــدوده،
وخطهإ ،واملنهح العلمي فيإ ،والدرااات السابقة أ املوضوع.
امله ث ايول :ايحاديث واآلثار الوارد أ النهي عن النوم على الهطن،
وفيإ اهعة تطالب:
املطلب ايول :حديث ِطخْفة الغفاري رضي اهلل عنإ.
املطلب الثاني :حديث بي هرير رضي اهلل عنإ.
املطلب الثالث :حديث بي ذر رضي اهلل عنإ.
املطلب الرابع :حديث بي تاتة الهاهلي رضي اهلل عنإ.
املطلب اخلاتس :حديث تعاوية بن احلنم السُّلَمِي رضي اهلل عنإ.
املطلب السادس :حديث عمرو بن الشَّرِيْد الثقفي رمحإ اهلل.
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املطلب السابع :ثر ابن اريين رمحإ اهلل.
امله ث الثاني :ايحنام احلديثية والفقهية أ ايحاديث واآلثار الوارد أ
النهي عن النوم على الهطن ،وفيإ تطلهان:
املطلــب ايول :ايحنــام احلديثيــة والفقهيــة أ ايحاديــث واآلثــار
الوارد أ النهي عن النوم على الهطن.
املطلب الثاني :اآلراء الطهية أ النوم على الهطن.
اخلامتة :وذكرت فيها هم النهائح ،والهوريات.
النشافات العلمية.
و تا تنهح اله ث ،فقد الن املنهح االاهقرائي اله ليلي ،كالهالي:
وال :حصــرت حاديــث وآثــار النهــي عــن النــوم علــى الــهطن تــن خــالل
ااهقراء دواوين السنة ،وتن خالل براتح احلااب اآللي.
ثانيا :لريح ايحاديث واآلثار:
 -1ن كــان احلــديث و ايثــر أ الص ـ ي  ،و أ حــدهما ،اكهفي ـ
بــالعزو ليهمـــا ،و ن مل ينـــن فيهمـــا ،و أ حـــدهما ،عزوتـــإ تصـــادره
ايرلية.
 -2عزوت ايحاديث واآلثار رقم اجلزء ،والصف ة ،ورقـم احلـديث
و ايثر.
 -3حنمـ علــى ايحاديــث واآلثــار بــالنظر ترتهــة رواتهــا ،واــالتة
اانيدها ،و لفانها.
ثالثا :ذكرت قوال النقاد أ الروا حسب الهسلس الزتين لقائليها.
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رابعــا :ذكــرت تصــادر ايقــوال واملســائ ترتهــة حســب الهسلسـ الــزتين
لوفا تؤلفيها.
خاتسا :ذكرت آراء ه الطب أ النوم على الهطن تن تصادرها العلميـة
العربية وايعجمية.
ااداــا :ضــهط النلمــات ،و مســاء الــروا والشــيو  ،ال ـ اهــا
ضهط بالشن .
الدرااات السابقة
مل عثر – حسب علمي  -على درااات خمهصَّة أ حاديث وآثار النهـي
عــن النــوم علــى الــهطن ،و منــا وقف ـ علــى بعــت الدرااــات العاتــة ،وهــي
كالهالي:
وال :كها كرام ال ـيف ،اـ ا بـن بـراهيم احلربـي ،وقـد ذكـر فيـإ
ثالث عشر رواية ،تن روايات حاديث النهـي عـن النـوم علـى الـهطن ،دون
بيان ملرتههها ر ة و ضعفا.
ثانيا :ايحاديث املهعلقة بالنوم و حناتإ وآدابإ ،ختعـا ودرااـة .د رـاحل
االتة حممـد بورـعيليك ،راـالة تاجسـهري بنليـة الدرااـات العليـا باجلاتعـة
ايردنية ،وكهـب فيهـا الهاحـث تطلهـا بعنـوان :النـوم علـى الوجـإ و الـهطن،
وجاء ذلك املطلب خمهصرا ،ذكر فيإ الهاحث حديث فقط تـن حاديـث النهـي
عن النوم على الهطن ،هما :حديث ِطخْفة الغفاري رضي اهلل عنإ ،وحـديث
بي تاتة الهاهلي رضـي اهلل عنـإ ،وقـام الهاحـث بهخرمهمـا لرمـا خمهصـرا،
دون بيــان تــا ورد فيهمــا تــن اخــهاله أ الروايــات ،وحنــم عليهمــا باحلســن
لغريهما.
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ثالثا :كهـا اهلـدي النهـوي أ هيئـات اجللـوس والنـوم واملشـي ،د اـعاد
رهيح الصهيح ،وذكرت فيإ الهاحثة تسائ و حنام النوم على وجإ العمـوم،
وتعرض فيإ لل ديث عن النوم على الهطن أ مخس رف ات ،ذكرت فيها
حديث ِطخْفة الغفاري رضي اهلل عنـإ ،وحـديث بـي هريـر رضـي اهلل عنـإ،
وحديث بـي ذر رضـي اهلل عنـإ ،وخرجـ تلـك ايحاديـث لرمـا خمهصـرا،
دون درااة ياانيدها ،وال بيان ر ي ها تن ضعيفها ،ومل تشـر تـا ورد
حلنَم الشـرعية تـن النهـي عـن تلـك
تن اخهاله أ رواياتها ،وذكرت بعت ا ِ
النوتة.
رابعا :بعت النهابات املهثوثة على تواقع الشهنة العننهوتية ،فقـد حـاول
بعــت الهــاحث درااــة حاديــث النهــي عــن النــوم علــى الــهطن ،فعمـ علــى
لــريح بع ــها لرمــا تهواــطا ،ثــم اعهــذر عــن النهابــة أ املوضــوع لشــد
االضطرا أ تلك ايحاديث.
وهـذا اله ــث أ ختــع ودرااـة ايحاديــث واآلثــار الـوارد أ النهــي عــن
النـوم علــى الــهطن ،خيهلــف عــن تلــك الدرااــات املــذكور  ،بأنــإ ختــع تلــك
ايحاديث واآلثار ،ودراها درااة حديثية ،بهخرمها ،وختع طرقها ،وبيان
عللها ،واحلنـم علـى اـانيدها و لفانهـا ،وبيـان قـوال هـ العلـم أ النـوم
على تلك اهليئة ،ثم ذكر آراء ه الطب أ آثار النوم علـى تلـك اهليئـة علـى
ر ة اننسان.
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امله ث ايول :ايحاديث واآلثار الوارد أ النهي عن النوم على الهطن،
وفيإ اهعة تطالب:
املطلب ايول :حديث طِخْفة الغفاري رضي اهلل عنإ.
املطلب الثاني :حديث بي هرير رضي اهلل عنإ.
املطلب الثالث :حديث بي ذر رضي اهلل عنإ.
املطلب الر ابع :حديث بي تاتة الهاهلي رضي اهلل عنإ.
املطلب اخلاتس :حديث تعاوية بن احلنم السُّلَمِي رضي اهلل عنإ.
املطلب السادس :حديث عمرو بن الشَّرِيْد الثقفي رمحإ اهلل.
املطلب السابع :ثر ابن اريين رمحإ اهلل.

*
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املطلب ايول :حديث طِخْفة الغفاري رضي اهلل عنإ
عن ِطخْفة الغفاري  -رضي اهلل عنإ ،وكان تن ر ا الصفة  ،-ن
الراول رلى اهلل عليـإ واـلم ،قـال ":يـا فـالن اذهـب بهـذا تعـك ،يـا فـالن
اذهب بهـذا تعـك ،فهقيـ رابـع ربعـة ،فقـال لنـا راـول اهلل رـلى اهلل عليـإ
والم :انطلقوا ،فانطلقنا حهى تينا بيـ عائشـة ،فقـال راـول اهلل رـلى اهلل
جبشِ ْيشَة( )1فأكلنا ،ثم قال :يا عائشة
عليإ والم :يا عائشة طعمينا ،فجاءت َ
طعمينا ،فجاءت حبَيْسٍ( )2تث القَطَا ( ،)3ثم قال :يا عائشة ااـقينا ،فجـاءت
بقدح رغري فيإ لنب ،فقال لنا راول اهلل  :ن شئهم فههم ههنا ،و ن شـئهم
دخلـهم املسـجد ،فقلنـا :بـ نـدخ املســجد ،فهينمـا نـا نـائم علـى بطـين تــن
الس َر( )4دفعين رج برجلإ ،فقال :هنـذا ،فـإن هـذه ضِـجْعَة()5يهغ ـها اهلل
َّ
عز وج  ،فرفع ر اي فإذا هو راول اهلل ."

( )1اجلشيشة :حنطـة تط ـن ثـم يطـهي عليهـا حلـم و متـر .تـا العـروس ،تـاد (جر ).
قل  :وتعره حاليا باجلريش.
( )2احلــيس :هــو الطعــام املهخــذ تــن الهمــر وايقــط والســمن .النهايــة أ يريــب احلــديث
وايثر ،تاد (حيس).
( )3القطا  :طائر تشهور ،ي ر بإ املث أ ثق تشيإ .تا العروس ،تاد (قطو).
( )4الس ر :يطلق على ثالثة تعاني :وجع بالرئة ،و الوقـ تـن آخـر الليـ  ،و تشـهيإ
الهاطـــ بـــاحلق .النهايـــة أ يريـــب احلـــديث وايثـــر ،تاد (اـــ ر) ،تـــا العـــروس،
تاد (اـ ر).قل  :واــيأتي بيــان ي هــذه املعــاني رجــح باملقصــود أ املطلــب ايول تــن
امله ث الثاني.
( )5ال جعة :هي النوم .النهاية أ يريب احلديث وايثر ،تاد (ضجع).
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لريح احلديث:
احلديث رواه ابن ِطخْفـة عـن بيـإ ،واخهلـف عليـإ فيـإ ،فـرواه عنـإ :بـو
اــلمة بــن عهــد الــرمحن ،وحممــد بــن بــراهيم الهيمــي ،وحممــد بــن عمــرو بــن
عطاء ،ونعيم بن عهد اهلل املُـجْمِر ،وحييى بن بي كثري.
وال:حديث بي المة بن عهد الرمحن:
رواه عن بي المة بن عهد الرمحن:احلارث بن عهد الرمحن ،وحييى بـن
بي كثري.
فأتــا حــديث احلــارث بــن عهــد الــرمحن ،فأخرجــإ محــد أ تســنده،
بن وه(27/39ح ،)23616عن يزيد بن هارون.
و خرجإ الهخاري أ الهاريي النهري( ،)366/2/2وأ الهاريي ايواط،
بن ـــــوه خمهصـــــرا(276/1ح ،)547ويعقـــــو بـــــن اـــــفيان أ املعرفـــــة
والهاريي( ،)475/2عن آدم بن بي ياس.
و خرجــإ يعقــو بــن اــفيان أ املعرفــة والهــاريي( ،)475/2واحلربــي أ
كرام ال يف ،مبعناه(ح ،)56عن عارم بن علي الوااطي.
و خرجــــإ بــــو القااــــم الهغــــوي أ تعجــــم الصـــ ابة ،أ توضــــع ،
أ(212/4ح ،)1715تن طريق عهداهلل بن وهب ،وأ(212/4ح،)1716
تن طريق حس بن حممد املَرْ َوذِي.
و خرجــإ بـــو نعـــيم أ دالئــ النهــو (429/2ح ،)336تـــن طريـــق بـــي داود
الطيالسي.
اهههم(يزيد بن هارون ،وآدم بن بي ياس ،وعارم بن علي الوااطي،
وعهداهلل بن وهب ،وحس بـن حممـد املَـرْ َوذِي ،و بـو داود الطيالسـي) ،عـن
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ابن بي ذئب ،عن احلارث بن عهدالرمحن قال :بينا نا جالس تع بـي اـلمة
بن عهدالرمحن ،ذ طلع علينا رج تن بـين يفـار ،ابـن لعهـداهلل بـن طِهْفـة،
فقال :بو المة ال لربنا عن خرب بيك ،وذكر احلديث.
و تا حديث حييى بن بي كثري ،فقد اخهلف عليإ فيإ:
فـــرواه عنـــإ :بو مساعيــ بـــراهيم بـــن عهـــدامللك القَنَّـــاد ،وشـــيهان بـــن
عهدالرمحن الن وي ،وعهدالرمحن بن عمرو ايو اعي ،وتعمر بـن راشـد،
وتواى بن خلف العَمّي ،وهشام الداهوائي ،وحييى بن عهدالعزيز ايردني.
فأتا حديث بـي مساعيـ القَنَّـاد ،فأخرجـإ الطربانـي أ املعجـم النـهري،
بن ــوه(328/8ح ،)8229تــن طريــق حييــى بــن دُرُاْ ـ  ،ثنــا بــو مساعي ـ
القَنَّاد ،عـن حييـى بـن بـي كـثري ،عـن بـي اـلمة ،عـن يعـيش بـن طِفهـة ،و
طِفخة ،عن بيإ.
و تا حديث شيهان بن عهـدالرمحن الن ـوي ،فأخرجـإ ابـن بـي شـيهة أ
تصنفإ ،بن وه خمهصرا (573/13ح ،)27215وابن تاجإ أ السنن ،بن ـوه
خمهصرا(248/1ح ،)752واحلربي أ كرام ال يف ،بلفظ تقـار (ح،)61
والنسائي أ السنن النربى(556/8ح ،)6795تن طريق احلسن بن تواى.
و خرجـــإ محـــد أ تســـنده ،أ توضـــع  ،أ(311/24ح،)15544
وأ(29/39ح ،)23618تن طريق هاشم بن القاام.
و خرجــإ الطربانــي أ املعجــم النــهري ،بلفــظ تقــار (329/8ح،)8332
تن طريق عهيداهلل بن تواى.
و خرجـــإ الهيهقـــي أ شـــعب ان ـــان(415/7ح ،)4395وأ اآلدا ،
بن وه(ح ،)839تن طريق حممد بن اابق.
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ربعههم(احلسن بن تواى ،وهاشـم بـن القااـم ،وعهيـداهلل بـن تواـى،
وحممد بن اابق) ،عن شيهان بن عهدالرمحن ،عـن حييـى بـن بـي كـثري ،عـن
بي المة بن عهدالرمحن ،واخهلفوا:
فقال احلسن بن تواى عند احلربي ،وهاشم بن القاام أ حـد حديثيـإ أ تسـند
محد(311/24ح ":)15544ن يعيش بن طِخْفة()1بن قيس ،حدثإ عن بيإ".
وقال احلسن بن تواى أ بـاقي الروايـات ،وهاشـم بـن القااـم أ حديثـإ
الثاني أ املسند(29/39ح ":)23618ن يعيش بـن قـيس بـن ِطخْفـة ،حدثـإ
عن بيإ ،قال :وكان بي تن ر ا الصفة".
وقال عهداهلل بن تواى ،وحممد بن اابق ":عن يعيش بن طِخْفة ،عن بيإ".
و تـــا حـــديث ايو اعـــي ،فأخرجـــإ احلربـــي أ كـــرام ال ـــيف ،بلفـــظ
تقار (ح ،)62تن طريق الوليد بن تسلم.
و خرجـــإ النســـائي أ الســـنن النـــربى ،بن ـــوه(555/8ح ،)6794تـــن
طريق شعيب بن ا ا .
و خرجإ الطرباني أ املعجم النهري(329/8ح ،)8230تن طريق عهـداهلل
بن املهارك.
( )1طِخْفة :باخلاء املعجمة ،وتا ورد تن ذلك أ بعت الروايات(طِ ْفة) باحلاء املهملة،
فإمنا هو تص يف؛ ين ختيع تن ضهطإ باحلروه ،ضهطإ باخلـاء املعجمـة ،ومل ي ـهطإ
حــــد باحلــــاء املهملة .اــــد الغابــــة(97/3ت ،)2646انرــــابة( ،)297/3تقريــــب
الههذيب(ت ،)3027ضهط تـن يـرب فـيمن قيـده ابـن حجـر(  ،)141املغـين أ ضـهط
مساء الرجال( .)157
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ثالثههم(الوليد بن تسلم ،وشـعيب بـن اـ ا  ،وعهـداهلل بـن املهـارك)،
عــن ايو اعــي ،عــن حييــى بــن بــي كــثري ،عــن بــي اــلمة بــن عهــدالرمحن،
واخهلفوا:
فقال الوليد بن تسلم ":عن ابن قيس بن ِطخْفة الغفاري ،حدثين بي".
وقال شعيب بن ا ا  ":عن قيس بن طِغْفة الغفاري ،قال :حدثين بي".
وقال عهداهلل بن املهارك ":عن يعيش بن طِهْفة الغفاري ،عن بيإ".
و تا حديث تعمر بن راشد ،فقد رواه أ جاتعـإ(102/10ح،)19802
وتن طريقإ خرجإ احلربي أ كرام ال يف ،بلفظ تقار (ح ،)63عن حييى
بن بي كثري ،عن بي المة بن عهدالرمحن ،ن رجال تن ه الصفة ،قال:
دعاني راول اهلل رلى اهلل عليإ والم.
قال الدارقطين ":ويريه يرويإ عن بي المة عن ابـن طِهْفـة الغفـاري عـن
بيإ ،وهو الصوا "(.)1
و تا حديث تواى بن خلف العَمّي ،فأخرجإ الهخاري أ ايد املفرد،
خمهصرا(ح ،)1187وأ الهاريي النهري( ،)366/2/2وأ الهـاريي ايواـط،
بن وه خمهصرا(275/1ح ،)545عن خلف بن تواى بن خلف.
و خرجإ الهخاري أ الهاريي النهري( ،)366/2/2وأ الهاريي ايواط،
بن وه خمهصرا(276/1ح ،)546عن تواى بن مساعي الهصري.
كالهما(خلف بن تواى ،وتواى بن مساعيـ الهصـري) ،عـن تواـى
بن خلف ،عن حييى بن بي كثري ،عن بي المة بن عهدالرمحن ،واخهلفوا:

( )1العل (299/9ح.)1776
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فقال خلف بن تواى كما أ الهاريي النهري وايواط ،وتواى بن مساعيـ
كما أ الهاريي ايواط ":عن يعيش بن طِخْفة الغفاري ،ن باه خربه".
وقال خلف بن تواى ،كما أ ايد املفرد ":عن ابن ِطخْفة الغفاري ن
باه خربه ،نإ كان تن ر ا الصفة".
وقال تواى بن مساعي الهصري ،كمـا أ الهـاريي النـهري ":عـن يعـيش
عن طِهْفة".
و تا حديث هشام الداهوائي ،فأخرجإ محـد أ تسـنده ،أ توضـع ،
أ(307/24ح ،)15543وأ(28/39ح ،)23617واحلربـــــــي أ كـــــــرام
ال ــــــيف ،خمهصــــــرا(ح ،)59وابــــــن ايثــــــري أ اــــــد الغابــــــة ،بلفــــــظ
تقار (97/3ت ،)2646تن طريق مساعي بن علية.
و خرجـــــإ الهخـــــاري أ الهـــــاريي النـــــهري( ،)366/2/2وأ الهـــــاريي
ايواـــــــــط(277/1ح ،)551ويعقـــــــــو بـــــــــن اـــــــــفيان أ املعرفـــــــــة
والهاريي( ،)477/2تن طريق عهداهلل بن املهارك.
و خرجإ الهخـاريفي الهـاريي النـهري ،خمهصـرا( ،)366/2/2وأ الهـاريي
ايواط( ،)277/1عن تعاذ بن ف الة الهصري.
و خرجإ الهخاري أ الهاريي النـهري ،بن ـوه خمهصـرا( ،)365/2/2وأ الهـاريي
ايواــط(275/1ح ،)544و بــو داود أ الســنن(311/4ح ،)5040والنســائي أ
السنن النربى(557/8ح ،)6796تن طريق تعاذ بن هشام الداهوائي.
و خرجــإ احلربــي أ كــرام ال ــيف ،بلفــظ تقــار (ح ،)57والنســائي أ
الســــــنن النــــــربى(594/8ح ،)6867والهغــــــوي أ تعجــــــم الصــــ ـ ابة
(438/3ح ،)1372تن طريق خالد بن احلارث الهصري.
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و خرجإ احلربي أ كـرام ال ـيف ،أ توضـع  ،أ(ح ،)58تـن طريـق
عهــدالوها بــن عهداايــد الثقفــي ،وأ(ح ،)60تــن طريــق عهدالصــمد بــن
عهدالوارث.
و خرجــإ الطربانــي أ املعجــم النــهري ،بلفــظ تقــار (328/8ح،)8227
و بـــو نعـــيم أ تعرفـــة الصـــ ابة ،بن ـــوه(1572/3ح ،)3973وأ حليـــة
ايولياء(373/1ت ،)82تن طريق حجا بن نصري.
و خرجــإ الطربانــي أ املعجــم النــهري ،بلفــظ تقــار (328/8ح،)8228
تن طريق براهيم بن طَهْمان.
تســعههم( مساعي بــن عليــة ،وعهــداهلل بــن املهــارك ،وتعــاذ بــن ف ــالة
الهصـــري ،وتعـــاذ بـــن هشـــام الداـــهوائي ،وخالـــد بـــن احلـــارث الهصـــري،
وعهدالوها بن عهد اايدالثقفي ،وعهدالصمد بن عهدالوارث ،وحجا بـن
نصري ،و براهيم بن طَهْمان) ،عن هشام الداهوائي ،عن حييى بن بـي كـثري،
عن بي المة بن عهدالرمحن ،واخهلفوا:
فقــال مساعيــ بــن عليــة ،وتعــاذ بــن هشــام الداــهوائي ،وخالــد بــن
احلارث ،وعهدالصـمد بـن عهـدالوارث ،و بـراهيم بـن طَهْمـان ،وحجـا بـن
نصري ":عن يعيش بن ِطخْفة بن قيس الغفاري ،قال :كـان بـي تـن رـ ا
الصفة".
وقال تعاذ بن ف الة ":عن يعيش بن ِطخْفـة عـن( )1قـيس الغفـاري ،كـان
بي تن ر ا الصفة".
( )1ورد أ الهــاريي النــهري( )366/2/2بلفظ(ابــن) ،وهــو وهــم تــن النااــي؛ بداللــة
تعقب الهخاري على الرواية بقولإ ":وال يصح عن قيس" ،واهلل علم.
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قال الهخاري(ت256هـ)":وال يصح عن قيس فيإ"(.)1
وقال عهداهلل بن املهارك ":عن يعيش بن طِغْفة الغفاري ،كان بي".
قال الهخاري(ت256هـ) ":طِغْفة ،خطأ"(.)2
وقال عهدالوها بن عهداايد ":عن يعيش بن طِهْفة ،قال :كان بي تـن
ر ا الصفة ".
وقا ل حجا بن نصـري أ حليـة ايوليـاء ":عـن نـس بـن طِخْفـة بـن قـيس
الغفاري ".
قل  :لعلإ اره أ احللية لفظ (يعيش) ( نس).
و تا حديث حييـى بـن عهـدالعزيز ايردنـي ،فأخرجـإ الطربانـي أ املعجـم
النهري ،بن ـوه خمهصـرا (329/8ح ،)8231تـن طريـق عمـر بـن يـونس ،ثنـا
حييى بن عهدالعزيز ،عن حييى بن بي كثري ،عن بي اـلمة بـن عهـدالرمحن،
عن يعيش الغفاري ،عن بيإ.
ثانيا :حديث حممد بن براهيم الهيمي:
خرجـــإ يعقــــو بــــن اــــفيان أ املعرفــــة والهــــاريي ،أ توضــــع  ،أ
( ،)476/2وأ ( ،)477/2والنســــــــــــــائي أ الســــــــــــــنن النــــــــــــــربى
(594/8ح ،)6868واحلاكم أ املسـهدرك( ،)270/4تـن طريـق الوليـد بـن
َت ْزَيد الهريوتي.
و خرجإ النسائي أ السنن النـربى(554/8ح ،)6793تـن طريـق تَُهشّـر
بن مساعي احلليب.
( )1الهاريي ايواط(.)277/1
( )2الهاريي النهري(.)367/2/2
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كالهما(الوليــد بــن تَ ْزيَـد الهريوتــي ،وتَُهشّــر بــن مساعيـ احللــيب) ،عــن
ايو اعي ،عن حييى بن بي كثري ،عن حممد بن براهيم الهيمي ،واخهلفوا:
فقال الهريوتي عند يعقو بن افيان( ":)476/2عن ابن قيس بـن طِهْفـة
الغفاري ،عن بيإ".
وقال أ الرواية الثانية عند يعقو بن افيان( ،)477/2وعنـد النسـائي:
"عن ابن لقيس بن ِطخْفة ،عن بيإ".
وقال عند احلاكم ":عن قيس الغفاري ،عن بيإ".
وقال تَُهشّر بن مساعي  ":عن عطية بن قيس ،عن بيإ".
قال املزي(ت742هـ) ":كذا قال ،وهو وهم"(.)1
ثالثا :حديث حممد بن عمرو بن عطاء:
خرجإ محد أ تسـنده ،بن ـوه خمهصـرا(26/39ح ،)23615ويعقـو
بن افيان أ املعرفة والهاريي ( ،)477/2تن طريق حممد بن ا ا .
و خرجإ احلربي أ كرام ال يف ،مبعناه خمهصرا(ح ،)67تن طريق عمـر
بن الربيع بن عهدامللك.
كالهما(حممد بن ا ا  ،وعمر بن الربيع بن عهدامللك) ،عـن حممـد بـن
عمرو بن عطاء ،واخهلفوا:
فقال ابن ا ا أ تسند محد ":عن يعيش بن طِهْفة الغفاري ،عن بيإ".
وقال أ املعرفة والهاريي (عن طِهْفةالغفاري).
وقال عمر بن الربيع ":عن ابن بي ِطخْفة ،ن باه ضاه الـنيب رـلى اهلل
عليإ والم".
( )1افة ايشراه(.)210/4
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رابعا:حديث نعيم بن عهداهلل املـُجْمِر:
خرجــــإ محــــد أ تســــنده ،أ توضــــع  ،أ(311/24ح،)15545
وأ(26/39ح ،)23614عن عهدالرمحن بن تهدي ،عن هري بن حممد.
و خرجإ الهخاري أ الهاريي النهري( ،)366/2/2وأ الهاريي ايواط،
بن ــوه خمهصــرا(276/1ح ،)548واحلربــي أ كــرام ال ــيف(ح ،)66وابــن
بـــي عارـــم أ اآلحـــاد واملثـــاني(254/2ح ،)1008والطربانـــي أ املعجـــم
النهري(327/8ح ،)8226تن طريق بي عاتر عهد امللك العَقَدي ،عن هـري
بن حممد.
و خرجــإ يعقــو بــن اــفيان أ املعرفــة والهــاريي( ،)478/2واحلربــي أ
كرام ال يف ،خمهصرا(ح ،)68تن طريق عهدالسالم بن حفص.
كالهما( هري بن حممد ،وعهدالسالم بن حفص) ،عن حممد بن عمرو بـن
حَل َلة.
و خرجإ الهخاري أ الهاريي النـهري ،خمهصـرا( ،)366/2/2وأ الهـاريي
ايواط (277/1ح ،)549ويعقو بن افيان أ املعرفة والهـاريي(،)477/2
تن طريق حممد بن ا ا  ،عن حممد بن عمر بن عطاء.
كالهما(حممد بن عمرو بن حَل َلة ،وحممد بن عمر بن عطاء) ،عن نعـيم
ابن عهداهلل املُـجْمِر ،واخهلفوا:
فقال بو عاتر العَقَدي ،عن هري بن حممد كما أ كرام ال ـيف ،وحممـد
ابن ا ا كما أ الهاريي الصغري ":عن بي ِطخْفة ،خربني بي".
وقال عهدالرمحن بن تهدي ،و بو عاتر العَقَدي ،عـن هـري بـن حممـد أ
باقي الروايات" عن ابن ِطخْفة الغفاري ،قال :خربني بي".
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وقــال عهدالســالم بــن حفــص كمــا أ املعرفــة والهــاريي ":عــن بــي ِطخْفــة
الدِيْلي عن بيإ".
وقال أ كرام ال يف ":عن ابن ِطخْفة الدِيْلي عن بيإ".
قال احلربي ":ابن ِطخْفة الدِيْلي ،عن بيإ ،جمهول"(.)1
وقال حممد بن ا ا كما أ الهاريي النهري ":عن يعيش بن طِهْفـة ،عـن
طِهْفة الغفاري".
وقال أ املعرفة والهاريي ":عن طِغْفة".
وورد أ الهواريي للهخاري":عن حممد بن عمرو بن عطاء ،عـن نعـيم بـن
حممد"(.)2
قال الهخاري(ت256هـ) ":هو نعيم بن جممر ،وابن حممد خطأ"(.)3
وورد أ اند الطربانـي :عـن بـي عـاتر العَقَـدي ،ثنـا هـري بـن حممـد بـن
عمرو ،عن نعيم.
قل  :والراجح نإ حص أ اند الطرباني حد ترين:
ايول :ن لفظــة(عن) ارفــ

(بــن) ،والصــوا  :عــن بــي عــاتر

العَقَدي ،ثنا هري ،عن حممد بن عمرو ،عن نعيم.
الثاني :نإ حص اقط أ السند ،والصـوا  :عـن بـي عـاتر العَقَـدي،
ثنا هري بن حممد ،عن حممد بن عمرو ،عن نعيم.
( )1كرام ال يف(ح.)69
( )2الهاريي النهري( ،)366/2/2الهاريي ايواط(277/1ح.)549
( )3الهاريي ايواط(.)277/1
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خاتسا:حديث حييى بن بي كثري:
خرجإ ابن تاجإ أ السنن(1227/2ح ،)3723تن طريق حممد بن الصهَّاح.
و خرجــإ النســائي أ الســنن النــربى(595/8ح ،)6869عــن حممــود بــن
خالد الدتشقي.
و خرجإ ابن حهان أ الص يح ،بلفظ تقار (358/12ح ،)5550تـن
طريق دُحَيْم عهدالرمحن بن براهيم الدتشقي.
ثالثههم( حممد بـن الصـهَّاح ،وحممـود بـن خالـد الدتشـقي ،ودُحَـيْم) عـن
الوليد بن تسلم ،عن ايو اعي.
و خرجــإ احلربــي أ كــرام ال ــيف ،بن ــوه خمهصــرا(ح ،)64تــن طريــق
حممد بن جابر.
كالهما(ايو اعي ،وحممد بن جابر) ،عن حييى بن بي كثري ،واخهلفوا:
فقال حممد بن جابر ":عن عيا بن بي ِطخْفة".
واخهلف على الوليد بن تسلم ،عن ايو اعي:
فقال حممد بن الصهَّاح ":عن قيس بن ِطخْفة الغفاري ،عن بيإ".
وقال حممود بن خالد ":عن ابن قيس بن ِطخْفة الغفاري ،عن بيإ".
وقال دُحَيْم ":عن ابن قيس بن طِغْفة الغفاري ،عن بيإ".
احلنم على احلديث:
اخلــاله الوااــع املــذكور أ روايــات حــديث ِطخْفــة الغفــاري فيهــا داللــة
واض ة على ضعفإ ،وقد ب ذلك ابن ايثـري(ت630هــ) ،فقال":طِهْفـة بـن
قيس ،وقي ِ :طخْفة بن قيس الغفاري ،كان تن ه الصفة ،وقـد اخهلـف أ
امسإ اخهالفاًكثريا ،واضطر فيإ اضطرابا عظيما ،... ،وفيإ اخهاله كثري،

140

ايحاديث واآلثار الوارد أ النهي عن النوم على الهطن  -درااة حديثية فقهية
د .راحل بن منران بن نارر احلارثي

واحلديث واحد ،خرجإ الثالثة"(.)1
وقال املزي(ت742هـ)ِ ":طخْفة بن قيس الغفاري ،ر ابي ،لـإ حـديث
واحــد أ النهــي عــن النــوم علــى بطنــإ ،رواه حييــى بــن بــي كــثري ،وفيــإ عنــإ
اخهاله طوي عريت"(.)2
واحلديث ضعيف تن هذه الطر الـ تقـدم ذكرهـا؛ ففيـإ ثـالث علـ ،
وهي :االضطرا أ اناـناد ،واالضـطرا أ املـ  ،واالخـهاله أ تعـي
الراوي عن الص ابي ،وتعرفة حالإ ،وتفصيلها كالهالي:
العلة ايو  :اضطرا اناناد:
فقد اضطر أ اام الص ابي وابنإ اضطرابا شـديدا ،فـورد بعـد مسـاء
بع ــها حيم ـ علــى بعــت ،وبع ــها تههــاين ال نــن اجلمــع بينهــا ،وهــذا
االضطرا املههاين ورد بصيغ تهعدد  ،وهي كالهالي:
الصـــيغة ايو  ":عـــن ابـــن عهـــداهلل بـــن طِهْفـــة" ،كمـــا عنـــد محـــد أ
املسند(27/39ح ،)23616والهخاري أ الهـاريي النـهري( ،)366/2/2وأ
الهاريي ايواط(276/1ح ،)547واحلربي أ كرام ال ـيف(ح ،)56و بـي
القااـــم الهغـــوي أ تعجـــم الصـ ـ ابة (212/4ح ،)1715وأ (212/4ح
 ،)1716و بي نعيم أ دالئ النهو (429/2ح.)336
الصيغة الثانيـة":عـن يعـيش بـن طِفهـة ،و طِفخـة ،عـن بيـإ" ،كمـا عنـد
الطرباني أ املعجم النهري(328/8ح.)8229

( )1اد الغابة(97/3ت.)2646
( )2تهذيب النمال(375/13ت.)2959
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الصيغة الثالثة ":عن يعيش بن ِطخْفة ،عن قيس الغفـاري ،كـان بـي تـن
رـ ا الصــفة" ،كمــا عنــد الهخــاري أ الهــاريي النــهري( ،)366/2/2وأ
الهاريي ايواط(.)277/1
الصيغة الرابعة ":ن يعيش بن ِطخْفة بن قيس ،حدثإ عن بيإ" ،كما عند
محــــــــــد أ املســــــــــند(311/24ح ،)15544وأ(307/24ح،)15543
والهخــــــاري أ الهــــــاريي النــــــهري( ،)365/2/2وأ الهــــــاريي ايواــــــط
(275/1ح ،)544و بــــي داود أ الســــنن(311/4ح ،)5040واحلربــــي أ
كرام ال يف(ح ،)59وأ(ح ،)60وأ(ح ،)61والنسائي أ السنن النـربى
(557/8ح ،)6796والطربانــي أ املعجــم النــهري(328/8ح ،)8227و بــي
نعــــــيم أ تعرفــــــة الصــــ ـ ابة(1572/3ح ،)3973وأ حليــــــة ايوليــــــاء
(373/1ت ،)82وابن ايثري أ اد الغابة(97/3ت.)2646
ويل ق بهذه الصيغة" عن يعيش بن ِطخْفة ،عن بيإ" ،كما عنـد محـد أ
املسند(28/39ح ،)23617والهخاري أ الهـاريي النـهري( ،)366/2/2وأ
الهاريي ايواط(275/1ح ،)545وأ(276/1ح ،)546واحلربي أ كـرام
ال يف(ح ،)57والنسـائي أ السـنن النـربى(594/8ح ،)6867والطربانـي
أ املعجـــم النـــهري(328/8ح ،)8228وأ(329/8ح ،)8332والهغـــوي أ
تعجــــــم الصــــ ـ ابة (438/3ح ،)1372والهيهقــــــي أ شــــــعب ان ــــــان
(415/7ح ،)4395وأ اآلدا (ح.)839
ويل ق بها وبغريها":عن يعيش الغفاري عن بيإ" ،كمـا عنـد الطربانـي أ
املعجم النهري(329/8ح.)8231
ويل ق بهـا كـذلك"عن ابـن طِخْفـة الغفـاري ن بـاه خـربه ،نـإ كـان تـن
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رــ ـ ا الصــــفة" ،كمــــا عنــــد محــــد أ املســــند(311/24ح،)15545
وأ(26/39ح ،)23614والهخاري أ ايد املفرد(ح ،)1187وأ الهاريي
النـــهري( ،)366/2/2وأ الهـــاريي ايواـــط(276/1ح ،)548وابـــن بـــي
عارـــــم أ اآلحـــــاد واملثـــــاني(254/2ح ،)1008والطربانـــــي أ املعجـــــم
النهري(327/8ح.)8226
الصيغة اخلاتسة ":ن يعيش بن قيس بـن ِطخْفـة ،حدثـإ عـن بيـإ ،قـال:
وكــــان بــــي تـــــن رــــ ا الصـــــفة" ،كمــــا عنــــد ابـــــن بــــي شـــــيهة أ
املصنف(573/13ح ،)27215و محد أ املسند(29/39ح ،)23618وابن
تاجـــــــإ أ الســـــــنن(248/1ح ،)752والنســـــــائي أ الســـــــنن النـــــــربى
(556/8ح.)6795
ويل ق بهذه الصيغة"عن ابن قيس بن ِطخْفة الغفاري ،حدثين بي" ،كما
عنــد يعقــو بــن اــفيان أ املعرفــة والهــاريي( ،)477/2واحلربــي أ كــرام
ال ـــــيف(ح ،)62والنســـــائي أ الســـــنن النـــــربى(594/8ح ،)6868وأ
(595/8ح.)6869
الصيغة الساداة ":عن يعـيش بـن طِهْفـة الغفـاري ،عـن بيـإ" ،كمـا عنـد
محــد أ املســند(26/39ح ،)23615واحلربــي أ كــرام ال ــيف(ح،)58
والطرباني أ املعجم النهري(329/8ح.)8230
الصيغة السابعة ":عـن يعـيش بـن طِغْفـة الغفـاري ،كـان بـي" ،كمـا عنـد
الهخــاري أ الهــاريي النــهري( ،)366/2/2ويعقــو بــن اــفيان أ املعرفــة
والهاريي(.)477/2
الصيغة الثاتنة ":عن يعـيش بـن طِهْفـة ،عـن طِهْفـة الغفـاري" ،كمـا عنـد

جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

143

الهخاري أ الهاريي النهري(.)366/2/2
الصيغة الهااعة ":عن قيس بن طِغْفة الغفاري ،قال :حدثين بـي" ،كمـا
عند النسائي أ السنن النربى(555/8ح.)6794
الصيغة العاشر  ":عن قيس بن ِطخْفة الغفاري ،عن بيإ" ،كما عنـد ابـن
تاجإ أ السنن(1227/2ح.)3723
ويل ــق بهــا ":عــن قــيس الغفــاري ،عــن بيــإ" ،كمــا عنــد احلــاكم أ
املسهدرك(.)270/4
الصيغة احلادية عشر ":عن ابن قيس بن طِهْفة الغفـاري ،عـن بيـإ" ،كمـا
عند يعقو بن افيان أ املعرفة والهاريي(.)476/2
الصيغة الثانية عشر ":عن ابن قيس بـن طِغْفـة الغفـاري ،عـن بيـإ" ،كمـا
عند ابن حهان أ الص يح(358/12ح.)5550
الصيغة الثالثة عشر ":عن طِهْفة الغفاري" ،كما عند يعقو بن افيان أ
املعرفة والهاريي(.)477/2
الصيغة الرابعة عشر ":عن طِغْفة " ،كما عند يعقو بن افيان أ املعرفـة
والهاريي(.)477/2
الصيغة اخلاتسة عشر":عن عطية بن قيس ،عن بيإ" ،كمـا عنـد النسـائي
أ السنن النربى(554/8ح.)6793
الصيغة الساداة عشر ":عن عيا بن بي ِطخْفة " ،كمـا عنـد احلربـي أ
كرام ال يف(ح.)64
ويل ق بهـا" :عـن ابـن بـي ِطخْفـة ،ن بـاه ضـاه الـنيب رـلى اهلل عليـإ
والم" ،كما عند احلربي أ كرام ال يف(ح.)67
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الصيغة السابعة عشر":عن بي ِطخْفة الغفاري ،قال :خربني بي" ،كما
عنـــد الهخـــاري أ الهـــاريي ايواـــط(277/1ح ،)549واحلربـــي أ كـــرام
ال يف(ح.)66
الصيغة الثاتنة عشر ":عن ابن ِطخْفة الدِيْلي ،عن بيإ" ،كما عند احلربي
أ كرام ال يف(ح.)68
الصــيغة الهااــعة عشــر ":عــن بــي ِطخْفــة الـدِيْلي ،عــن بيــإ" ،كمــا عنــد
يعقو بن افيان أ املعرفة والهاريي(.)477/2
العلة الثانية :اضطرا امل :
حديث ِطخْفة الغفاري ت طر امل ؛ لورود لفـان خمهلفـة تههاينـة فيـإ،
أ توضـع ال نـن اجلمـع بينهـا؛ ين احلــديث واحـد ال نـن محلـإ علــى
تعــدد الواقعــة ،قــال ابــن ايثــري(ت630ه ــ) ":فيــإ اخــهاله كــثري ،واحلــديث
واحـــد ،خرجـــإ الثالثـــة"( ،)1وقـــال املـــزي(ت742هـــ)ِ ":طخْفـــة بـــن قـــيس
الغفاري ،رـ ابي ،لـإ حـديث واحـد أ النهـي عـن النـوم علـى بطنـإ ،رواه
حييى بـن بـي كـثري ،وفيـإ عنـإ اخـهاله طويـ عـريت"( ،)2وهـذا االخـهاله
كاآلتي:
وال :تنان تهي ر ا الصفة:
جاء أ روايـات احلـديث ،ن الـنيب رـلى اهلل عليـإ واـلم خيّـر رـ ا
الصفة أ املهي أ بيهـإ ،و أ املسـجد ،وأ بعـت الروايـات مل يـذكر تنـان
تهيههم.
( )1اد الغابة(97/3ت.)2646
( )2تهذيب النمال(375/13ت.)2959
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فجــاء نهــم بــاتوا أ بيـ الــنيب رــلى اهلل عليــإ واــلم ،كمــا عنــد انتــام
محــد أ املســند(311/24ح ،)15545وأ(26/39ح ،)23614واحلربــي
أ كـــــرام ال ـــــيف(ح ،)66وابـــــن بـــــي عارـــــم أ اآلحـــــاد واملثـــــاني
(254/2ح ،)1008والطرباني أ املعجم النهري(327/8ح.)8226
وجاء نهم باتوا أ املسجد ،كما عنـد انتـام محـد أ املسـند (307/24
ح ،)15543وأ(27/39ح ،)23616وأ ( 28/39ح ،)23617وابـــــــن
تاجــإ أ الســنن (248/1ح ،)752وأ( 1227/2ح ،)3723و بــي داود أ
السنن(311/4ح ،)5040واحلربـي أ كـرام ال ـيف(ح ،)57وأ(ح،)61
وأ(ح ،)63والنســائي أ الســنن النــربى (554/8ح ،)6793وأ(555/8
ح ،)6794وأ(556/8ح ،)6795وأ(594/8ح ،)6867والهغـــــــوي أ
تعجـــــــم الصـــــ ـ ابة (212/4ح ،)1715وابـــــــن حهـــــــان أ الصـــــ ـ يح
(358/12ح ،)5550والطربانـــــي أ املعجـــــم النـــــهري(328/8ح،)8227
وأ(328/8ح ،)8229وأ(329/8ح ،)8230وأ(329/8ح،)8231
وأ(329/8ح ،)8232واحلـــاكم أ املســـهدرك ( ،)270/4و بـــي نعـــيم أ
تعرفة الص ابة(1572/3ح ،)3973وأ احلليـة(373/1ت ،)82والهيهقـي
أ شــعب ان ــان(415/7ح ،)4395وأ اآلدا (ح ،)839وابــن ايثــري أ
اد الغابة(97/3ت.)2646
ثانيا :االخهال ه أ عدد ضيوه النيب رلى اهلل عليإ والم:
جاء أ بعت الروايات ن عدد ضيوه النيب رلى اهلل عليإ والم ربعة،
وورد أ روايات خرى نهم مخسة ،وأ بعت الروايات مل يذكر العدد.
فقد جاء ن عـدد رـ ا الصـفة ربعـة ،قـال الصـ ابي ":فهقيـ رابـع
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ربعــة" ،كمــا عنــد احلربــي أ كــرام ال ــيف(ح ،)61والنســائي أ الســنن
النربى(556/8ح ،)6795والطرباني أ املعجـم النـهري(329/8ح،)8232
والهيهقي أ شعب ان ان(415/7ح ،)4395وأ اآلدا (ح.)839
وجاء ن عددهم مخسة ،قـال الصـ ابي ":بقيـ خـاتس مخسـة" ،كمـا
عنـــــــد انتـــــــام محـــــــد أ املســـــــند(307/24ح ،)15543وأ(28/39
ح ،)23617واحلربــي أ كــرام ال ــيف(ح ،)57وأ(ح ،)62والنســائي أ
الســـــــــــــــــنن النـــــــــــــــــربى(554/8ح ،)6793وأ(555/8ح،)6794
وأ(557/8ح ،)6796وأ(594/8ح ،)6867وابـــن حهـــان أ الصـ ـ يح
(358/12ح ،)5550والطربانـــــي أ املعجـــــم النـــــهري(328/8ح،)8227
وأ(328/8ح ،)8229واحلـــاكم أ املســـهدرك( ،)270/4و بـــي نعـــيم أ
تعرفــة الصــ ابة (1572/3ح ،)3973وأ احلليــة (373/1ت ،)82وابــن
ايثري أ اد الغابة(97/3ت.)2646
العلة الثالثة :االخهاله أ الراوي عن الص ابي.
تقدم أ العلة ايو بيان االضطرا أ اام الص ابي وابنإ الراوي عنإ،
واقيق القول ن الراوي عن الص ابي تا ن ينون:
وال :ر ابيا ،فينون احلديث تن رواية ر ابي عن ر ابي.
قال ابن بي حاص(ت327هـ) ":يعيش بن ِطخْفة الغفـاري ،تـن رـ ا
الصفة ،لإ ر هة"(.)1
وقال ابن حهان(ت354هـ)":يعيش بن طِهْفة الغفـاري ،يـروى عـن بيـإ،
ولإ ر هة ،روى عنإ بو المة بن عهد الرمحن"(.)2
( )1اجلرح والهعدي (309/9ت.)1335
( )2الثقات(.)449/3
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وقال ابن عهد الرب(ت463هـ) أ ترختة طِهْفة الغفاري ":وتن ه العلم
تن يقول :ن الص هة البنإ عهداهلل ،و نإ راحب القصة"(.)1
وقــال أ ترختــة عهــداهلل بــن طِهْفــة الغفــاري ":يقــال لــإ ويبيــإ ر ـ هة،
وايتر أ ذلك خمهلف ت طر جدا ،وهو تن ر ا الصفة"(.)2
وذكره يعقو بن افيان أ العهادلة الذين رووا عن الـنيب رـلى اهلل عليـإ
والم(.)3
ثانيا :تابعيا ،فينون االبن الهابعي حيدث بقصة بيإ الص ابي.
وعلــى هــذا القــول ينــون ذلــك الــراوي علــة ي ــعَّف بهــا احلــديث ،فهــذا
الراوي تع االضطرا أ امسإ ،فإنإ ال يعره حالـإ ،ويايـة تـا وقفـ عليـإ
تن قوال ه العلم أ حالـإ ،تـا ذكـره تُغُلطـاي أ اـيا ترختـة يعـيش بـن
ِطخْفة ،ح قال":ذكره يعقو أ با تن يريب عن الرواية عنهم ،وكن
مسع ر ابنا ي عفونهم"(.)4
قل  :ومل عثر على قول يعقو بن افيان أ ي تصـدر آخـر ،وحيمـ
على ن االبن كان تابعيا ،واهلل علم.
وذكره انتام تسـل م أ الهـابع الـذين تفـرد بالروايـة عـنهم بـو اـلمة بـن
عهدالرمحن(.)5

( )1االاهيعا (325/2ت.)1303
( )2املصدر السابق(62/3ت.)1601
( )3املعرفة والهاريي(.)251/1
( )4كمال تهذيب النمال(57/7ت.)2577
( )5املنفردات والوحدان( .)97
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والراجح :ن الراوي عن الصـ ابي تـابعي ،قـال اهليثمـي(ت807هــ)":
رواه محد ،وابن عهداهلل بن طِهْفة ،مل عرفإ ،وبقية رجالإ ثقات"(.)1
قال احلربي(ت285هـ) ":هذا احلديث رواه عـن بـي اـلمة ،احلـارث بـن
عهــدالرمحن خــال ابــن بــي ذئــب ،وحييــى بــن بــي كــثري ،فــرواه عــن حييــى:
هشام ،وشيهان ،وايو اعي ،وتعمر ،وحممد بن جـابر ،فأتـا تعمـر فأراـلإ
فال حجة لإ وال عليإ ،و تا ابـن جـابر فلـم يصـب أ شـيء تنـإ ،مل يـذكر بـا
المة ،فقال :عيا  ،و راد ن يقول :ابـن طِهْفـة ،وقـال هشـام :يعـيش بـن
ِطخْفة ،عن بيإ ،وقال شيهان :يعيش بن طِهْفة ،عن بيإ ،وقال ايو اعـي:
عن ابن قيس بن طِهْفة ،عن بيإ ،وهـذا كلـإ ال عرفـإ ،والقـول عنـدي قـول
احلارث ،عن بي المة ،عن ابن عهداهلل بن طِهْفة ،عن بيإ ،قالوا :قيس بن
ِطخْفة ،وابن قيس بن ِطخْفة ،عن بيإ ،وهذا كلإ ال عرفـإ ،والقـول عنـدي
قول احلارث"(.)2
قل  :حديث احلارث بن عهدالرمحن ،عن بي اـلمة ،عـن ابـن عهـداهلل
بن طِهْفة ،عن بيإ؛ ضعيف جلهالة ابن عهداهلل بن طِهْفة.
قــال اهليثمــي(ت807ه ــ) ":رواه محــد ،وابــن عهــداهلل بــن طِهْفــة ،مل
عرفإ ،وبقية رجالإ ثقات"(.)3
واحلديث ر

إ النـووي أ ريـا

الصـاحل ( ،)1وحسـنإ ابـن تفلـح أ

( )1جممع الزوائد(.)101/8
( )2كرام ال يف( .)37
( )3جممع الزوائد(.)101/8
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اآلدا الشرعية( ،)2ور ح تهنإ وحسنإ ايلهاني أ عـد تـواطن ،فصـ
أ ر يح اجلاتع الصغري ،وحسنإ أ اقيق الرتييب والرتهيب(.)3
ورــ ح ايلهــاني بعــت طرقــإ أ تواضــع خــرى ،فصــ إ أ ايد
املفرد ،تن طريق خلف بـن تواـى بـن خلـف ،وعنـد ابـن تاجـإ ،تـن طريـق
حممد بن الصهَّاح(.)4
واحلــديث شــار االخــهاله أ طرقــإ الهخــاري ،و بــو حــاص الــرا ي،
والدارقطين ،وضعفإ ايلهاني أ عـد تـواطن ،ف ـعفإ أ ضـعيف الرتييـب
والرتهيب ،وأ ضعيف انن بي داود ،تن طريق تعاذ بن هشام الداهوائي،
وأ ضعيف انن ابن تاجإ ،تن طريق احلسن بن تواى(.)5
إ

*

( )1ريا

*

*

الصاحل (ح.)821

( )2اآلدا الشرعية(.)169/3
( )3رـ ـ يح اجلـــاتع الصـــغري(451/1ح ،)1022الرتييـــب والرتهيـــب ( 1120/ 3ح
.)3080
( )4ر يح ايد املفرد(ح ،)1187ر يح انن ابن تاجإ(616/2ح.)3723
( )5الهاريي النـهري( ،)366/2/2الهـاريي ايواـط(277/1ح ،)549العلـ البـن بـي
حـــاص(233/2ح ،)2187العلـــ للـــدارقطين(299/9ح ،)1776ضـــعيف الرتييـــب
والرتهيــب(277/2ح ،)1801ضــعيف اــنن بــي داود(ح ،)5040ضــعيف اــنن ابــن
تاجإ(ح.)149
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املطلب الثاني :حديث بي هرير رضي اهلل عنإ.
عن بي هرير  -رضي اهلل عنـإ  ، -قـال ":تـر راـول اهلل رـلى اهلل عليـإ
ضجْعَة ال حيهها اهلل".
والم برج تنهطح على بطنإ ،فقال :ن هذه ِ
لريح احلديث:
حــديث بــي هريــر -رضــي اهلل عنــإ  ،-رواه عنــإ :عطــاء بــن يســار،
وحممد بن عمرو بن عطاء العاتري ،و بو المة بن عهدالرمحن.
وال :حديث عطاء بن يسار:
قال الدارقطين(ت385هـ) ":رُوي هذا احلـديث عـن حممـد بـن عمـرو بـن
حَل َلة ،عن حممد بن عمرو بن عطاء ،عن بى هرير .
وقي  :عنإ ،عن عطاء ،عن بى هرير  ،وال يصح عن بي هرير "(.)1
ثانيا :حديث حممد بن عمرو بن عطاء العاتري:
قال ابـن بـى حـاص(ت327هــ)":األ بـي عـن حـديث رواه عهـدالعزيز
الدراوردي ،عن حممد بن عمرو بن حَل َلة ال ُدؤَلي ،عن حممد بـن عمـرو بـن
عطاء العاتري ،عن بي هرير  ،وذكر احلديث بن وه.
قال بي :منا هو حممد بن عمرو بن عطاء ،عن ابن ِطخْفة ،عن بيإ"(.)2
وتقدم قـول الـدارقطين أ روايـة احلـديث تـن طريـق حممـد بـن عمـرو بـن
عطاء العاتري ،عن بى هرير  ،كما أ حديث عطاء بن يسار السابق ذكره.
ثالثا :حديث بي المة بن عهدالرمحن عن بي هرير :
حديث بي المة بن عهدالرمحن ،اخهلـف عليـإ فيـإ ،فـرواه عنـإ :حييـى
( )1العل (299/9ح.)1776
( )2العل (233/2ح.)2187
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بن بي كثري ،وحممد بن عمرو بن عطاء.
فأتــا حــديث حييــى بــن بــي كــثري ،فأخرجــإ العســنري أ تســند بـــي
هرير (ح ،)40قال :حـدثنا علـي بـن حبـر ،حـدثنا عيسـى ،عـن تعمـر ،عـن
حييى بن بي كثري ،عن بي المة ،عن بي هرير .
و تا حديث حممد بن عمرو بن عطاء ،فأخرجإ احلربي أ كرام ال يف،
مبعناه(ح ،)69تن طريق حممد بن عمرو بـن حَل َلـة عـن حممـد بـن عمـرو بـن
عطاء ،عن بي هرير رضي اهلل عنإ.
و خرجـــإ ابـــن بـــي شـــيهة ،أ تصـــنفإ ،بن ـــوه(573/13ح،)27214
والرتتــذي أ اــننإ ،بن ــوه(97/5ح ،)2768عــن عهــد بــن اــليمان ،اد
الرتتذي :عن عهدالرحيم بن اليمان.
و خرجــإ محــد أ تســنده ،أ توضــع  ،أ(251/13ح ،)7862عــن
حممد بن بشر ،وأ(409/13ح ،)8041تن طريق محاد بن المة.
و خرجإ الهزار أ تسنده(323/5ح ،)7982تن طريق عمرو بن خليفة.
و خرجــــإ ابــــن حهــــان أ رــ ـ ي إ(357/12ح ،)5549واحلــــاكم أ
تسهدركإ( ،)271/4تن طريق عيسى بن يونس.
و خرجــــإ الهيهقــــي أ شــــعب ان ــــان(414/7ح ،)4394وأ اآلدا
(ح ،)838تن طريق بي تعاوية حممد بن خا م ال رير ،والن ر بن مشي .
مثانيههم(عهد بن اـليمان ،وعهـدالرحيم بـن اـليمان ،وحممـد بـن بشـر،
ومحاد بن المة ،وعمرو بن خليفة ،وعيسى بن يونس ،و بو تعاويـة حممـد
بن خا م ال رير ،والن ر بن مشي ) ،عـن حممـد بـن عمـرو بـن عطـاء ،عـن
بي المة ،عن بي هرير رضي اهلل عنإ.
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وهذا احلديث عن بي هرير رضي اهلل عنإ ،ال يصح لألاها الهالية:
وال :حديث حييى بن بي كثري ،رواه عنـإ :تعمـر بـن راشـد الصـنعاني،
واخهلف عليإ فيإ ،فرواه عنإ :عهدالر ا بـن همـام الصـنعاني ،وعيسـى بـن
يونس بن بي ا ا السهيعي النوأ.
فأتـــا روايـــة عهـــدالر ا  ،فأخرجهـــا احلربـــي أ كـــرام ال ـــيف ،عـــن
عهــدالر ا  ،عـــن تعمـــر ،عـــن حييــى بـــن بـــي كـــثري ،عــن بـــي اـــلمة بـــن
عهدالرمحن ،ن رجال تن ه الصفة ،قال :دعاني راول اهلل ﷺ(.)1
و تــا روايــة عيســى بــن يــونس ،فأخرجهــا العســنري أ تســند بــي هريــر
رضي اهلل عنإ ،تن طريق عيسـى بـن يـونس ،عـن تعمـر ،عـن حييـى بـن بـي
كثري ،عن بي المة ،عن بي هرير رضي اهلل عنإ(.)2
ورواية عهدالر ا بن همام الصنعاني ،عن تعمر وثـق تـن روايـة عيسـى
بن يونس السهيعي النوأ؛ ين رواية تـن مسـع تـن تعمـر بـاليمن وثـق تـن
رواية تن مسع تنإ بالعرا  ،فإنإ أ اليمن كان حيـدث حب ـر رـولإ ،فنـان
يهعاهد حديثإ ،و تا أ العرا فلم تنن كههإ تعإ ،ف دث تن حفظإ فوهم أ
بعت حديثإ.
لـي
قال انتام محد(ت241هـ) ":حديث عهدالر ا  ،عن تعمـر حـب َّ
تن حديث هؤالء الهصـري  ،كـان يهعاهـد كههـإ وينظـر  -يعـين بـاليمن ،-
وكان حيدثهم خبطأ بالهصر "(.)3
( )1كرام ال يف(ح ،)63واحلديث أ جاتع تعمر(102/10ح.)20862
( )2تسند بي هرير (ح.)40
( )3شرح عل الرتتذي البن رجب(.)767/2
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وقال ي ا ":ذا اخهلف ر ا تعمر ،فاحلديث لعهدالر ا "(.)1
وقال ابن رجب احلنهلـي(ت795هــ) ،أ اـيا كالتـإ عـن تعمـر ":كـان
يُ عف حديثإ عن ه العرا خارة"(.)2
فانيفون هو رواية احلديث تن طريـق عهـدالر ا  ،و تـا روايـة عيسـى بـن
يونس ،فإنها وهم ،واهلل علم.
ثانيا :حديث حممد بن عمـرو بـن عطـاء ،فقـد خولـف أ اـناده ،و علـإ
بهــذه املخالفــة ،الهخــاري ،و بــو حــاص الــرا ي ،والــدارقطنى ،وجعلــوه تــن
حديث ِطخْفة الغفارى.
قال الهخاري(ت256هـ) ":قال حممد بن عمرو ،عن بي المة ،عن بي
هرير  ،عن النيب رلى اهلل عليإ والم ،وال يصح"(.)3
وقال كذلك ":وقال لنا محد بن احلجـا  ،نـا عهـدالعزيز بـن حممـد ،عـن
حممد بن عمرو بن حَل َلة الدِيْلى ،عن حممـد بـن عمـرو بـن عطـاء ،عـن بـي
هرير  ،عن النيب رلى اهلل عليإ والم ،وال يصح بو هرير "(.)4
وقال ابن بى حاص(ت327هـ) ":األ

بي عن حديث رواه محاد بن المة،

عن حممد بن عمرو ،عن بي المة ،عن بي هرير  ،وذكر احلديث بن وه.
قال بي :لإ علة ،قل  :وتا هو؟ ،قال :رواه ابن بي ذئـب ،عـن خالـإ

( )1املصدر السابق(.)706/2
( )2املصدر السابق(.)774/2
( )3الهاريي النهري()366/2/2
( )4املوضع السابق.
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احلارث بن عهدالرمحن ،قال :دخل

نا و بو المة على ابن طِهْفة ،ف دث

عن بيإ قال :تر بي  -يعنى النيب رلى اهلل عليإ واـلم  -و نـا نـائم علـى
وجهي ،وهذا الص يح"(.)1
وقال ":األ بي عن حديث؛ رواه عهدالعزيز الـدراوردي ،عـن حممـد
ابن عمرو بن حَل َلة ال ُدؤَلي ،عن حممـد بـن عمـرو بـن عطـاء العـاتري ،عـن
بي هرير  ،وذكر احلديث بن وه.
قال بي :منا هو حممد بن عمـرو بـن عطـاء ،عـن ابـن ِطخْفـة ،عـن بيـإ،
قال :تر بي النيب رلى اهلل عليإ والم"(.)2
وقال الدارقطين (ت385هـ) ":رُوي هذا احلديث عن حممد بن عمـرو بـن
حَل َلة ،عن حممد بن عمرو بـن عطـاء ،عـن بـى هريـر  ،وقيـ  :عنـإ ،عـن
عطاء ،عن بى هرير  ،وال يصح عن بي هرير "(.)3
وقال الهيهقي(ت458هـ) ":كذا قال حممد بن عمرو ،عن بي المة ،عن
بي هرير  ،ويلط فيإ"(.)4
وقال بعد ذكره حديث بي هرير  ":والصوا  ،...حديث ابن ِطخْفة"(.)5
قل  :ولع ذكر بى هرير رضي اهلل عنإ خطأ ،خطأ فيإ حممد بن عمرو
بن عطاء ،حيث ت ى على اجلاد .
( )1العل (233/2ح.)2186
( )2املصدر السابق(233/2ح.)2187
( )3العل (299/9ح.)1776
( )4شعب ان ان(414/7ح.)4394
( )5اآلدا (ح.)838
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واحلــديث ر ـ إ احلــاكم ،فقــال ":هــذا حــديث ر ـ يح علــى شــرط
تسلم ،ومل خيرجاه"(.)1
ورـ إ كــذلك الشــيي محــد شــاكر ،فقــال ":اــناده رـ يح ،...وتــا
عرف لإ علة"(.)2
املطلب الثالث :حديث بي ذر رضي اهلل عنإ.
عــن بــي ذر -رضــي اهلل عنــإ  ،-قــال :تــر بــي الــنيب رــلى اهلل عليــإ
والم ،و نا ت طجع على بطين ،فرك ين برجلـإ ،وقـال ":يـا جُنَيْـ ِد منـا
ضجْعَة ه النار".
هذه ِ
لريح احلديث:
حــديث بــي ذر -رضــي اهلل عنــإ  ،-رواه عنــإ :ابــن ِطخْفــة الغفــاري،
وطِهْفة الغفاري ،وعهد اهلل املُـجْمِر.
وال :حديث ابن طِخْفة الغفاري:
خرجإ ابن تاجإ أ اننإ(1227/2ح ،)3724قال :حـدثنا يعقـو بـن
محيد بن كااب ،حدثنا مساعي بن عهداهلل ،حـدثنا حممـد بـن نعـيم بـن عهـداهلل
املـُجْمِر ،عن بيإ ،عن ابن طِخْفة الغفاري ،عن بي ذر رضي اهلل عنإ.
ثانيا :حديث طِهْفة الغفاري:
خرجإ الدوالبي أ الننى ،بن وه(210/1ح ،)387قال :حدثنا محـد
بن اعيد بو احلارث الفهري ،قال :ثنا براهيم بن املنذر ،قال :ثنا مساعيـ

( )1تسهدرك احلاكم(.)271/4
( )2تسند محد ،اقيق :محد شاكر(248/14ح.)7849
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بــن داود ا ِملخْرَاقــي ،عــن حممــد بــن نعــيم بــن عهــداهلل املـُـجْمِر ،عــن بيــإ ،عــن
طِهْفةالغفاري ،عن بي ذر رضي اهلل عنإ.
ثالثا :حديث عهداهلل املـُجْمِر:
خرجإ بو نعيم أ احللية ،بن وه تطوال(352/1ت ،)53قـال :حـدث
عن بي اعيد محد بن حممد بـن يـاد ،ثنـا حممـد بـن عهيـد اهلل العـاتري ،ثنـا
بنر ابن عهدالوها  ،ثنا حممد بن عمر ايالمي ،ثنا تواى بـن عهيـد  ،عـن
نعيم املُـجْمِر ،عن بيإ ،عن بي ذر رضي اهلل عنإ.
وهذا احلديث عن بي ذر رضي اهلل عنإ ال يصح لألاها الهالية:
وال :رواية ابن طِخْفة الغفاري عند ابن تاجإ ضعيفة؛ أ اـندها حممـد
بن نعيم بن عهداهلل املُـجْمِر ،جمهول احلال(.)1
وقــد ضــعفها املــزي(ت742ه ــ) ،بقولــإ ":رواه يعقــو بــن محيــد بــن
كااب ،عن مساعي بن عهداهلل بن بي ويس ،عن حممد بن نعيم املـُـجْمِر،
عــن بيــإ ،عــن طِهْفــة( ،)2عــن بــي ذر ،وهــو قــول تننــر ال نعلــم حــدا تابعــإ
عليإ  -يعين حممد بن نعيم املُـجْمِر .)3(" -
وقال الهورريي(ت840هـ)" هذا اناد فيإ تقال؛ حممد بـن نعـيم ،مل ر
تن جرحإ وال تن وثقإ ،ويعقو بن محيد خمهلف فيإ ،وباقي رجال اناناد
ثقات"(.)4
( )1تقريب الههذيب(ت.)6398
( )2هنذا ورد أ تهذيب النمال ،والصوا (طخفة) ،كما أ رـ الرتختـة ،وكمـا أ
انن ابن تاجإ ،واهلل علم.
( )3تهذيب النمال(375/13ت.)2959
( )4تصهاح الزجاجة(563/4ح.)3792
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ثانيا :رواية طِهْفة الغفاري عند الدوالبي ،ضعيفة أ اندها علهان:
 - 1حممد بن نعيم بن عهداهلل املُـجْمِر ،جمهول احلال(.)1
 - 2مساعي بن داود بن عهداهلل ا ِملخْرَاقـي ،قـال الهخـاري(ت256ه)":
تننر احلديث" ،وقال بو حاص(ت277هـ)":ضعيف احلديث جدا" ،وقال ابن
حهان(ت354هـ)" يسر احلديث ويسويإ"(.)2
ثالثا :رواية عهداهلل املـُجْمِر عند بي نعيم ،ضعيفة أ اندها علهان:
 - 1حممد بن عمر ايالمي الواقدي ،قال ابن تع (ت233هـ) ":ليس
بشـــــيء" ،وقـــــال الهخـــــاري(ت256ه)":تركـــــوه" ،وقـــــال بـــــو رعـــــة
(ت264هـ)":تـرك النـاس حديثـإ" ،وقـال بـو حـاص(ت277هــ) ":تـرتوك"،
وقال ابن حهـان(ت354هــ) " :يـروى عـن الثقـات املقلوبـات ،وعـن ايثهـات
املع الت ،حهى رمبا اهق القلب نإ كان املهعمد"(.)3
 - 2تواى بن عهيد بن نشيط ال َربَذِي ،قال انتام محـد(ت241هــ)،
و بـــــو حـــــاص الـــــرا ي(ت277هــــــ) ":تننـــــر احلـــــديث" ،وقـــــال بـــــو
رعــــــــة(ت264هــــــــ) ":لــــــــيس بقــــــــوي احلــــــــديث" ،وقـــــــال ابــــــــن
حهان(ت354هـ)":يروي عـن الثقـات تـا لـيس تـن حـديث ايثهـات تـن يـري
تعمد لإ ،فهط االحهجا بإ تن جهة النق "(.)4
واحلديث ر إ ايلهاني تن رواية ابن ِطخْفة الغفاري كما أ اـنن ابـن
تاجإ(.)5
( )1تقريب الههذيب(ت.)6398
( )2الهــــــــاريي النــــــــهري(1/1ت ،)1188اجلــــــــرح والهعــــــــدي (167/2ت،)562
ااروح (.)129/1
( )3الهــــــاريي ايواــــــط( ،)220/2ال ــــــعفاء يبــــــي رعــــــة( ،)511/2اجلــــــرح
والهعدي (20/8ت ،)92ااروح (.)290/2
( )4الهـــــــــــاريي ايواـــــــــــط( ،)73/2اجلـــــــــــرح والهعـــــــــــدي (151/8ت،)686
ااروح (.)234/2
( )5ر يح انن ابن تاجإ(617/2ح.)3724
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والراجح ضعف احلديث ملا تقدم تن اها ضعف رواياتإ ،واهلل علم.
املطلب الرابع :حديث بي تاتة الهاهلي رضي اهلل عنإ.
عن بي تاتة -رضي اهلل عنإ  ،-قال :تر النيب رلى اهلل عليإ واـلم
على رج نائم أ املسجد تنـهطح علـى وجهـإ ،ف ـربإ برجلـإ ،وقـال ":قـم
واقعد ،فإنها نوتة جهنمية".
لريح احلديث:
حــديث بــي تاتــة -رضــي اهلل عنــإ  ،-خرجــإ الهخــاري أ ايد
املفرد ،بن وه(ح ،)1188تن طريق يزيد بن هارون.
و خرجــإ ابــن تاجــإ أ اــننإ(1227/2ح ،)3725والطربانــي أ املعجــم
النهري(234/8ح ،)7914تن طريق المة بن رجاء.
كالهما(يزيــد بــن هــارون ،واــلمة بــن رجــاء) ،عــن الوليــد بــن ختي ـ
النندي ،عن القاام بن عهدالرمحن ،عن بي تاتة  -رضي اهلل عنإ .-
واحلديث ضعيف بهذا اناناد؛ فيإ الوليد بـن ختيـ الننـدي ،قـال بـو
رعة (ت264هـ) ":شيي ل " ،وقال بو حاص(ت277هـ) ":شيي يروي عن
القاام حاديث تننر " ،وقال بو داود(ت275هـ) ":لـيس بـإ بـأس" ،وقـال
ابن حجر(ت852هـ) ":ردو خيطئ"(.)1
والراجح ن الراوي ضعيف ايما أ روايهإ عن القاام بـن عهـدالرمحن؛
فإنإ يروي عنإ حاديث تننر كما نص على ذلك بو حاص الرا ي.

()1ال ـــعفاء يبـــي رعـــة( ،)534/2اجلـــرح والهعـــدي (3/9ت ،)7تهـــذيب النمـــال
(7/31ت ،)6700تقريب الههذيب(ت.)7469
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قال الهورريى(ت840هـ) ":هذا اناد فيإ تقال؛ الوليد بن ختي  ،لينإ
بو رعة ،وقال بو حاص :شيي يروي عن القاام حاديث تننر  ،وقال بـو
داود :ليس بإ بأس ،وذكره ابن حهان أ الثقات ،والمة بن رجاء ،ويعقو
بن محيد ،خمهلف فيهما"(.)1
املطلب اخلاتس :حديث تعاوية بن احلنم السُّلَمِي رضي اهلل عنإ.
عن تعاوية بن احلنم – رضي اهلل عنإ  ،-قال :بينا نا نائم على بطين،
ذا برج يَرْ ِفسُنِي( )2برجلإ أ جوه اللي  ،فرفع ر اي فإذا هـو راـول اهلل
ضجْعَة يهغ ها اهلل عز وج ".
رلى اهلل عليإ والم ،فقال ":قم فإن هذه ِ
لريح احلديث:
حديث تعاوية بن احلنـم ،خرجـإ بـو نعـيم أ احلليـة (33/2ت،)131
قال :حدثنا عهـدامللك بـن احلسـن املــُعَدّل السَـقَطي ،ثنـا بـو بـرد الف ـ بـن
حممد احلااب ،ثنا عهداهلل بن عمر بـو عهـدالرمحن ،ثنـا عمـر بـن حممـد ،ثنـا
الصل بن دينار ،عن حييـى بـن بـي كـثري ،عـن هـالل بـن بـي تيمونـة ،عـن
عطاء بـن يسـار ،عـن احلنـم بـن تعاويـة ،قـال بـو نعـيم" كـذا وقـع أ كهـابي
احلنم بن تعاوية ،و منا هو تعاويـة بـن احلنـم ،قـال :بينـا نـا تـع راـول اهلل
رلى اهلل عليإ والم أ الصفة  ...وذكر احلديث بن وه.
واحلديث اناده ضـعيف جـدا ،فيـإ الصـل بـن دينـار اي دي الهصـري،
قــــال ابــــن تعــ ـ (ت233هــ ــ) ":لــــيس بشــــيء" ،وقــــال انتــــام محــــد
(ت241ه ــ)":ترتوك" ،وقــال الفــالس(ت249ه ــ) ":كــثري الغلــط ،تــرتوك
( )1تصهاح الزجاجة(563/4ح.)3793
( )2الرفس :ال ر بالرج  .ااموع املغيث أ يريب القرآن واحلديث ،تاد (رفس).
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احلــــديث" ،وقــــال بــــو رعــــة(ت264هــ ــ) ":لــ ـ " ،وقــــال بــــو حــ ـاص
(ت277هــ)":ل احلــديث ،ال ــعف تــا هــو ،ت ــطر احلــديث ينهــب
حديثإ" ،وقال ابن حجر(ت852هـ ":)،ترتوك ناريب"(.)1
املطلب السادس :حديث عمرو بن الشَّرِيْد الثقفي رمحإ اهلل.
عن براهيم بن تيسر نإ مسع عمرو بن الشَّرِيْدُ ،يخربه عـن الـنيب رـلى
اهلل عليإ والم ،نإ كان ذا وجد الرج راقدا على وجهـإ لـيس علـى عجـزه
شيء رك إ برجلإ ،وقال ":هي بغت الرَّق َد اهلل عز وج ".
لريح احلديث:
حــديث عمــرو بــن الشَّــرِيْد ،خرجــإ محــد أ تســنده ،أ توضــع ،
فأخرجإ مبعناه أ (208/32ح ،)19458تـن طريـق عهـد امللـك بـن جـريح،
وأ(222/32ح ،)19473تن طريق كريا بن ا ا املني.
كالهما(عهدامللك بن جريح  ،و كريا بن ا ا املني) ،عن براهيم بن
تيسر  ،عن عمرو بن الشَّرِيْد تراال.
واحلديث ر ح اناده ختع تن ه العلم ،قال ابن كثري(ت774هـ)":
مل خيرجــــوه ،و اــــناده قــــوي علــــى شــــرط الصــ ـ يح" ،وقــــال اهليثمــــي
(ت807هــــ) ":رواه محـــد ،ورجالـــإ رجـــال الصـــ يح" ،وقـــال املنـــاوي
(ت1031هـ) ":ورجالإ رجال الص يح"(.)2
( )1تـــــاريي ابـــــن تعـــ ـ روايـــــة الـــــدوري(128/4ت ،)3520اجلـــــرح والهعـــــدي
(437/4ت ،)1919تهــــــذيب النمــــــال(221/13ت ،)2897تقريــــــب الههــــــذيب
(ت.)2963
( )2جـــاتع املســـانيد والســـنن(236/4ح ،)5192جممـــع الزوائـــد(101/8ح،)13188
الهيسري بشرح اجلاتع الصغري(.)506/2
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والراجح ن احلديث ضعيف اناناد؛ نراال عمرو بن الشَّرِيْد.
واحلديث ذكره ابن حجر بسـند تهصـ ؛ حيـث جعـ احلـديث تـن روايـة
عمرو بن الشَّـرِيْد ،عـن بيـإ ،كمـا أ طـراه املسـند املعهلـي بـأطراه املسـند
احلنهلي ،وأ ااه املهر بالفوائد املههنر تن طراه العشر .
ورــنيع ابــن حجــر أ اتصــال الســند أ كــال النهــاب  ،منــا هــو وهــم وقــع
بسهب اهق النظر؛ بداللة اآلتي:
وال :ن ريغة انراال واض ة أ اند احلديث أ تسند انتـام محـد،
حيث قال عمرو بـن الشَّـرِيْد ":بلغنـا ن راـول اهلل رـلى اهلل عليـإ واـلم تـر
على رج وهو راقد".
ثانيــا :ن ابــن حجــر ذكــر أ كــال النهــاب حــديث بســندين تهصــل عــن
عمــرو بــن الشَّـرِيْد ،عــن بيــإ ،ثــم عقههمــا حبــديث الهــا  ،فســهق نظــره
اياـــانيد الســـابقة ،فأحـــال بالســـند عليهمـــا ،فقـــد ذكـــر أ طـــراه املســـند
املعهلي(577/2ح )2860حديث  ":تر بي راول اهلل رلى اهلل عليإ والم،
و نــا جــالس هنــذا ،وقــد وضــع يــدي اليســرى خلــف نهــري ،"... ،وذكــر
اناد احلديث أ املسند ،فقال :حدثنا علي بن حبر ،ثنا عيسى بن يونس ،ثنـا
ابن جريح ،عن براهيم بن تيسر  ،عن عمرو بن الشَّرِيْد ،عن بيإ بهذا.
ثم عقهـإ بـذكر حـديث الهـا (577/2ح ،)2861فقـال :حـديث ":نـإ
كان ذا وجد الرج راقدا علـى وجهـإ  ،"...وذكـر اـناد احلـديث أ املسـند،
فقال :حدثنا تني بن براهيم ،ثنا ابـن جـريح ،خربنـي بـراهيم بـن تيسـر ،
عن عمرو بن الشَّرِيْد ،عنإ بإ.
وأ ااه املهر (190/6ح ،)6337ذكـر حـديث ":ردفـين راـول اهلل
رــلى اهلل عليــإ واــلم خلفــإ ،فقــال :هــ تعــك تــن شــعر تيــة بــن بــي
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الصــل ؟ ،"...وذكــر اــناد احلــديث أ املســند ،فقــال :وعــن اــفيان ،عــن
براهيم بن تيسر  ،عن عمرو بن الشَّرِيْد ،عن بيإ.
ثم عقهـإ بـذكر حـديث الهـا (191/6ح ،)6338فقـال :حـديث ":نـإ
كان ذا وجد الرج راقدا على وجهإ ،"... ،وذكر اـناد احلـديث أ املسـند،
فقال :ثنا تني بن براهيم ،ثنا ابن جريح ،خربني بـراهيم بـن تيسـر  ،عـن
عمرو بن الشَّرِيْد ،عنإ بإ.
والوهم ناهر للعيان؛ بسهب حالة اناناد املهـأخر علـى اناـناد املهقـدم
أ كال النهاب  ،وقد شار بعت تلك العلـة الشـيي شـعيب ايرنـاؤوط أ
اقيقإ للمسند (208/32ح ،)19458واهلل علم.
املطلب السابع :ثر ابن اريين رمحإ اهلل.
قــال ابــن اــريين(ت110هــ) ":ينــره( )1للرجـ ن ي ــطجع علــى بطنــإ،
واملر على قفاها".
لريح ايثر:
ثر ابن اريين خرجإ تعمـر كمـا أ جاتعـإ (102/10ح ،)20863عـن
يــــو  ،عــــن ابــــن اــــريين ،وتــــن طريقــــإ خرجــــإ الهيهقــــي أ شــــعب
ان ان(417/7ح.)4396
و خرجإ تسدد أ تسنده ،بن وه ،قال :حدثنا محاد بن يد ،عن هشـام
بن حسان ،عن ابن اريين(.)1
( )1تصطلح النراهة يطلق على كراهة الهنزيإ ،وهي تـا تركـإ خـري تـن فعلـإ ،ال نـإ أ
يالب كالم ايئمة املهقدت يطلـق علـى انيـرم الواجـب تركـإ .عـالم املـوقع (،)75/2
اله ر انييط أ رول الفقإ( ،)296/1شرح النوكب املنري(.)418/1
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وايثـــــــر رـــــ ـ يح اناـــــــناد عـــــــن ابـــــــن اـــــــريين ،قـــــــال ابـــــــن
حجر(ت852هـ)":توقوه ر يح"(.)2
وقال الهورريي(ت840هـ) عن اناد تسدد ":هذا اناد تنقطع ،رجالـإ
ثقات ،ولإ شاهد تن حديث بي هرير "(.)3
قل  :قول الهورـريي "تنقطـع" ،لعلـإ اـره تـن قولـإ" تقطـوع "؛ ين
السند تهص ب تسدد وابن اريين ،واهلل علم.
امله ث الثاني :ايحنام احلديثية والفقهية أ ايحاديث واآلثار الوارد أ
النهي عن النوم على الهطن ،وفيإ تطلهان:
املطلب ايول :ايحنام احلديثية والفقهية أ ايحاديث واآلثار الوارد أ
النهي عن النوم على الهطن.
املطلب الثاني :اآلراء الطهية أ النوم على الهطن.
املطلب ايول :ايحنام احلديثية والفقهية أ ايحاديث واآلثار الوارد أ
النهيعن النوم على الهطن.
يســهنهط تــن حاديــث وآثــار النهــي عــن النــوم علــى الــهطن عــد حنــام،
همها:
وال :حاديث النهي عن النوم على الهطن ،هي تن حاديث اآلدا الـ
حيم العلماء نهيهـا علـى كراهـة الهنزيـإ ،قـال انتـام الشـافعي(ت204هــ)":
ر النهي تن راول اهلل رلى اهلل عليإ والم ،ن ك تا نهى عنإ فهو حمرم
( )1املطالب العالية(160/12ح ،)2810ااه اخلري املهر (120/6ح.)5462
( )2املطالب العالية(160/12ح.)2810
( )3ااه اخلري املهر (120/6ح.)5462
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حهى تأتي عنإ داللة تدل على نإ منا نهى عنإ ملعنى يري اله ريم ،تـا راد بـإ
نهيــا عــن بعــت ايتــور دون بعــت ،و تــا راد بــإ النهــي للهنزيــإ عــن املنه ـى
وايد واالخهيار"( ،)1وقال ابن عهد الرب(ت463هـ) ":النهي حنمـإ ذا ورد
ن يهلقى بااهعمال ترك تا نهـى عنـإ واالتهنـاع تنـإ ،و ن النهـي حممـول علـى
احلظر واله ريم واملنـع حهـى يصـ هإ دليـ تـن ف ـوى القصـة واخلطـا  ،و
با انرشاد والند "(.)2
دلي تن يري ذلك خيرجإ تن هذا الها
ثانيــا :ايو للمســلم ن ينــام علــى شــقإ اي ــن؛ اتهثــاال يتــر الراــول
رضـي اهللرلى اهلل عليإ والم ،فقد روى الشيخان عن الرباء بـن عـا
عنإ  ،-ن راـول اهلل رـلى اهلل عليـإ واـلم ،قـال ":ذا خـذت ت ـجعك
فهوضأ وضوءك للصال  ،ثم اضطجع على شقك اي ن.)3("...
ثالثا  :رـرح بعـت العلمـاء بنراهـة النـوم علـى الـهطن؛ تسـهدل بهلـك
ايحاديث ال تقدم ذكرها أ امله ث ايول ،وتن هؤالء:
 - 1ابــن اــريين(ت110ه ــ) ،حيــث قــال ":ينــره للرج ـ ن ي ــطجع
على بطنإ"(.)4
- 2ابن تاجإ(ت273هــ) ،حيـث ذكـر أ اـننإ ،بعـت حاديـث النهـي
عن النوم على الهطن ،وبو عليها بقولإ ":با النهي عن االضـطجاع علـى
الوجإ"(.)5
( )1ايم(.)51/9
( )2الهمهيد(.)215/3
( )3ر يح الهخاري(97/1ح ،)244ر يح تسلم(2081/4ح.)2710
( )4جاتع تعمر(102/10ح ،)20862شعب ان ان للهيهقي(417/7ح.)4396
( )5السنن(.)1227/2
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- 3الرتتذي(ت279هـ) ،حيث ذكر أ اننإ ،بعت حاديث النهي عن
النوم على الهطن ،وبو عليها بقولـإ ":تـا جـاء أ كراهيـة االضـطجاع علـى
الهطن"(.)1
- 4الهيهقي(ت458هــ) ،حيـث ذكـر أ كهابـإ اآلدا  ،بعـت حاديـث
النهي عن النوم على الهطن ،وبو عليها بقولإ ":با كراهية االنهطاح علـى
الوجإ"(.)2
- 5الهغوي(ت510هـ) ،فقد ذكر حديث عهـداهلل بـن يـد  -رضـي اهلل
عنإ  -نإ ر ى النيب رلى اهلل عليإ والم تسهلقيا أ املسجد ،واضعا حـدى
رجليــإ علــى ايخــرى( ،)3فقــال أ شــرحإ ":وفيــإ دلي ـ علــى جــوا االتنــاء
واالضطجاع ،و نواع االاـرتاحة أ املسـجد جوا هـا أ الهيـ ال االنهطـاح،
ضجْعَة يهغ ها اهلل"(.)4
فإن النيب رلى اهلل عليإ والم نهى عنإ ،وقال :نها ِ
- 6النـــووي(ت676هــــ) ،حيـــث قـــال ":ذا راد النـــوم ااـــه ب ن
ي طجع على شـقإ اي ـن ،وكـذا يسـه ب أ كـ اضـطجاع ن ينـون علـى
شقإ اي ن ،وينره االضطجاع على بطنإ"(.)5
- 7ابن بلهان(ت739هـ) ،حيث جع أ ترتيهـإ يحاديـث رـ يح ابـن
حهان باب  ،حدهما بقولإ ":ذكر الزجر عن نـوم اننسـان علـى بطنـإ ،ذ اهلل

( )1السنن(.)97/5
( )2اآلدا ( .)275
( )3ر يح الهخاري(2318/5ح ،)5929ر يح تسلم(1662/3ح.)2100
( )4شرح السنة(.)377/2
()5ااموع شرح املهذ (.)345/4
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ج وعال ال حيب تلـك النوتـة" ،واآلخـر بقولـإ ":ذكـر بغـت اهلل جـ وعـال
النائم على بطونهم"(.)1
- 8ابــن تفلــح املقداــي(ت763ه ــ) ،حيــث قــال ":والنــوم علــى القفــا
رديء ي ر انكثار تنإ بالهصر وباملين ،و ن ااهلقى للراحة بال نوم مل ي ـر،
و رد تن ذلك النوم تنهط ا على وجهإ ،وايق ايخهار أ ذلك ،في همـ
ن يقال :فيها كثر في رم ذلك ،وحيهم ن يقال :ينره للنالم فيها"(.)2
- 9ابن رجب احلنهلي(ت795هـ) ،حيث قـال ":واالاـهلقاء أ املسـجد
جائز على ي وجإ كان ،تـا مل ينـن تنهط ـا علـى وجهـإ؛ فإنـإ يـروى عـن
ضجْعَة يهغ ـها اهلل
النيب رلى اهلل عليإ والم نإ نهى عن ذلك ،وقال :نها ِ
عز وج "(.)3
- 10الهورريي(ت840هـ) ،حيث ذكر أ كهابـإ اـاه اخلـري  ،بعـت
حاديث النهي عن النوم على الهطن ،وبو عليها بقولـإ ":بـا الرتهيـب ن
ينام على وجهإ تن يري عذر"(.)4
- 11العظيم آبادي(ت1329هـ) ،فقد شرح حـديث ِطخْفـة الغفـاري أ
النهــي عــن النــوم علــى الــهطن ،فقــال ":وأ احلــديث ن النــوم علــى الــهطن ال
ضجْعَة الشيطان"(.)5
مو  ،و نإ ِ
( )1ر يح ابن حهان برتتيب ابن بلهان(.)358- 357/12
( )2اآلدا الشرعية(.)174/3
( )3فهح الهاري(.)405/3
( )4ااه اخلري املهر (.)120/6
( )5عون املعهود(.)193/13
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رابعا :ن النـوم عنـد يالـب النـاس لـإ ربـع هيئـات ،ف ـلها النـوم علـى
الشق اي ن؛ لداللة السنة الص ي ة على ذلـك ،ثـم يليـإ النـوم علـى الشـق
اييسر ملنفعهإ الص ية كما ذكر ابن اجلـو ي عـن هـ الطـب ،ثـم يليـإ النـوم
على الظهر ،ثم اهليئة ايخري وايرد  ،وهي النوم على الهطن.
قال ابن اجلو ي(ت597هـ) ":قولـإ اضـطجع علـى شـقك اي ـن ،وهـذا
هو املصـل ة أ النـوم عنـد ايطهـاء ي ـا ،فـإنهم يقولـون ينهغـي ن ي ـطجع
على اجلانب اي ن ااعة ،ثم ينقلب اييسر فينام ،فإن النوم علـى الـيم
اــهب ااــدار الطعــام؛ ين نصــهة املعــد تقه ــي ذلــك ،والنــوم علــى اليســار
يه م؛ الشهمال النهد على املعد "(.)1
وقال ابن القيم(ت752هـ) ":و رد النـوم ،النـوم علـى الظهـر ،وال ي ـر
االاهلقاء عليإ للراحة تن يري نوم ،و رد تنإ ن ينام تنهط ا على وجهإ"(.)2
والنــوم علــى الــهطن جــائز اــواء دع ـ احلاجــة ليــإ ،م مل تــدع؛ ين
اير فيإ اجلوا  ،ول عف ايحاديث الوارد أ النهي عن ذلك ،كما تقـدم
أ امله ث ايول.
وتا ذكره ابن اجلو ي عن ه الطب تن تنفعـة النـوم علـى الشـق اييسـر
لسهولة اهل م؛ الشهمال النهد على املعد خيالف تا يراه ايطهاء املعاررون
تن ثهوت ع اء اهل م كاملعد واالثنى عشر ،وايع ـاء املسـاند كالنهـد؛
فإنهم يقولون بثهوتها وعدم حركهها؛ بسهب حاطهها بغشاء الربيهون امللهصـق

( )1كشف املشن (.)240/2
( )2اد املعاد(.)241/4
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جبدار الهطن اخللفي ،والذي تهمهإ حفظ ك ع و تنانإ ،وتنعإ تن احلركـة
وااللهصا بايع اء ايخرى(.)1
خاتسا :ن املسلم ينهغي عليإ تراعا عراه ااهمعات ،والـذو السـليم
عنــد اخهالطــإ بغــريه أ ااــالس وايتــاكن العاتــة تــا مل تهعــار تــع حنــام
الشريعة اناالتية ،ولذا ينهغي على املسلم ذا نام على بطنإ أ تنان عـام ن
يغطي جسمإ حفانا على املنظر العـام جلسـده؛ وتراعـا ملشـاعر تـن حولـإ؛
لهعلي النهي عن النوم على الهطن بعدم تغطية الرجـ جلسـمإ ،فعـن بـراهيم
بن تيسر نإ مسع عمرو بن الشَّرِيْد ،خيربه عن النيب رلى اهلل عليإ والم نإ
كــان ذا وجــد الرجـ راقــدا علــى وجهــإ ،لــيس علــى عجــزه شــيء ،رك ــإ
برجلإ ،وقال ":هي بغت الرَّق َد اهلل عز وج "(.)2
قال الشيي ابن عثيم (ت1421هـ) ":ففي هذا احلديث دلي علـى نـإ ال
ينهغي لإلنسان ن ينام علـى بطنـإ ،الاـيما أ ايتـاكن الـ يغشـاها النـاس؛
ين الناس ذا ر وه على هذه احلال ،فهي رؤية تنروهة"(.)3
ااداا  :اخهلف ه العلم أ تعـي علـة النهـي عـن النـوم علـى الـهطن،
على ربعة قوال:
القول ايول :ن النهي عن النـوم علـى تلـك اهليئـة؛ ملـا فيهـا تـن ت ـار
ر ية.
قال املُـظهِري (ت727هـ) ":ووجإ النهي عن االضطجاع على الهطن :ن
االضطجاع على الهطن ت ر أ الطب"(.)4
( )1تشريح جسم اننسان(  ،)124علم الهشريح( .)137
( )2تقدم لرمإ أ املطلب السادس تن امله ث ايول.
( )3شرح ريا الصاحل (.)343/4
( )4املفاتيح شرح املصابيح(.)144/5
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القول الثاني :ن النهي عن النوم على تلـك اهليئـة؛ ينهـا نوتـة ال حيههـا
اهلل؛ ملا فيها تن ذالل ،وعدم احرتام لألع اء الشريفة تن اجلسم.
قال املـُـظهِري(ت727هــ) ":ووضـع الصـدر والوجـإ اللـذان همـا شـره
ايع اء على اير ذالل أ يري السجود"(.)1
القول الثالث :ن النهي عـن النـوم علـى تلـك اهليئـة؛ ملـا فيهـا تـن تشـهإ
بالفجار والنفار أ الدنيا ،و نها نوتة ه النار.
قال تُال علي القاري(ت1014هـ) ":حيهم ن ينـون املـراد ن هـذه عـاد
النفــار ،و الفجــار أ هــذه الــدار ،و هــذه تنــون ضــجعههم حــال كــونهم أ
النار ،واهلل علم"(.)2
القول الرابع :ن النهي عن النوم على تلك اهليئة؛ ملا فيها تن تشهإ بأه اللواط.
قــال تُــال علــي القــاري (ت1014ه ــ) ":هــذه ال ــجعة رقــد اللواطــة،
فالهشهيإ بهم تذتوم"(.)3
قل  :وتن عل النهي الصرحية أ ذلك ،تا ورد تـن الهعليـ أ احلـديث
بعــدم تغطيــة الرج ـ جلســمإ ،فعــن بــراهيم بــن تيســر نــإ مســع عمــرو بــن
الشَّرِيْد ،خيربه عن النيب رلى اهلل عليإ والم نإ كـان ذا وجـد الرجـ راقـدا
على وجهـإ ،لـيس علـى عجـزه شـيء ،رك ـإ برجلـإ ،وقـال ":هـي بغـت
الرَّق َد اهلل عز وج "(.)4
الس َر":
اابعا :املقصود بقول الص ابي" تن َّ
( )1املوضع السابق.
( )2ترقا املفاتيح(.)527/8
( )3املصدر السابق(.)520/8
( )4تقدم لرمإ أ املطلب السادس تن امله ث ايول.
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توافق قوال شراح احلديث على ن املقصـود بالسَّـ َر أ حاديـث النـوم
على الهطن :نإ وجع بالرئة.
قال املُـظهِري(ت727هــ) ":وجـع بالرئـة ،ووجـإ النهـي عـن االضـطجاع
على الهطن :ن االضطجاع على الهطن ت ر أ الطب"(.)1
الس َر ،وهو الرئة"(.)2
وقال الطييب(ت743هـ) ":ي تن داء َّ
وقال ابن الـمَلَك (ت854هـ) ":بينما نا ت طجع تـن السَّـ َر ،وهـو -
بفه ه  -وجع الرئة"(.)3
وقال تُـال علـي القـاري(ت1014هــ) ":بينمـا نـا ت ـطجع تـن السَّـ َر،
بفه ه  ،وأ نسخة بسنون الثاني ،وهـو الرئـة ،... ،ولعلـإ عليـإ السـالم مل
يهه لإ عذره ،و لنونإ نن االضطجاع على الفخذين لدفع الوجع تن يري
تد الرجل  ،واهلل علم"(.)4
وقال العظـيم آبـادي(ت1329هــ) ":واملعنـى ن ِطخْفـة بـن قـيس كـان لـإ
ذات الرئة ،فلذا كان ت طجعا على بطنإ ،و ن راحب ذات الرئة ال يسهطيع
ن ينام تسهلقيا يج الوجع ،واهلل علم"(.)5
والــراجح ن املقصــود بالسَّـ َر أ احلــديث ،هــو الوقـ تــن آخــر الليـ ؛
بداللة القرائن الهالية:
( )1املفاتيح شرح املصابيح(.)144/5
( )2الناشف عن حقائق السنن(.)3072/10
( )3شرح تصابيح السنة(.)192/5
( )4ترقا املفاتيح(.)521/8
( )5عون املعهود(.)193/13
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الس َر أ اللغة ،حيهم ثالثة تعاني ،هي :وجـع
القرينة ايو  :ن لفظ َّ
الرئـــة ،والوقـ ـ تـــن آخـــر الليـ ـ  ،وتشـــهيإ الهاطـ ـ بـــاحلق( ،)1قـــال ابـــن
فارس(ت395هـ) ":السـ  ،واحلـاء ،والـراء ،رـول ثالثـة تههاينـة :حـدها
ع و تن ايع اء ،واآلخر خدع وشههة ،والثالث وق تن ايوقات"(.)2
وملا كان اللفظ حيهم تلك املعـاني ،فـإن لصـيص السـيا بأحـدها حيهـا
قرينة ترجيح ،وهي القرينة اآلتية.
القرينة الثانية :ورود بعت روايات احلديث ررحية بـأن املقصـود بالسَّـ َر
هو الوق  ،فقد جاء أ بعت الروايات بأن النيب رلى اهلل عليإ واـلم خـر
تن اللي  ،وأ بع ها أ آخر اللي  ،وأ بع ها أ جوه اللي  ،وأ بع ـها
نإ خر يوقظ الناس لصال الفجر.
جمِر ،عـن ابـن
فقد جاء أ تسـند محـد تـن حـديث نعـيم بـن عهـداهلل املــُ ْ
ِطخْفـة الغفــاري ،بلفظ":فخــر راـول اهلل رــلى اهلل عليــإ واـلم تــن الليـ
يطلع ،فرآه تنهط ا على وجهإ"(.)3
وأ املسند تن حديث حممـد بـن عمـرو بـن عطـاء ،عـن يعـيش بـن ِطخْفـة
الغفــاري ،بلفظ":فخــر راــول اهلل رــلى اهلل عليــإ واــلم أ اللي ـ يهعاهــد
ضيفإ ،فرآني تنهط ا على بطين"(.)4
وأ املسند تـن حـديث بـي اـلمة بـن عهـدالرمحن ،عـن ابـن عهـداهلل بـن
( )1النهاية أ يريب احلديث ،تاد (ا ر) ،تا العروس ،تاد (ا ر).
( )2تعجم تقاييس اللغة ،با الس واحلاء.
( )3تسند محد(311/24ح.)15545
( )4املصدر السابق(26/39ح.)23615
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ِطخْفة ،بلفظ":فخر راول اهلل رلى اهلل عليإ والم ،فجعـ يـوقظ النـاس
الصــال الصــال  ،وكــان ذا خــر يــوقظ النــاس للصــال  ،فمــر بــي و نــا علــى
وجهي"(.)1
وأ املعجم النهري للطرباني ،تن حديث نعيم بن عهداهلل املُـجْمِر ،عن بي
ِطخْفة الغفاري ،بلفظ ":فخر راول اهلل رلى اهلل عليـإ واـلم تـن الليـ ،
فوجده ت طجعا على بطنإ"(.)2
وأ تسهدرك احلاكم ،تن حديث قيس الغفاري ،عن بيإ ،بلفـظ" فأتـاني
النيب رلى اهلل عليإ والم أ آخر اللي  ،فأرابين نائما على بطين"(.)3
وأ احللية يبي نعيم ،تن حديث تعاوية بن احلنم – رضي اهلل عنإ ،-
قـال ":بينـا نـا نـائم علـى بطــين ،ذا برجـ يَرْ ِفسُـنِي برجلـإ أ جـوه الليـ ،
فرفع ر اي فإذا هو راول اهلل رلى اهلل عليإ واـلم ،فقـال :قـم فـإن هـذه
ضجْعَة يهغ ها اهلل عز وج "(.)4
ِ
املطلب الثاني :اآلراء الطهية أ النوم على الهطن.
تعددت آراء ه الطب أ النوم على الهطن ،فمنهم تن يرى نـإ لـيس لـإ
آثـار رـ ية ،وتـنهم تـن يـرى ن لــإ آثـارا اـلهية علـى رـ ة اننسـان ،وقــد
وجدت النثري تن النهابات على تواقع الشهنة العننهوتيـة ،لننهـا تـن كهّـا

( )1املصدر السابق(27/39ح.)23616
( )2املعجم النهري(327/8ح.)8226
( )3تسهدرك احلاكم(.)270/4
( )4احللية(33/2ت.)131
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يري خمهصـ  ،ولـيس هلـا تراجـع علميـة يعهمـد عليهـا ،وخالرـة اآلراء عنـد
ه الطب على الن و الهالي:
الــر ي ايول  :ن النــوم علــى الــهطن لــيس لــإ آثــار اــلهية علــى رــ ة
اننســان ،و نــإ هيئــة طهيعيــة للنــوم كســائر اهليئــات ،وقــال بــذلك ايطهــاء
القداتى ،تث  :بقراط ،وابن اينا.
قال بقراط(ت 377قه امليالد) ":و تا نوم املريت على بطنإ تـن يـري ن
ينون عادتإ أ ر هإ جرت بذلك ،فذلك يـدل علـى اخـهالط عقـ  ،وعلـى
مل أ نواحي الهطن".
قال الشراح لنهابإ :ينإ خالف العاد اجليد هيئة رديئة تن يري اـهب
ناهر وال باطن(.)1
النـوم علـى الـهطن تـن يـري عـاد
وقال ابن اـينا(ت428هــ) ":وامليـ
رديء ،فإنإ تا عن اخهالط عق  ،و تا عن مل أ الهطن"(.)2
الر ي الثاني :ن النوم على الهطن لإ آثار الهية على ر ة اننسـان ثنـاء
النوم وبعده ،وتن تلك اآلثار:
- 1ضيق الهنفس ثناء النوم؛ ين ثق كهلـة الظهـر ت ـغط علـى عظـام
الصدر ،وعلـى احلجـا احلـاجز فهمنـع تلـك العظـام والع ـالت تـن الهمـدد
والهقلص ثناء عملية الشهيق والزفري.
 - 2نهــا تــؤدي آالم أ فقــرات الرقهــة؛ ينــإ حيصـ لهلــك الفقــرات
انثناء اضطراري للخلف.
( )1اد املعاد(.)241/4
( )2القانون أ الطب(.)125/3
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- 3حدوث آالم تزتنة للظهر بسهب ال غط على ايعصا .
 - 4نها ال تساعد املي على الهخلص تن املخلفات ال ار  ،الـ تـؤدي
شيخوخة الدتاغ.
- 5توت ايطفال؛ ين تعدل بلع السائ يق ُّ عند الطف بشن قـوي
ثناء نوتإ على بطنإ ،مما مع جمـرى اهلـواء يهعـر للخطـر الـذي يـؤدي
املوت املفاجئ للطف (.)1
والواقع الطيب لدى ايطهاء الذين ناقشههم عن اآلثار الص ية للنـوم علـى
تلك اهليئة ،على الن و الهالي:
ايول :نإ ال ينصح بالنوم على الهطن ملن كان بدين اجلسم ،و كان بطنإ
تليء بايك ؛ ين النوم على تلك احلالة نـع حركـة احلجـا احلـاجز؛ ممـا
يهسهب أ نقـص ايكسـج أ الـرئه  ،وي ـعف تـدفق الـدم تـن القلـب
اائر ع اء اجلسم.
الثاني :ن اننسان ال يسهطيع النوم على بطنإ بالنلية ،و منـا يـثين حـدى
رجليــإ تــن يــري راد تنــإ ثنــاء النــوم ليعطــي للجهــا الهنفســي جمــاال للهمــدد
واالنقها ثناء عملية الهنفس.
الثالث :ن النـوم علـى الـهطن لـيس فيـإ ضـرر علـى الرقهـة ،و منـا حيصـ
ال رر ذا كان الوااد ال يسهعملها النائم كهري احلجم.
( )1قياس ثر املسار اجلليمفاوي على للـيص املـي تـن املخلفـات ال ـار  ،درااـة مبجلـة
العلوم العصهية ،شهر يسطس ،لعام 2015م ،ملاذا النوم أ وضع االاهلقاء هـو عاتـ
خطــــر ،تقــــال مبجلــــة طــــب ايطفــــال لعــــام 1999م ،العــــدد  ،104روائــــع الطــــب
اناالتي(.)72/4
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الرابع :ن الن وم علـى الـهطن لـيس لـإ ثـر جمـزوم بـإ علـى املـوت املفـاجئ
لألطفال ،والذي يعره مبوت السرير.
اخلاتس :ن النوم على الهطن ليس لـإ تـأثري علـى رـ ة اننسـان خفيـف
اجلسم.
السادس :ن تا يهداولإ عاتة الناس تن ثر النوم على خرو الغا ات تن
الهطن ،يري ر يح علـى طالقـإ ،و منـا خيهلـف حبسـب حجـم ايشـخا ؛
ين تعظــم الغــا ات اهلوائيــة أ الــهطن تنــون أ ايتعــاء الغليظــة(القولون)،
وركــين ايتعــاء الغليظــة اي ــن واييســر يقعــان ا ـ ايضــالع الســفلية تــن
القفــص الصــدري ،فهــي تهــد تــن ــ اجلســم يســاره اــ ايضــالع
السفلية ،ثم تنزل جتويف الهطن ،فينون تأثري النوم على الهطن على تلـك
الغــا ات تــرتهط بقــو ال ــغط علــى الــهطن ،فينــون تــأثري ذلــك علــى اجلســم
الهدين قويا ،ويهدر أ القو حهى يناد يهالشى تع خفة حجم بطن اننسان.

*
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اخلامتة

احلمد هلل ر العامل  ،ورلى اهلل والم على خري املرال  ،نهينـا حممـد،
وعلـــى آلـــإ ،ورــ هإ ،واـــلم تســـليما كـــثريا ،وبعـــد :فهـــذه هـــم النهـــائح
والهوريات ال تورل ليها تن خالل هذا اله ث:
 - 1ن النوم لإ هيئـات تهعـدد  ،ف ـلها هـو النـوم علـى الشـق اي ـن؛
اتهثاال يتر النيب رلى اهلل عليإ والم.
 - 2ن النهــي عــن النــوم علــى الــهطن ،وردت فيــإ اــهة حاديــث كلــها
ضعيفة اندا وتهنا.
 - 3ن النهــي عــن النــوم علــى الــهطن ،ورد فيــإ ثــر ر ـ يح عــن ابــن
اريين ،لننإ ال يقوى ن يهنى عليإ حنم شرعي.
 - 4ن ايحاديث الـوارد أ النهـي عـن النـوم علـى الـهطن ضـعفها كهـار
النقاد ،تثـ  :الهخـاري ،و بـي حـاص الـرا ي ،والـدارقطين؛ بسـهب ضـعف
بعت رواتها ،والوهم واالضطرا أ بعت اانيدها و لفانها.
 - 5ن حديث ِطخْفة الغفاري أ النهي عن النوم على الـهطن ،تـن شـد
ايحاديث اضطرابا أ ااـم الصـ ابي ،وااـم الـراوي عنـإ ،حيـث ورد هـذا
االضطرا بهسع عشر ريغة.
 - 6ن النوم على الهطن جائز؛ ين اير أ حنام هيئـات النـوم هـو
انباحة ،ول عف ايحاديث الوارد أ النهي عن النوم على تلك اهليئة.
 - 7ن اناالم حث تهاعإ على تراعـا الـذو العـام وايعـراه العاتـة
للناس تا مل لالف حنام الشريعة اناالتية.

جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

177

 - 8نــإ ينهغــي لإلنســان عنــد نوتــإ علــى بطنــإ أ ايتــاكن العاتــة تغطيــة
جسمإ بل اه و اوه ،حفانا على تنظر جسمإ ،وتراعا ملشاعر تـن حولـإ
أ ذلك املنان.
 - 9ن ه الطب خمهلفون أ آثار النـوم علـى الـهطن ،فمـنهم تـن يـرى
نها نوتة طهيعية ،وتنهم تن يرى ن هلا آثارا الهية على رـ ة اننسـان ثنـاء
النوم وبعده.
 - 10تن تورـيات اله ـث :درااـة حاديـث هيئـة النـوم علـى الظهـر،
وكذلك اقيق كها كرام ال يف لل ربي ،اقيقا علميا.
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كشاف املصادر واملراجع
 - 1ااه اخلري املهر بزوائد املسـانيد العشـر  ،الهورـريي ،محـد بـن بـي بنـر،
اقيق :دار املشنا لله ث العلمي ،ط ،1.الريا  :دار الوطن1420
 - 2ااه املهر بالفوائد املههنر تن طراه العشر  ،ابن حجر ،محـد بـن علـي،
اقيــق :د هــري النارــر ،ط ،1.املدينــة املنــور  :جممــع امللــك لطهاعــة املصـ ف الشــريف
1415
- 3اآلحاد واملثاني ،ابن بي عارم الشيهاني ،محد بن عمرو ،اقيـق :د بااـم فيصـ
اجلوابر  ،ط ،1.الريا  :دار الراية1411
- 4اآلدا  ،الهيهقــي ،محــد بــن احلس ـ  ،عنايــة :بــو عهــد اهلل الســعيد املنــدوه،
ط ،1.تؤاسة النهب الثقافية 1408
- 5ايد املفرد ،الهخاري ،حممد بن مساعي  ،اقيق :مسـري الـزهريي ،ط،1.
الريا  :تنههة املعاره 1419
- 6اآلدا الشــرعية واملــنح املرعيــة ،ابــن تفلــح ،حممــد بــن تفلــح ،ط ،1.بــريوت :دار
النهب العلمية 1417
- 7االاهيعا أ تعرفة اير ا  ،ابن عهد الرب ،يواـف بـن عهـد اهلل ،اقيـق :علـي
تعو  ،وعادل عهد املوجود ،ط ،1.بريوت :دار النهب العلمية 1415
 - 8اد الغابة أ تعرفة الص ابة ،ابن ايثري ،علي بن حممد ،اقيـق :علـي حممـد
تعو  ،وعادل محد عهد املوجود ،بريوت :دار النهب العلمية.
- 9انرــابة أ متييــز الصـ ابة ،ابــن حجــر ،محــد بــن علــي ،رــور عــن الطهعــة
اهلندية.
 - 10طراه املسند املعهلي بأطراه املسـند احلنهلـي ،ابـن حجـر ،محـد بـن علـي،
اقيق :د هري النارر ،ط ،1.دتشق :دار ابن كثري ،ودار النلم الطيب 1414
 - 11عـالم املــوقع عـن ر العلمـ  ،ابـن القــيم ،حممـد بــن بـي بنــر ،تعليــق:
تشهور حسن آل المان ،ط ،1.الدتام ،دار ابن اجلو ي1423
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 - 12كــرام ال ــيف ،احلربــي ،بــراهيم بــن ا ـ ا  ،اقيــق :عهــداهلل بــن عــائت
الغرا ي ،ط ،1.طنطا :تنههة الص ابة1407
 - 13كمال تهذيب النمال ،تغلطاي ،عالء الدين بن قليح ،اقيق :عادل بـن حممـد،
و ااتة بن براهيم ،ط ،1 .القاهر  :الفارو احلديثة 1422
- 14ايم ،الشافعي ،حممد بن دريس ،اقيق :د رفع فو ي ،ط ،1.املنصـور  :دار
الوفاء 1422
 - 15اله ر انييط أ رول الفقـإ ،الزركشـي ،حممـد بـن بهـادر ،اريـر :عهـدالقادر بـن
عهداهلل العاني ،ط ،2.النوي  :و ار ايوقاه والشؤون اناالتية1413
- 16تا العروس تن جواهر القاتوس ،الزبيـدي ،حممـد ترت ـى ،اقيـق :د .بـراهيم
الساترائي ،وآخرين ،النوي  :تطهعة حنوتة النوي 1385
- 17تاريي ابن تع رواية الـدوري ،ابـن تعـ  ،حييـى ،اقيـق :د محـد نـور اـيف،
ط ،1.تنة املنرتة ،جاتعة م القرى :تركز اله ث العلمي و حياء الرتاث اناالتي 1399
- 18الهاريي ايواط ،الهخاري ،حممد بن مساعيـ  ،اقيـق :حممـد بـن بـراهيم
الل يدان ،ط ،1.الريا  :دار الصميعي 1418
 - 19الهــاريي النــهري ،الهخــاري ،حممــد بــن مساعي ـ  ،اقيــق :هاشــم النــدوي
وآخرين ،طهعة دائر املعاره العثمانية.
 - 20افة ايشراه مبعرفة ايطراه ،املـزي ،يواـف بـن عهـد الـرمحن ،اقيـق:
عهد الصمد شره الدين ،و هري الشاويش ،ط ،2.بريوت :املنهب اناالتي 1403
- 21الرتييب والرتهيب ،املنذري ،عهد العظيم بن عهد القوي ،اقيق :ايلهاني،
ط ،1.الريا :تنههة املعاره1424
- 22تشريح جسم اننسـان ،د النـاجي ،رتـزي ،ود الصـفدي ،عصـام ،عمـان:
دار اليا وري2010م
- 23تقريب الههذيب ،ابن حجر ،محد بـن علـي ،اقيـق :بـو ايشـهال رـغري محـد
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شايف ،ط ،2.الريا  :دار العارمة 1423
- 24الهمهيــد ملــا أ املوطــأ تــن املعــاني واياــانيد ،ابــن عهــد الــرب ،يواــف بــن عهــداهلل،
اقيق :حممد الهائب ،واعيد عرا .
 - 25تهذيب النمال أ مسـاء الرجـال ،املـزي ،بـو يواـف ختـال الـدين ،اقيـق :د.
بشار عواد ،ط ،1.بريوت :تؤاسة الراالة 1415
- 26الهيسري بشرح اجلـاتع الصـغري ،املنـاوي ،عهـد الـرؤه بـن علـي ،ط ،3.الريـا :
تنههة انتام الشافعي 1408
- 27الثقات ،ابن حهان ،حممد بن حهان ،بريوت :دار الفنر ،تصور عن طهعة دائـر
املعاره العثمانية1395
- 28جاتع السنن واملسانيد ،ابن كثري ،مساعيـ بـن عمـر ،اقيـق :د .عهـدامللك
بن دهيش ،ط ،2.بريوت :دار خ ر للطهاعة1419
- 29جاتع تعمر(تل ـق مبصـنف عهـدالر ا ) ،الصـنعاني ،تعمـر بـن راشـد ،اقيـق:
تركز اله وث وتقنية املعلوتات ،ط ،2.القاهر  :دار الهأري 1437
- 30اجلــرح والهعــدي  ،ابــن بــي حــاص ،عهــدالرمحن بــن حممــد ،القــاهر  :دار النهــا
اناالتي تصور عن طهعة دائر املعاره العثمانية.
- 31حلية ايولياء وطهقات ايرـفياء ،بـو نعـيم ايرـههاني ،محـد بـن عهـداهلل،
ط ،1.القاهر  :تنههة اخلاجني ،وتطهعة السعاد 1351
- 32دالئ النهو  ،بو نعيم ايرههاني ،محد بن عهد اهلل ،اقيـق :حممـد رواس
قلعجي ،وعهد الرب عهاس ،ط ،2.بريوت :دار النفائس 1406
- 33روائع الطب اناالتي ،الدقر ،حممد نزار ،ط ،1.دار املعاجم 1419
- 34ريــا

الصــاحل  ،النــووي ،حييــى بــن شــره ،اقيــق :ايلهــاني ،ط،1.

بريوت :املنهب اناالتي1399
 - 35اد املعاد أ هدي خري العهاد ،ابن القيم ،حممد بن بي بنر ،اقيـق :شـعيب
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وعهد القادر ايرناؤوط ،ط ،27.بريوت :تؤاسة الراالة 1415
 - 36انن بي داود ،اليمان بن ايشعث ،القاهر  :دار احلديث.
 - 37انن ابن تاجإ ،حممد بن يزيد ،دار احلديث1414
 - 38اــنن الرتتــذي ،الرتتــذي ،حممــد بــن عيســى ،اقيــق :محــد شــاكر ،وآخــرين،
القاهر  :دار احلديث.
 - 39الســنن النــربى ،النســائي ،محــد بــن شــعيب ،اقيــق :تركــز اله ــوث وتقنيــة
املعلوتات ،ط ،1.القاهر  :دار الهأري 1433
- 40شرح ريا

الصاحل  ،ابن عثيم  ،حممد بن راحل ،الريا  :تدار الوطن

للنشر1426
- 41شــرح الســنة ،الهغــوي ،احلس ـ بــن تســعود ،اقيــق :شــعيب ايرنــاؤوط،
وحممد هري الشاويش ،ط ،2.بريوت :املنهب اناالتي 1403
- 42شرح عل الرتتذي ،ابن رجب احلنهلي ،عهد الرمحن بن محـد ،اقيـق :د
همام اعيد ،ط ،1.الزرقاء ،تنههة املنار للنشر والهو يع1407
- 43شرح النوكب املنري أ رول الفقإ ،ابن النجار ،حممد بـن محـد الفهـوحي،
اقيق :د حممد الزحيلي ،ود نزيإ محاد ،الريا  ،تنههة العهينان1413
- 44شرح تصابيح السنة ،ابن امللك ،حممد بن عهد اللطيف ،اقيق :جمموعة تن
املخهص بإشراه نور الدين طالب ،ط ،1.دار الثقافة اناالتية 1422
 - 45شعب ان ان ،الهيهقي ،محـد بـن احلسـ  ،اقيـق :خمهـار محـد النـدوي،
بوتهاي :الدار السلفية 1429
 - 46ر ـ يح ابــن حهــان برتتيــب ابــن بلهــان ،حممــد بــن حهــان ،اقيــق :شــعيب
ايرناؤوط ،ط ،2.تؤاسة الراالة 1414ـ
- 47ر يح ايد املفـرد ،ايلهـاني ،حممـد نارـر الـدين ،ط ،4.اجلهيـ  :تنههـة
الدلي 1418
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- 48ر يح الهخاري ،الهخاري ،حممد بن مساعي  ،ترقيم :د .تصطفى ديـب الهغـا،
ط ،5.دتشق :اليماتة للطهاعة والنشر1414
- 49رـ يح اجلــاتع الصــغري و يادتــإ ،ايلهــاني ،حممــد نارــر الــدين ،ط ،3.بــريوت:
املنهب اناالتي1408
- 50ر ـ يح اــنن ابــن تاجــإ ،ايلهــاني ،حممــد نارــر الــدين ،ط ،1.الريــا :
تنههة املعاره 1417
- 51ر يح تسلم ،تسلم بن احلجا  ،ط ،1.القاهر  :دار احلديث1412
- 52ر ـ يح وضــعيف اجلــاتع الصــغري ،ايلهــاني ،حممــد نارــر الــدين ،ط،3.
بريوت :املنهب اناالتي 1408
 - 53ال عفاء ،الرا ي ،بو رعة عهيد اهلل بن عهد النريم ،اقيق :د اعدي بـن
تهدي اهلامشي ،ط ،1.حياء الرتاث اناالتي ،اجلاتعة اناالتية 1402
- 54ضعيف الرتييب والرتهيب ،ايلهاني ،حممد نارـر الـدين ،ط ،1.الريـا :
تنههة املعاره 1421
- 55ضعيف انن بي داود ،ايلهاني ،حممد نارر الدين ،ط ،1.الريا  :تنههة
املعاره 1419
- 56ضــعيف اــنن ابــن تاجــإ ،ايلهــاني ،حممــد نارــر الــدين ،ط ،1.الريــا :
تنههة املعاره 1417
- 57ضــهط تــن يــرب فــيمن قيــده ابــن حجــر ،احلنهلــي ،يواــف بــن عهــد اهلــادي،
اقيق :نور الدين طالب وآخرين ،ط ،1.دتشق :دار النوادر1432
- 58عل احلديث ،ابن بي حاص ،عهد الرمحن بن حممد ،بغداد :تنههة املثنى.
- 59العل الوارد أ ايحاديث النهوية ،الدارقطين ،علي بن عمـر ،اقيـق :د .حمفـون
الرمحن السلفي ،ط ،3.الريا  :دار طيهة1424
- 60العلـ وتعرفــة الرجــال روايــة عهــد اهلل بــن محــد ،ابــن حنهـ  ،محــد بـن حممــد،
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اقيق :د وري اهلل عهاس ،ط ،2.الريا  :دار اخلاني1422.
- 61علـــم الهشـــريح ،د بـــو الـــر  ،يواـــف توفيـــق ،ط ،1.عمـــان :تنههـــة ااهمـــع
العربي1429
 - 62عــون املعهــود شــرح اــنن بــي داود ،العظــيم آبــادي ،حممــد شــره ،اقيــق:
عهدالرمحن حممد عثمان ،ط ،2.بريوت ،دار حياء الرتاث العربي.
- 63فــهح الهــاري شــرح ر ـ يح الهخــاري ،ابــن رجــب احلنهلــي ،عهــد الــرمحن بــن
محــد ،اقيــق :حممــود بــن شــعهان ،وآخــرين ،ط ،1.املدينــة املنــور  :تنههــة الغربــاء ايثريــة
1426
- 64القانون أ الطب ،ابن اـينا ،احلسـ بـن علـي ،ط ،1.بـريوت :دار النهـب
العلمية1420
 - 65قياس ثر املسار اجلليمفاوي على لليص املي تن املخلفات ال ـار  ،درااـة
مبجلة العلوم العصهية الصاد عن ختعية علـم ايعصـا ايترينيـة ،العـدد ،315شـهر
يسطس ،لعام 2015م
 - 66الناشف عن حقـائق السـنن ،الطـييب ،احلسـ بـن عهـد اهلل ،اقيـق :د عهـد
احلميد هنداوي ،ط ،1.تنة املنرتة :تنههة الها 1417
- 67كشف املشن تن حديث الص ي

 ،ابن اجلو ي ،عهد الرمحن بن علـي،

اقيق :علي حس الهوا  ،ط ،1.الريا  :دار الوطن1418
- 68الننى وايمساء ،الدوالبي ،حممد بن محد ،اقيق :نظر الفاريابي ،ط،1.
بريوت :دار ابن حزم1421
- 69ملاذا النوم أ وضع االاهلقاء هـو عاتـ خطـر يـؤدي

املـوت املفـاجئ لـدى

الرضع ،د هيثر اجلفري ،تقال مبجلة طب ايطفال بايكاد ية ايترينية لطب ايطفـال،
العدد ،104شهر يسطس ،لعام 1999م
 - 70ااروح تـن انيـدث وال ـعفاء واملرتوكـ  ،ابـن حهـان ،حممـد بـن حهـان،
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اقيق :حممود براهيم ايد ،دار املعرفة.
- 71جممع ا لزوائـد وتنهـع الفوائـد ،اهليثمـي ،علـي بـن بـي بنـر ،اقيـق :حسـام
الدين القداي ،تنههة القداي 1414
- 72اامــوع املغيــث أ يريــب القــرآن واحلــديث ،املــديين ،حممــد بــن بــي بنــر،
اقيق :عهدالنريم الغرباوي ،ط ،1.تنة املنرتة ،جاتعة م القرى :تركز حياء الرتاث
اناالتي1408
- 73اامــوع شــرح املهــذ  ،النــووي ،حييــى بــن شــره ،اقيــق :حممــد جنيــب
املطيعي ،جد  :تنههة انرشاد.
- 74ترقا املفاتيح شـرح تشـنا املفـاتيح ،تـال علـي القـاري ،علـي بـن اـلطان،
اقيق :ختال عيهاني ،ط ،1.دار النهب العليمة1422
- 75املسـهدرك علــى الصـ ي

 ،احلـاكم ،حممــد بــن عهـد اهلل ،رــور عــن الطهعــة

اهلندية ،بإشراه د .يواف املرعشلي ،بريوت :دار املعرفة.
- 76تســند بــي هريــر  ،العســنري ،بــراهيم بــن حــر  ،اقيــق :د عــاتر حســن
رربي ،ط ،1.بريوت :دار الهشائر اناالتية 1427
- 77تســند محــد ،ابــن حنه ـ  ،محــد بــن حممــد ،اقيــق :محــد حممــد شــاكر،
القاهر  :دار املعاره1392
- 78تسند محد ،ابن حنه  ،محد بن حممد ،اقيق :شعيب ايرنؤوط ،ط،2.
تؤاسة الراالة1420
 - 79تســند الهــزار ،محــد بــن عمــرو ،اقيــق :عــادل بــن اــعد ،ط ،1.املدينــة
املنور  ،تنههة العلوم واحلنم 1424
- 80تصــهاح الزجاجــة أ وائــد ابــن تاجــإ حباشــية اــنن ابــن تاجــإ ،الهورــريي،
اقيق :علي حسن عهد احلميد ،ط ،1.الريا  :تنههة املعاره1419
 - 81تصــنف ابــن بــي شــيهة ،ابــن بــي شــيهة ،عهــد اهلل بــن حممــد ،اقيــق :حممــد
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عواتة ،ط ،1.دار القهلة ،علوم القرآن 1427
- 82املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ،ابن حجر ،محد بن علي ،اقيق :د .عمر
ان بو بنر وآخرين ،ط ،1 .الريا  :دار العارمة 1420
- 83تعجــم الصـ ابة ،الهغــوي ،عهــد اهلل بــن حممــد ،اقيــق :حممــد ايتـ اجلنــين،
النوي  :دار الهيان.
- 84املعجــم النــهري ،الطربانــي ،اــليمان بــن محــد ،اقيــق :محــدي الســلفي،
بريوت :دار حياء الرتاث العربي1405
- 85تعجم تقاييس اللغة ،ابـن فـارس ،محـد بـن فـارس ،اقيـق :عهـد السـالم
هارون ،بريوت :دار الفنر1399
- 86تعرفة الص ابة ،بو نعيم ايرههاني ،محد بن عهد اهلل ،اقيق :عـادل بـن
يواف العزا ي ،ط ،1.الريا  :دار الوطن 1419ـ
- 87املعرفــة والهــاريي ،الهســوي ،يعقــو بــن اــفيان ،اقيــق :د .كــرم ضــياء
العمري ،ط ،1.املدينة املنور  :تنههة الدار1410
 - 88املغين أ ضهط مساء الرجال وتعرفـة كنـى الـروا و لقـابهم و نسـابهم ،اهلنـدي،
حممد بن طاهر ،دار النها العربي 1402
- 89املفاتيح أ شرح املصابيح ،املظهري ،احلس بن حممود ،اقيق :جمموعة تن
املخهص بإشراه نور الدين طالب ،ط ،1.دار الثقافة اناالتية 1433
- 90املنفــردات والوحــدان ،القشــريي ،تســلم بــن احلجــا  ،اقيــق :د عهــدالغفار
الهنداري ،ط ،1.بريوت :دار النهب العلمية1408
 - 91النهاية أ يريب احلديث وايثر ،ابن ايثري ،املهارك بن حممد ،اقيق :طاهر
محد الزاوي ،وحممود حممد الطناحي ،بريوت :املنههة العلمية.
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Prophet's Traditions on Prohibiting Sleeping on the Abdomen:
A Jurisprudential (Fiqh) Hadith Study
Dr. Saleh bin Nemran Al-Harthy
Associate Professor of Hadith
Dep. of Fundamentalsof Religion
College of Sharia
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Abstract:
This paper deals with the Prophet's traditions (Ahadith) on forbidding
sleeping on the abdomen. It aims at investigating these traditions and narrations
in a hadith, juristic and medical study. The analytical inductive approach was
used in this paper, which has reached the following significant findings:
There are many ways of sleeping, the best of which is sleeping on the right
side of the body. The prohibition of sleeping on the abdomen was narrated in six
weak hadiths due to some weak narrations or illusion and confusion in some of
these texts; this prohibition is in only one authentic saying by Ibn Syreen, which
is not considered reliable enough to form a legal ruling. Tekhfa Alghafary's
hadiths on prohibiting sleeping on the right side is one of the most confusing
hadiths in the names of both the Prophet's companion and the narrator. Sleeping
on the abdomen is permissible since permission is the basis in the rulings of
ways of sleeping and hadiths in this regard are weak; Islam urges its followers
to take general tact and norms into consideration as long as they do not violate
rules of Islamic law (Shari'ah); physicians have different opinions regarding
sleeping on the abdomen: some of them regard it as normal sleeping while others
think it has negative effects on human's health. Our recommendation is that
further investigation is carried out into the hadiths of sleeping on the back and
academically editing Al-Haby’s book “Honoring the Guest”.
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ملخص الدراسة:
تناولت هذه الدراسة من تكلم فيهم احلاامم ومااج حه اد داد داه فايهمر ىام رو
هلم يف املستدركر بالبحث والدراسةر من خالل مجعهمر والوقاو للام مهو ااتهم يف
املستدركرومعهفة أقوال النقاد فيهم ومهو اتهمر وقد خلص البحث إىل لدّة نتااج مان
أهمها :هؤالء الهواة منهم من رو هلم مسلم يف الصحيحر ومنهم من مااج مان رحاال
السنن األربعةر ومنهم من انفهد احلاامم بالهوا اة هلامر فمانهم مان مااج ماذابا او متهماا
بالكذبر ومنهم من ماج ضعفد دد داه أو منكاه احلاد ثر أو مااج ضاعيفاهر ومانهم مان
ماج صدوقاه.
وصااحح احلااامم لااددا ماان تلااد األ اد ااثر للاام دااهش ال ااي ن أو للاام دااهش
أ دهمار أو دوج دهطهمار وتعقب الذهيب وغريه من العلماء لدداه منهار ومذا ضاع
احلااامم وألااد لاادداه ماان تلااد األ اد ااثر والتااذر احلااامم لاان روا تااد لاادداه ماان تلااد
الهوا ات يف متابد املساتدركر وأنهاا ليسات مان داهش متابادر وإجاا أخهحهاا يف ال اواهد
واملتابعاااتر أو للضااهورة أو طلبااه لعلااو ادساانادر ورو هلااؤالء الااهواة يف األصااول ويف
ال ااواهد واملتابعاااتر وماناات بعااا روا تااد هلاام يف السااري واملزااامع ومعهفااة الصااحابة
والتفسرير ودهطد فيها التساهد مما لند بقية العلماء.
الكلمات الدالة :النقدر الرتاحمر اجلهح والتعد در أ اد ث املستدركر الضعفاء.

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسـالم علـا املوعـومح رلـة للعـاملني،
سيدنا حممد وعلا آله وصحوه الطاهرين ومن توعهم بإحسـان ىل يـوم الـدين،
وبعد:
فقد هيأ اهلل تعا حلفظ سنة نويه صلا اهلل عليه وسـلم رجـا أفـاااا أفنـوا
أعمارهم وبالوا أوقاتهم يف مجعها ونقد رواتها وأسانيدها؛ لتمييز صـحيحها
من سـقيمها فقعـدوا القواعـد وأنشـاوا العلـوم احلاف ـة ـا ،ومـن الـع علـم
اجلرح والتعديل الـا يبوحـف فيـه عـن عدالـة الـراو وهـوطه وهـو مـن أجـل
مواحف علوم احلديف.
وانطالقا مـن الـع ،فـإن ا هتمـام باجلوانـب التأصـيلية للق ـايا احلديثيـة
املرتوطة بعلـوم احلـديف ومصـطلحه ومنـاهد ا ـد ني  ،وطـراققهم يف ىلطـال
املصــطلحا  ،واألحكــام احلديثيــة قــد ــدا مــن أهــم اجلوانــب املعاصــرة يف
دراسة النص النوو .
لاا ر وت يف دراسة الرواة الاين اتهمهم أبـو عوـد اهلل احلـاام النيسـابور
وجرحهم وأ لظ القول فيهم بأن حتل الرواية عنهم ،وروى ـم يف اتابـه
املستدرك علـا الصـحيحني؛ وألهميـة هـاا املوهـوت ودقتـه ،رأيـت هـرورة
دراسته باستقراء تراجم الرواة الاين جرحهم احلاام جرحا شديدا بـأن حتـل
رواية أحاديثهم ،مقارنة مبا أطلقه بقية النقاد يف هؤ ء الرواة ،ومعرفـة ايفيـة
الروايـة ـم مـن الـالل تتوــو مرويـاتهم يف اتابـه املسـتدرك؛ سـت الء مــنهد
اإلمام احلاام والوقوفِ علا حدود املمارسة النقدية عنـد ..لـالع اانـت هـا.
الدراسة اليت عنونت ا بـ " الرواة الاين جرحهم احلاام جرحا شديدا وروى
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م يف املستدرك  ،دراسة استقراقية نقدية".
دواعي الوحف وأهميته:
- 1جِــدة هــاا املوهــوت وأصــالته ،حيــف أ أقــى علــا دراســة علميــة
تناولت هاا املوهوت عند احلاام بالوحف والدراسة.
- 2الغموض الا يكتنـى مـنهد احلـاام يف الروايـة وتصـحيي مرويـا
من اتهمهم واان جرحهم شديدا عند..
- 3الكشــى عـــن مـــنهد اإلمـــام احلــاام يف الروايـــة ـــؤ ء ا ــروحني
واملتهمني عند ،.حيف قال يف اتابه املـدالل ىل الصـحيي  ":وأنـا مـوني بعـون
اهلل وتوفيقه أسامي قوم من ا روحني ممـن ههـر لـي جـرحهم اجتهـادا ومعرفـة
جبرحهم تقليـدا فيـه ألحـد مـن األقمـة ،وأتـوهم أن روايـة أحاديـف هـؤ ء
حتل ىل بعد بيـان حـا م لقـول املصـطفا صـلا اهلل عليـه وسـلم يف حديثـه:
حدب الْكَااِِبنيَ"( .)1فمنهم."...
حدِيفٍ وَ بهوَ َيرَى أَنهب َااِبٌ فَ بهوَ َأ َ
" َمنْ حَدمحَ ِب َ

()2

- 4بيان ايفية ىلالراج احلاام حديف هؤ ء املتهمني عند..
مشكلة الوحف:
حتاول ها .الدراسة أن جتيب عن األسالة التالية:
 - 1من هؤ ء الرواة املتهمني عند .وام عددهم .
( ) 1أالرجــه مســلم ،يف مقدمــة الصــحيي ،بــاب وجــوب الروايــة عــن الثقــا وتــرك
الكاابني،)8/1( ،وابن ماجه يف مقدمة السنن ،بـاب مـن حـدمح عـن رسـول اهلل حـديثا
وهو يرى أنه ااب  ،)40 ،38(15- 14/1،وألد يف املسـند )903( 235/2،مـن
حديف علي رهي اهلل عنه ،وىلسناد .صحيي.
()2املدالل ىل الصحيي،ص.114

202

الرواة الاين جرحهم احلاام جرحا شديدا وروى م يف املستدرك " دراسة استقراقية نقدية"
د .عود ربه سلمان أبو صعيليع

 - 2ما سوب ىلالراج حديثهم يف املستدرك .
- 3ما منهد ا مام احلاام يف الرواية ؤ ء .
- 4هل روى ؤ ء الرواة يف األصول أو يف الشواهد واملتابعا  ،وهل
صحي أحاديثهم أو

.

- 5هل وافق احلاام ري .من النقاد يف أحكامه النقدية علا هؤ ء الرواة
أو

.
ب ىل احلاام من التسـاهل يف التصـحيي والت ـعيى
 - 6ما صحة ما نب ِس َ

ويف اجلرح والتعديل .
جمال الوحف:
الرواة املتهمون عند اإلمام أبي عود اهلل احلاام واان جرحهم شديدا عنـد.
بـــأن حتـــل الروايـــة عـــنهم امـــا ورد يف اتابه"املـــدالل ىل الصـــحيي" وروى
حديثهم يف اتابه املستدرك.
منهد الوحف:
اســتمدم الواحــف املــنهد ا ســتقراقي النقــد مــن الــالل اســتقراء هــؤ ء
الرواة ،ومروياتهم ،القاقم علا الدراسة النقدية اجلادة.
اجراءا الوحف:
سلع الواحف يف سويل الوصول ىل نتاقد دقيقة اخلطـة املنه يـة التفصـيلية
التالية:
 - 1ىلفراد هؤ ء الرواة وحصرهم من الالل اتابي املـدالل ىل الصـحيي
واملستدرك علا الصحيحني للحاام.
 - 2استيفاء الرتمجة ـؤ ء الـرواة مـرتوني علـا حـروف املع ـم يف اـل
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موحف مو اإلشارة ىل من روى له من أصحاب الكتب السـتة ،موتـدقا بكـالم
اإلمام احلاام ،واملوازنة بني أحكامه وعرهها علا أقوال بقية نقاد ا د ني
- 3مجــو هــؤ ء الــرواة املتهمــون عنــد ،.وتصــنيفهم علــا حــروف
املع ــم ،والرتمجــة ــم للوقــوف علــا بقيــة أقــوال النقــاد جرحــا وتعــديال،
موتدقا باار التو يق م الت ريي.
 - 4مجو وتتوو أحاديف هؤ ء الرواة يف املسـتدرك وتلميصـه للـاه ،
وخترجيه من الكتب الستة ،للوقوف علا من شـاراه يف خترجيـه مـنهم ،وبيـان
من تفرد بروايته احلاام عن الكتب الستة.
 - 5الوقوف علا تصحيي احلاام وسكوته علا أحاديـف هـؤ ء الـرواة
واالع تعقوا الاه لتلع األحاديف.
 - 6متييز ما روا .احلاام ؤ ء يف األصول أو يف املتابعا والشواهد.
 - 7الــتم ترمج ـة الــراو بــاار الالصــة ألحكــام النقــاد فــيهم جرحــا
وتعديال.
 - 8صــنعت جــدو بأاــاء الــرواة املرتجــم ــم يف الوحــف والالصــة
احلكم فيهم ومن أالرج حديثهم.
الطـة الوحـف.
وقد اقت ت طويعة الوحف يف هاا املوهوت تقسـيمه ىل ال ـة مواحـف مـو
املقدمة واخلامتة.
املوحف األول :من روى م أصحاب الكتب الستة أو بع هم.
املطلب األول :من روى م اإلمام مسلم يف صحيحه.
املطلب الثاني :من روى م أصحاب السنن األربعة أو بع هم.
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املطلب الثالف :من روى م اإلمام الرتما يف سننه.
املطلب الرابو :من روى م اإلمام النساقي يف سننه.
املطلب اخلامس :من روى م اإلمام ابن ماجه يف سننه.
املوحف الثاني :من انفرد احلاام بالرواية م يف املستدرك.
اخلامتة
واحلمد هلل رب العاملني

*

*

*
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املوحف األول  :من روى م أصحاب الكتب الستة أو بع هم.
املطلب األول :من روى م اإلمام مسلم يف صحيحه.
 - 1أَفْلَيب بنب سَعِيدٍ أبو حممد الْقُوَاقِيُّ.

()1

قال احلاام :من أهل قواء وعداد .يف مجلة املدنيني ،يرو عـن عوـد اهلل
بن رافو وسهيل بن أبـي صـاو و ريهمـا املوهـوعا  ،روى عنـه عيسـا بـن
يونس و ري..

()2

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا عن أبي عامر العقد  ،نا أفلـي بـن سـعيد ،شـي
من أهل قواء ،حد ين عود اهلل بن رافو ،مو أم سـلمة ،قـال :اعـت أبـا
هريــرة رهــي اهلل عنــه ،يقــول :اعــت رســول اهلل صــلا اهلل عليــه وســلم،
يقــــول" :ىلن طالــــت بــــع مــــدة يوشــــع أن تــــرى قومــــا يغــــدون يف ســــم
اهلل...احلديف.قال احلاام :هاا حديف صحيي اإلسناد علـا شـرا الشـيمني،
وأ خيرجا..

()3

الالصة أقوال النقاد فيه:

()1الْ ُقوَـاقِيُّ:هــا .النســوة ىل قوـاء وهــو موهــو باملدينـة وبهــا املسـ د الـا أســس علــا
التقوى .اللواب يف تهايب األنساب.12 /3،
()2املدالل ىل الصحيي،ص.)20(121
ها .النسوة ىل قواء وهو موهو باملدينة وبها املس د الا أسس علا التقـوى .اللوـاب يف
تهايب األنساب.12 /3،
()3املستدرك علا الصحيحني ،)8344( ،482 /4،صحيي مسلم.)2857(،
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و قه ابن سعد والع لي وابن معني ،وقال ألد :ما به بأس ،وقَال أَببـو
حلدِيف ،وقال النساقي  :ليس به بأس ،وااـر .العقيلـي
حامت  :شي صاو ا َ
يف ال عفاء فقال :أ حيدمح عنه ابن مهد  ،وهعفه ابن حوـان فقـال :يـرو
عــن الثقــا املوهــوعا وعــن األ وــا امللزوقــا

حيــل ا حت ــاج بــه و

الرواية عنه حبال .وردّ الاه وابن ح ر قول من هـعفه اـابن حوـان و ـري،.
وقا  :صدو  ،وزاد الاه  :ابن حوان رمبا قصب الثقة حتا اأنه يدر
مــا خيــرج مــن رأســه ،ــم ىلنــه بَ ـين مســتند ،.حــديف أفلــي حــديف صــحيي
ريب ،وزاد ابن ح ر :وهو يف صحيي مسلم .قلت :وأفلي هاا اار .ابن
حوان نفسه يف الثقا .

()1

التعليق:
أفلــي هــاا ،أالــرج لــه مســلم والنســاقي ،وهــو صــدو يهــم ،روى لــه
احلاام حديثا واحدا وصححه علا شرا الشيمني ،وهو يف صحيي مسـلم،
وأعله ابن حوان به بالوطالن ،وتعقوه الاه يف امليـزان بأنـه صـحيي ريـب،
وتوــو ابـنب اجلــوز ابـنَ حوــان فــاار .يف املوهــوعا  ،وتعقوهمــا احلــافظ ابــن
ح ــر وأنكــر عليهمــا الــع ،وقــال :حــديف أفلــي روا .مســلم يف الصــحيي،
()1الطوقا الكـىى(،متمم التـابعني)،ص،)364(،428وسـؤا

أبـي داود لامـام

ألــــد،ص ،)162(،209واجلــــرح والتعــــديل ،324 /2،وال ــــعفاء الكــــوري/1،
،125والثقا

بن حوان،134 /8،وا روحني ،176 /1،واار من تكلـم فيـه وهـو

مو ـــق ،ص،)45(،50وديـــوان ال ـــعفاء،ص،)490(،40وميـــزان ا عتـــدال/1،
،274وىلامــال تهـــايب الكمــال ،262 /2،وتهـــايب التهــايب ،367 /1،وتقريـــب
التهايب،ص.)548(،114
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وااا قال السـيوطي )1( .وال ـاهر أنـه احلـاام قلـد ابـن حوـان يف ت ـعيى أفلـي
وىلعالل حديثه.
املطلب الثاني :من روى م أصحاب السنن األربعة أو بع هم.
 - 2حَمادب بْنب عِيسَا الْ بهَنِيُّ.
قال احلاام :يقال له :الغريق ،دجال ،يروى عن ابن جريد وجعفر بـن
حممــد الصــاد و ريهمــا أحاديــف موهــوعة ،روى عنــه ســليمان بــن ســيى
و ري..

()2

حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام حديثا واحدا من طريق لاد بـن عيسـا ،نـا حن لـة بـن
أبي سفيان ،قال :اعـت سـاأ بـن عوـد اهلل حيـدمح ،عـن أبيـه عوـد اهلل بـن
عمر ،عن عمر رهي اهلل عنه ،أن رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم :اان ىلاا
مد يديه يف الدعاء أ يردهما حتا ميسـي بهمـا وجهـه .وقـد رو عـن عوـد اهلل
بن عواس .سكت عليه احلاام والاه وأ يتكلما عليه بشيء.

()3

الالصة أقوال النقاد فيه:
هــعفه ألــد وأبــو حــامت وأبــو داود والــدارقطين والــاه وابــن ح ــر،
وقال ابن حوان :شـي يـرو عـن ابـن جـريد وعوـد العزيـز بـن عمـر بـن عوـد
()1ا ــــــروحني،176 /1،واملوهــــــوعا  ،101 /3،والــــــص ء املصــــــنوعة /2،
،155وميــزان ا عتــدال ،274 /1،وتهــايب التهــايب،367 /1،والقــول املســدد يف
الاب عن مسند ألد،ص.31
()2املدالل ىل الصحيي،ص.)40(،130
( )3املستدرك علا الصحيحني ،)1967(،719 /1،سنن الرتما .)3386(،
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العزيز أشياء مقولوة تتمايل ىللي مـن هـاا الشـأن صـناعته أنهـا معمولـة جيـوز
()1
ا حت اج.
التعليق:
لــاد هــاا ،أالــرج لــه الرتمــا وابــن ماجــه ،وهــو متفــق علــا هــعفه،
روى له احلاام حديثا منكرا لتفرد .والع يف الشواهد،وسكت عليـه احلـاام،
وأ يتعقوه الاه  ،وأعله ابـن معـني وأبـو زرعـة فقـا  :هـو حـديف منكـر،
وزاد أبـو زرعـة :أالـاف أ يكـون لـه أصـل )2( .واـالع أعلـه الرتمـا بتفــرد
لـاد بــه ،فقـال :هــاا حــديف ريـب ،نعرفــه ىل مــن حـديف لــاد بــن
عيسا ،وقد تفرد به وهو قليل احلديف )3( .وااا ابن اجلوز أعله حديثه هاا
وأعل شاهد .من حديف ابن عواس ،فقـال بعـد روايتهمـا :هـاان حـديثان
()4
يصحان.
 - 3الالد بن ىللياس القرشي ويقال العدو .
قــال احلــاام :روى عــن حممــد بــن املنكــدر واملقــى وهشــام بــن عــروة
أحاديـــف موهـــوعة ،روى عنـــه أبـــو عـــامر العقـــد وعوـــد اهلل ابـــن نـــافو
()5
و ريهما.
( )1واجلــــــرح والتعــــــديل ،145/3 ،ســــــؤا

اصجــــــر (ص.)298( ،)238،

وا ــــروحني ،253 /1،وال ــــعفاء واملرتواــــون للــــدارقطين ،149/2 ،وال ــــعفاء
واملرتواون بن اجلوز  ،234 /1،وميزان ا عتـدال ،598 /1،وتهـايب التهـايب،
 ،18 /3وتقريب التهايب،ص.)1503 (،178
()2علل احلديف بن أبي حامت ،454 /5،والعلل املتناهية يف األحاديف الواهية.356 /2،
()3سنن الرتما .464 /5،
( )4العلل املتناهية يف األحاديف الواهية.356 /2،
()5املدالل ىل الصحيي،ص.)49(،133
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حديثه يف املستدرك.
روى له احلاام حديثا واحدا مـن طريـق الواقـد  ،نـا الالـد بـن ىلليـاس،
عن األعرج ،عن أبي هريرة رهي اهلل عنه قال " :لقد اان بيين وبني ابن عم
لي االم...احلديف .سكت عنه احلاام.

()1

الالصة أقوال النقاد فيه:
قال ابن معني :ليس بشـيء ،و يكتـب حديثـه ،وقـال ألـد والنسـاقي
وابــن ح ــر :مــرتوك احلــديف  ،وقــال الومــار ومســلم وأبــو حــامت  :منكــر
احلديف ،وزاد الومار  :لـيس بشـيء ،وزاد أبـو حـامت :هـعيى احلـديف،
وقــال أبــو زرعــة :هــعى لــيس بقــو  ،اعــت أبــا نعــيم يقــول :يســوى
حديثــه ،وســكت ،ــم قــال :يســوى حديثــه فلســني ،وقــال ابــن حوــان:
يرو املوهوعا عن الثقا  ،حتـا يسـوق ىل القلـب أنـه الواهـو ـا،
حيــل أن يكتــب حديثــه ىل علــا جهــة التع ــب ،وقــال ابــن عــد :وأحاديثــه
اأنها راقب وىلفرادا عمن حيدمح عنهم ،ومو هعفه يكتب حديثه ،وقـال
أبــو نعــيم :يســوى حديثــه فلســني ،وقــال ابــن عوــد الــى :هــعيى عنــد
مجيعهم.

()2

()1املستدرك ،)4356(،45 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2التـــاري األوسـ ـ ،195 /2،التـــاري الكـــوري ،140 /3،اجلـــرح والتعـــديل/3،
،321ال ــعفاء الكــوري للعقيلــي ،3 /2،ا ــروحني ،279 /1الكامــل يف ال ــعفاء/3،
،413ميـــزان ا عتـــدال ،627 /1،تهـــايب التهـــايب،80 /3،تقريـــب التهـــايب،
ص.)1617(،187
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التعليق:
والالد هاا ،أالرج له الرتما وابن ماجه ،وهو مرتوك احلديف ،روى
له احلاام حديثا منكرا يف املغاز  ،وسكت عليه.
 - 4زيد بن جَوِرية بن حممـد بـن جَـوِرية األنصـار  ،ويقـال :انيتـه أبـو
جَوِرية.
قال احلـاام :روى عـن أبيـه وداود بـن احلصـني و ريهمـا املنـااري ،روى
عنه حييا بن أيوب املصر  ،وسويد بن عود العزيز
الدمشقي ،وحممد بن لري احلمصي و ريهم.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام حديثا واحدا من طريق الليف ،حد ين زيد بـن جـورية بـن
حممود بن أبـي جـورية األنصـار مـن بـين عوـد األشـهل ،عـن أبيـه جـورية بـن
حممود ،عن سلمة بن سالمة بن وقْش ،صـاحب رسـول اهلل صـلا اهلل عليـه
وســلم ،أنــه دالــل علـــا رســول اهلل صــلا اهلل عليـــه وســلم علــا وهـــوء
فأالوا...احلديف.سكت عنه احلاام ،وقال الاه :علا شرا مسلم.

()2

الالصة أقوال النقاد فيه:
وقــال ابــن اجلنيــد عــن ابــن معــني :لــيس بشــيء ،وقــال الومــار  :منكــر
احلــديف  ،ويف موهــو آالــر :مــرتوك احلــديف ،وقــال أبــو حــامت :هــعيى
احلديف ،منكـر احلـديف جـدا ،مـرتوك احلـديف،

يكتـب حديثـه ،وقـال

الفسو  :هعيى منكر احلديف ،وقال ابن حوـان :منكـر احلـديف ،يـرو
()1املدالل ىل الصحيي،ص.)63(،139
()2املستدرك .472 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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املنااري عن املشاهري ،فاستحق التنكب عن روايته ،وقال ابن عد  :عامـة مـا
يرويــه عمــن روى عــنهم يتابعــه عليــه أحــد ،وقــال الــدارقطين :هــعيى
احلــديف ،وقــال ابــو نعــيم :يــرو عــن داود بــن احلصــني وعــن أبيــه ،منكــر
احلديف مـرتوك ،وقـال النسـاقي :لـيس بثقـة ،وقـال أي ـا وا زد والـاه
()1

وابن ح ر :مرتوك احلديف ،وقال ابن عود الى :أمجعوا علا أنه هعيى.
التعليق:

وزيد هاا ،أالرج له الرتما وابن ماجـه ،وهـو مـرتوك احلـديف ،روى
له احلاام حـديثا منكـرا سـكت عنـه ،وصـححه الـاه علـا شـرا مسـلم،
وحكم الاه علا زيد بـالرتك ،وهـاا ممـا يـدعو للغرابـة .وهـاا احلـديف ممـا
انفرد به احلاام علا الكتب الستة ،وي اف ىل الع أن اإلمام مسلم أ يـرو
لرجال هاا اإلسناد (زيد بن جورية عن أبيه عن سلمة بن سالمة)
 - 5عود الرلن بن زيد بن أسلم.
قال احلاام:روى عن أبيه أحاديف موهوعة خيفا علا من تأملـها مـن
أهل الصنعة أن احلمل فيها عليه.

()1ســـؤا

()2

ابـــن اجلنيـــد،ص،279التـــاري الكـــوري،390 /3،ال ـــعفاء الصـــغري،

ص،)125(،46اجلرح والتعديل ،559 /3،ال ـعفاء الكـوري،71 /2،ا ـروحني/1،
 ،309الكامـــل يف ال ـــعفاء،153 /4،ال ـــعفاء ألبـــي نعـــيم،ص،)77(،84ميـــزان
ا عتــــدال  ،99 /2،املغــــين يف ال ــــعفاء،245 /1،ىلامــــال تهــــايب الكمــــال/5،
،139تهايب التهايب،400 /3،تقريب التهايب ،ص.)2122( ،222
()2املدالل ىل الصحيي،ص.)97(،154
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حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام أربعة أحاديف:
األول :من طريق عود اهلل بن وهب ،قال :أالىني عود الرلن بن زيد بن
أسلم ،عن أبيه ،يف قول اهلل تعا :

ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [الوقرة... ]243 :احلديف".
سكت عنه احلاام.

()1

الثاني :من طريـق ىلااعيـل بـن مسـلمة ،أنوـأ عوـد الـرلن بـن زيـد بـن
أسلم ،عن أبيه ،عن جد ،.عـن عمـر بـن اخلطـاب رهـي اهلل عنـه ،قـال:
قال رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم " :ملا اقرتف آدم اخلطياة ...احلديف .وقـال
()2

احلاام:هاا حديف صحيي اإلسناد .وتعقوه الاه فقال :بل موهوت.

الثالف :من طريق ابن املوارك ،نا عود الرلن بن زيـد بـن أسـلم ،عـن
أبيه ،أن عمر بن اخلطاب رهي اهلل عنه ملـا فـرض للنـاس فـرض لعوـد اهلل بـن
حن لــة ألفــي درهم...احلــديف .ســكت عنــه احلــاام ،وحافــه الــاه مــن
()3

التلميص ل عفه.

الرابو  :من طريـق أبـي حييـا ال ـرير زيـد بـن احلسـن الوصـر  ،نـا عوـد
الرلن بن زيد بن أسلم ،عن أبيه ،عن جد ،.عن عمر بن اخلطـاب ،أنـه

()1املستدرك ،)4131(،640 /2،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املستدرك  ،)4228(،672 /2،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك  ،)4918(،226 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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قال للعواس بن عود املطلب رهـي اهلل عنهمـا :ىلنـي اعـت رسـول اهلل صـلا
اهلل عليه وسلم يقول :نزيـد يف املسـ د ...احلـديف .قـال احلـاام :هـاا حـديف
اتونا ،.عن أبي جعفر ،وأبي علي احلـافظ عليـه وأ يكتوـه ىل بهـاا اإلسـناد
والشيمان رهي اهلل عنهما أ حيت ـا بعوـد الـرلن بـن زيـد بـن أسـلم ،وقـد
()1

وجد له شاهدا من حديف أهل الشام.
الال صة أقوال النقاد فيه:

هعفه ألد ،وابن معني ،والومـار  ،وأبـو داود ،والرتمـا  ،وأبـو
زرعــة ،وأبــو حــامت ،والنســاقي ،والعقيلــي ،والســاجي ،واجلوزجــاني،
وابن الزمية ،وابن أبي اليثمة ،والطحاو  ،و ريهم ،وهـعفه جـدا :ابـن
ســعد وابــن املــديين وابــن حوــان وأبــو نعــيم ،وقــال ابــن عــد  :لــه أحاديــف
حسان ،وهو ممن احتمله الناس وصدقه بع ـهم ،وهـو ممـن يكتـب حديثـه،
وقال ابن اجلوز  :أمجعوا علا هعفه.

()2

التعليق:
وعود الرلن بن زيد ،روى له الرتما وابن ماجـه ،هـعيى احلـديف،
()1املستدرك  ،)5428(،374 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2الطوقا الكىى،413 /5،التـاري الكـوري،284 /5،ال ـعفاء الصـغري،ص،71
اجلــرح والتعــديل،233 /5،ال ــعفاء الكــوري ،331 /2 ،تــاري ابــن أبــي اليثمــة/2،
 ،339ال ــعفاء واملرتواــون للنســاقي،ص،)360(،66ا ــروحني،57 /2،الكامــل يف
ال عفاء،441 /5،ال عفاء ألبي نعيم،ص ،)122(،102ال ـعفاء واملرتواـون بـن
اجلـــوز ،95 /2،ميـــزان ا عتـــدال،564 /2،تهـــايب التهـــايب ،177 /6،التحفـــة
اللطيفة يف تاري املدينة الشريفة.127 /2،
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اما قال مجهور النقاد ،روى لـه احلـاام أربعـة أحاديـف ،سـكت عـن ا ـنني
منها ،وصحي واحـدا منهـا  ،وتعقوـه الـاه بأنـه موهـوت ،واألالـري روا.
احلاام يف الشواهد.
 - 6عود املهيمن بن عواس بن سهل ابن سعد.
قال احلاام :روى عن آباقه أحاديف موهوعة.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام حديثني:
األول :من طريق حبر بن الى  ،حد ين عود املهيمن بن عواس بن سـهل
الساعد  ،قال :اعت أبي حيدمح ،عن جـد  ،أن الـن صـلا اهلل عليـه
وسلم اان ،يقـول " :صـالة ملـن وهـوء له...احلـديف .وقـال احلـاام:أ
خنــرج هــاا احلــديف علــا شــرطهما ،فإنهمــا أ خيرجــا عوــد املهيمن.وتعقوــه
الاه  ،فقال:عود املهيمن وا..

()2

الثاني :من طريق أبي مصعب ،نا عود املهيمن بـن عوـاس بـن سـهل بـن
سعد ،عن أبيـه ،عـن جـد" :.أنـه ح ـر الـن صـلا اهلل عليـه وسـلم يـوم".
وسكت عنه احلاام.

()3

الالصة أقوال النقاد فيه:
قال الومار وأبـو حـامت والسـاجي :منكـر احلـديف وزاد السـاجي :عنـد.
نسـمة عـن أبيـه عـن جـد .فيهــا منـااري ،أنكـر .النسـاقي ،وهـعفه ابـن معــني
()1املدالل ىل الصحيي،ص.)136(،174
()2املستدرك ،)992(،402 /1،سنن ابن ماجه(.)400
()3املصدر نفسه )6443(،662 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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وعلي بن اجلنيد والدارقطين ،وقال ابن حوان:ينفرد عن أبيه بأشياء منـااري
يتابو عليها من اثرة وهمه ،فلما فحش الع يف روايته ،بطل ا حت اج به،
وقال ابن عد  :له قـدر عشـرة أحاديـف أو أقـل ،وقـال أبـو نعـيم :عـن آباقـه
أحاديف منكرة شيء ،وقال احلافظ يف التهايب :وأالرج احلـاام حديثـه يف
املستدرك فوهم.

()1

التعليق:
وعود املهيمن هاا ،روى له الرتما وابن ماجـه ،وهـو منكـر احلـديف،
روى له احلاام حديثني يف املتابعا  ،سكت عن أحدهما ،وقـال يف اصالـر:
أ خنرجه علا شرطهما ألنهما أ خيرجا لعود املهيمن ،وتعقوه الاه فأعله به.
 - 7عمر بن راشد اليمامي ،وهو عمر بن عود اهلل بن أبـي الـثعم أبـو
حفص.
قال احلاام :روى عن حييا بن أبي اثري و ري .أحاديف منااري روى عنـه
وايو وزيد بن احلواب.

()2

حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام ال ة أحاديف:
()1التاري الكوري،137 /6،ال عفاء الصغري،ص ،)243(،79اجلرح والتعـديل/6،
،67ال ـــعفاء واملرتواـــون للنســـاقي  ،ص،)386(،70ال ـــعفاء الكـــوري،114 /3،
ا ــروحني ،148 /2،الكامــل يف ال ــعفاء ،46 /7،ال ــعفاء ألبــي نعــيم ،ص،107
(،)138ميــــزان ا عتــــدال،671 /2،ىلامــــال تهــــايب الكمــــال ،359 /8،تهــــايب
التهايب.432 /6،
()2املدالل ىل الصحيي( ،ص.)111(،)162
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ا ول :من طريق حممد بن يوسى ،وعود الصمد ،نا عمـر بـن راشـد،
نا ىلياس بن سلمة بن األاوت ،عن سلمة بن األاوت قال " :ما اعـت الـن
صـــلا اهلل عليـــه وســـلم يســـتفتي دعـــاء ىل اســـتفتحه...احلديف ،وصـــححه
()1

احلاام.

الثاني :من طريق حممد بن القاسم األسد  ،نا عمر بن راشد اليمـامي،
عن حييا بـن أبـي اـثري ،عـن أبـي سـلمة ،عـن عوـد الـرلن بـن أبـي هريـرة
رهي اهلل عنه ،قال :قـال رسـول اهلل صـلا اهلل عليـه وسـلم :ال ـة أعـني
متســها النــار ...احلــديف ،وصــححه احلــاام ،وتعقوــه الــاه فقــال:عمر بــن
راشد هعفو..

()2

الثالف :من طريق احلسن بن موسا األشيب نا عمر بن راشد ،عن حييا
بن أبي اثري ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة قال :قـال رسـول اهلل صـلا اهلل
()3

عليه وسلم :ىلن مما أختوف علا أميت ...احلديف ،وصححه احلاام.
الالصة أقوال النقاد فيه:

قوا .الع لي فقال :لـيس بـه بـأس .وهـعفه ابـن معـني وألـد والومـار
وأبو زرعة وأبو داود والنساقي والعقيلي والوزار وابن عـد والـدارقطين وأبـو
نعيم وابن حزم و ريهم .قال ألد :حدمح عن حييـا بـن أبـي اـثري بأحاديـف
منــااري ،وقــال الومــار  :حديثــه عــن حييــا م ــطرب لــيس بالقــاقم ،وقــال
الوزار وأبو نعيم :حدمح عن حييـا و ـري .بأحاديـف منـااري ،وزاد أبـو نعـيم:
()1املستدرك ،)1835(،)676 /1(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املصدر السابق ،)2430(،)92 /2( ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املصدر نفسه ،)3139(،)316 /2( ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

217

منكر احلديف .وقال ابن حوان :اان ممن يرو األشياء املوهوعا عن قـا
أقمة حيل اار .يف الكتب ىل علا سويل القدح فيه و اتابة حديثه ىل علـا
جهة التع ب ،وجعل ابن حوان :عمر بن راشـد اليمـامي هـو عمـر بـن عوـد
اهلل بــن أبــي اليــثم .وتوعــه علــا الــع احلــاام وأبــو نعــيم ،والصــواب التفرقــة
()1

بينهما اما بينه الدارقطين وتوعه ابن ح ر وسو ابن الع مي و ريهم.
التعليق:

وعمــر بــن راشــد ،روى لــه الرتمــا وابــن ماجــه ،هــعيى احلــديف،
وأالرج له احلاام ال ة أحاديف منكرة ،وقـام بتصـحيحها ،وروى الثـاني يف
املتابعا  ،وأعله ابن حوان به )2( ،لاا تعقوه الاه بعمر بن راشد.
 - 8عيسا بن ميمون مو قريش.
قــال احلــاام :مــدني روى عــن القاســم بــن حممــد بــن أبــي بكــر أحاديــف
موهوعة .قـال عوـد الـرلن بـن مهـد  :اسـتعديت علـا عيسـا بـن ميمـون
فقلت :ها .األحاديف اليت حتدمح بها عن القاسم فقال :توت أعود.

()3

حديثه يف املستدرك:
روى له ال ة أحاديف:
()1معرفة الثقا ،)165 /2(،ال عفاء ألبي زرعة ،)513 /2(،ال عفاء الكوري/3(،
،)157ا روحني،)83 /2(،الكامل يف ال عفاء ،)27 /6(،تعليقا الدارقطين علـا
ا ــروحني (،ص،)173ال ــعفاء ألبــي نعــيم( ،ص،)150(،)112ميــزان ا عتــدال،
( ،)193 /3تهايب التهايب،)445 /7( ،الكشى احلثيف( ،ص.)546(،)196
()2ان ر :ا روحني.)83 /2(،
()3املدالل ىل الصحيي( ،ص.)126(،)169
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األول :من طريق سعيد بـن سـليمان الواسـطي ،نـا عيسـا بـن ميمـون،
مو القاسم بـن حممـد بـن أبـي بكـر الصـديق ،عـن القاسـم بـن حممـد ،عـن
عاقشــة رهــي اهلل عنهــا ،أن رســول اهلل صــلا اهلل عليــه وســلم اــان يــدعو:
"اللهم اجعل أوسو رزقع علي عند اى سين وانقطات عمـر " .قـال احلـاام:
هاا حديف حسن اإلسناد ،واملنت ريب يف الدعاء مسـتحب للمشـاي ىل أن
عيســا بــن ميمــون أ حيــتد بــه الشــيمان )1(.وتعقوــه الــاه امــا يف تصــر
()2
التلميص ،فقال :فيه عيسا بن ميمون وهو متهم.
الثاني :من طريق يزيد بن هارون ،أنوأ عيسا بن ميمـون ،عـن القاسـم
بن حممد ،عن عاقشة رهي اهلل عنها ،قالت :اان رسول اهلل صلا اهلل عليـه
وسلم ،يقول :ما مينـو أحـدام ىلاا عـرف اإلجابـة مـن نفسـه ...احليـف ،قـال
احلاام :تفرد عيسا بن ميمون عن القاسم بن حممد ،عـن عاقشـة ،وعيسـا
()3
ري متهم بالوهو.
الثالف :من طريق شيوان بن فروخ ،نـا عيسـا بـن ميمـون ،نـا سـاأ،
ونـافو ،عــن ابــن عمــر ،أن عمــر بــن اخلطــاب رهــي اهلل عنــه الطــب النــاس
فقال :يا أيها الناس ،تغـالوا مهـر النسـاء ... ،احلـديف .وقـد رو يف وجـه
()4
صحيي ،عن عود اهلل بن عواس ،عن عمر الشواهد.

()1املستدرك ،)1987(،)726 /1(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
( )2تصر تلميص الاه .)453 /1(،
()3املستدرك،)1999(،)730 /1(،سنن ابن ماجه(.)3803
()4املستدرك ،)2726(،)192 /2( ،سـنن الرتمـا ( ،)1114وقـال :ههـاا حـديف
حســــن صحيي،وســــنن أبــــي داود( ،)2106وســــنن النســــاقي(،)3349وســــنن ابــــن
ماجه(.)1887
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الالصة أقوال النقاد فيه:
و قه لاد بن سلمة وابن معني يف رواية ،وتراه عمرو بـن علـي ومسـلم
وأبو حامت ،وهعفه ابن معني والرتما وأبو زرعة والنساقي و ريهم ،وقال
الومار  :منكر احلديف ،وقـال ابـن حوـان :يـرو عـن الثقـا أشـياء اأنهـا
موهوعا فاستحق جمانوة حديثه وا جتناب عن روايتـه وتـرك ا حت ـاج مبـا
يرو ملا لب عليه من املنااري ،وقال ابـن عـد  :وعامـة مـا يرويـه يتابعـه
()1
أحد عليه.
التعليق:
وعيسا هاا ،روى له الرتما وابن ماجه ،وهو هعيى احلـديف جـدا،
روى له احلاام ال ة أحاديف ،حكـم علـا ا ول بأنـه حسـن اإلسـناد ريـب
()2
املــنت ،وتعقوــه الــاه وأعلــه بــه ،وحكــم عليــه ابــن اجلــوز بالوهــو.
واحلديف الثاني :تفرد به عيسا ،ونفا احلاام عـن عيسـا اتهامـه بالوهـو،
وهو الالف ما اار .يف املدالل ،والثالف :أ ر عمر وصححه يف الشواهد.
 - 9فاقد بن عود الرلن العطار أبو الورقاء.
قال احلاام :اويف ،يرو عن ابن أبي أوفا أحاديـف موهـوعة ،روى
()3
عنه عيسا بن يونس و ري..
()1التـــــاري الكـــــوري،)401 /6(،ال ـــــعفاء الصـــــغري(،ص،)266(،)86الكنـــــا
واألااء،)591 /1(،اجلرح والتعديل،
( ،)287 /6ال ــعفاء واملرتواــون للنســاقي( ،ص،)425(،)76ال ــعفاء الكــوري/3(،
 ،)387ا روحني،)118 /2(،الكامل يف ال عفاء ،)418 /6(،ال عفاء ألبي نعـيم،
(ص،)174(،)121ميزان ا عتدال، )325 /3( ،تاري اإلسالم.)473 /4(،
()2املوهوعا .)181/1(،
()3املدالل ىل الصحيي( ،ص.)155(،)184
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حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا من طريق مسلم بن ىلبـراهيم ،نـا فاقـد أبـو الورقـاء
العطار ،عن عود اهلل بن أبي أوفـا ،قـال :الـرج علينـا رسـول اهلل صـلا اهلل
عليه وسلم يوما فقعد ،فقال " :من اانت له حاجة ىل اهلل ،أو ىل أحد مـن
بــين آدم فليتوهــأ وليحســن وهــوء....احلديف .قــال احلــاام :فاقــد بــن عوــد
الرلن أبو الورقاء اويف عداد .يف التابعني ،وقد رأيـت مجاعـة مـن أعقابـه،
وهو مستقيم احلديف ىل أن الشيمني أ خيرجا عنه ،وىلمنا جعلت حديثـه هـاا
شاهدا ملا تقدم )1(.وتعقوه الاه اما يف تصر التلمـيص ،فقـال عـن فاقـد:
()2
بل مرتوك.
الالص ة أقوال النقاد فيه:
تراه ألد والنساقي ،وهعفه ابن معـني والرتمـا وأبـو داود والسـاجي
والعقيلي وابن عد والدارقطين وأبو ألد احلاام.
وقال الومار  :منكر احلديف ،يتابو يف حديثه ،وقـال أبوزرعـة وأبـو
حـــامت :يشـــتغل بـــه ،وزاد أبـــو حـــامت :ااهـــب احلـــديف يكتـــب حديثــه
وأحاديثه عن بن أبي أوفا بواطيل تكاد ترى ا أصال اأنه يشـوه حـديف
بن أبي أوفا ولو أن رجال حلى أن عامـة حديثـه اـاب أ حينـف ،وقـال ابـن
حوان :اان ممن يرو املنااري عن املشاهري ويأتي عن بن أبي أوفا باملع ـال
()3
جيوز ا حت اج به.
()1املستدرك ،)1199(،)466 /1(،سنن الرتما (،)479وسنن ابن ماجه(.)1384
( )2تصر تلميص الاه .)270 /1( ،
()3التـــاري الكـــوري ،)132 /7(،التـــاري األوسـ ـ ،)76 /2( ،ال ـــعفاء الصـــغري،
(ص،)299(،)94اجلـــــرح والتعـــــديل،)83 /7(،ال ـــــعفاء الكـــــوري،)460 /3(،
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التعليق:
فاقد هاا ،أالرج له الرتما وابن ماجه ،وهو مرتوك احلديف ،روى لـه
احلاام حديثا واحدا يف الشواهد ،وتعقوه الاه وأعله به.
 - 10اثري بن عود اهلل بن عمر بن عوف املزني.
قال احلاام :حدمح عن أبيه عن جد .بصحيفة أاثرها منااري.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له أربعة أحاديف:
األول :من طريق ىلااعيل بن أبي أويس ،حد ين اـثري بـن عوـد اهلل بـن
عمرو بن عوف بن زيد ،عن أبيه ،عن جد ،.قال :انا قعودا حـول رسـول
اهلل صــلا اهلل عليــه وســلم يف مســ د ،.فقال":لتســلكن ســنن مــن قــولكم
...احلديف .قال احلاام :ها .أسانيد تقام بها احل ة يف تصحيي هـاا احلـديف،
وقد رو هاا احلديف عن عوـد اهلل بـن عمـرو بـن العـاص وعمـرو بـن عـوف
املزني بإسنادين تفرد بأحدهما عود الرلن بن زيـاد األفريقـي ،واصالـر اـثري
()2

بن عود اهلل املزني ،و تقوم بهما احل ة.

الثاني :من طريـق ابـن أبـي فـديع ،عـن اـثري بـن عوـد اهلل املزنـي ،عـن
أبيه ،عن جد ،.أن رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم ال اخلند عـام حـرب
األحزاب...احلــديف .وســكت عليــه احلــاام ،وتعقوــه الــاه فقــال :ســند.
ا ــــروحني،)203 /2(،الكامــــل يف ال ــــعفاء ،)138 /7( ،ال ــــعفاء ألبــــي نعــــيم
(ص،)189(،)128ميزان ا عتدال ،)339 /3( ،تهايب التهايب.)255 /8( ،
( )1املدالل ىل الصحيي(،ص.)160(،)188
()2املستدرك ،)445(،)219- 218/1( ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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()1

هعيى.

الثالف :من طريـق الالـد بـن لـد ،نـا اـثري بـن عوـد اهلل بـن عمـرو بـن
عون ،عن أبيه ،عن جد ،.قال :اعت رسول اهلل صـلا اهلل عليـه وسـلم
يقول" :ال صـلي جـاقز بـني املسـلمني ...احلـديف .وسـكت عليـه احلـاام وتعقوـه
()2

الاه فقال :وا..

الرابو :من طريق نا ىلااعيل بن أبي أويس ،نا اثري بن عود اهلل ،عـن
أبيــه ،عــن جــد .رهــي اهلل عنــه ،قــال :اعــت رســول اهلل صــلا اهلل عليــه
وسلم وهو يقول " :تاهب الدنيا يا علي بـن أبـي طالب...احلـديف .وسـكت
()3

عليه احلاام وتعقوه الاه فقال :اثري وا..
الالصة أقوال النقاد فيه:

اابــه الشــافعي وأبــو داود ،وتراــه النســاقي والــدارقطين ،وهــعفه ابــن
سعد وابن معني وابـن املـديين وأبـو زرعـة وأبـو حـامت واجلوزجـاني والسـاجي
ويعقوب بن سـفيان وابـن الىقـي وألـد وهـرب علـا حديثـه يف املسـند وأ
حيدمح به ،وقال منكر احلديف ،وقال أبو زرعـة :أحاديـف اـثري بـن عوـد اهلل
عن أبيه عن جد .قال :واهية من اثري ،وقال ابن حوان:منكر احلـديف جـدا
يرو عن أبيه عن جد .نسمة موهوعة حيـل اارهـا يف الكتـب و الروايـة
عنـه ىل علـا جهـة التع ـب ،وقـال ابـن عـد  :وعامـة مـا يرويـه،

يتــابو

()1املستدرك  )6541(،)691 /3( ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املســــتدرك  ،)7059(،)113 /4( ،ســــنن الرتمــــا ( ،)1352وقــــال :حســــن
صحيي ،وسنن ابن ماجه(.)2353
()3املستدرك  ،)8488(،)530 /4(،وسنن ابن ماجه(.)4094
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عليه ،وقال ابن عود الى :جممو علا هعفه.

()1

التعليق:
واــثري هــاا ،أالــرج لــه الرتمــا وأبــو داود وابــن ماجــه ،هــعيى جــدا،
روى لــه احلــاام أربعــة أحاديــف ،صــحي األول يف الشــواهد ،وســكت عــن
الوقية ،وتعقوه الاه ب عى أسانيدها ل عى اثري بن عود اهلل.
 - 11مبحَمد بن عود الرحْمَن بن الْوَيْلَمَانِيّ.

()2

قال احلاام :يرو عن أبيه عن ابن عمر املع ال .

()3

()1الطوقا الكىى،)412 /5(،العلل ومعرفة الرجال أللد،)213 /3(،سؤا
ابن أبي شيوة بن املـديين (ص،)84(،)90ال ـعفاء ألبـي زرعـة،)501 /2( ،اجلـرح
والتعـــديل،)154 /7(،ال ـــعفاء واملرتواـــون للنســـاقي (ص،)504(،)89ال ـــعفاء
الكوري،)4 /4(،أحوال الرجال( ،ص،)235(،)236ا ـروحني،)221 /2(،الكامـل
يف ال ــعفاء،)187 /7( ،ســؤا

الســلمي للــدارقطين( ،ص،)312(،)272ميــزان

ا عتــــدال  ،)406 /3(،تهــــايب التهــــايب،)421 /8(،الطوقــــا الكــــىى/5(،
،)412العلل ومعرفة الرجال أللد،)213 /3(،سؤا

ابن أبي شيوة بن املديين،

(ص،)84(،)90ال ــــــعفاء ألبــــــي زرعــــــة (،)501 /2اجلــــــرح والتعــــــديل/7(،
،)154ال ــــعفاء واملرتواــــون للنســــاقي( ،ص،)504(،)89ال ــــعفاء الكــــوري/4(،
،)4أحوال الرجال(،ص،)235(،)236ا روحني،)221 /2(،الكامـل يف ال ـعفاء،
(،)187 /7سـؤا

السـلمي للـدارقطين (ص،)312(،)272ميـزان ا عتــدال/3( ،

 ،)406تهايب التهايب.)421 /8( ،
()2ا ْلَويْلَمَانِي :نسوة ىل َبيْلَمَانب  ،وهو موهو تنسب ىلليه السـيوف الويلمانيـة ،ويشـوه أن
يكون من أرض اليمن .مع م الولدان للحمو .534 /1،
()3املدالل ىل الصحيي( ،ص.)174(،)197
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حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا من طريق عوـد اهلل بـن حممـد بـن احلـارمح مـو بـين
هاشم ،نا حممد بن عود الرلن بن الويلماني ،عن أبيه ،عن ابن عمر " أن
الـن صـلا اهلل عليـه وسـلم قـرأ :لقـد اـان لسَـوَإن يف مسـاانهم .قـال احلــاام:
والشيمان أ حيت ا بابن الويلماني ،وتعقوه الاه فقال :أ يصي.

()1

الالصة أقوال النقاد فيه:
هعفه احلميد وابن معني والعقيلي والـدراقطين ،وقـال الومـار وأبـو
حـــامت والنسـ ـاقي والســـاجي :منكـــر احلـــديف ،وزاد أبـــو حـــامت :م ـــطرب
احلديف ،وقال ابن حوان :اان ممن أالرجـت لـه األرض أفـالا اوـدها حـدمح
عن أبيه بنسمة شويها مباقيت حديف الها موهـوعة جيـوز ا حت ـاج بـه و
اار .يف الكتب ىل علا جهة التع ب ،وقال ابن عـد  :واـل مـا رو عـن
ابن الويلماني فالوالء فيه منه.

()2

التعليق:
وابــن الويلمــاني ،أالــرج لــه أبــو داود وابــن ماجــه ،وهــو منكــر احلــديف،
روى له احلاام حديثا وسكت عليه يف األصول ،وتعقوه الاه وهعفه.
()1املستدرك )2978(،)271 /2( ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2التــــاري الكــــوري،)163 /1( ،ال ــــعفاء الصــــغري(،ص،)336(،)105اجلــــرح
والتعـــديل،)311 /7(،ال ـــعفاء واملرتواـــون للنســـاقي (ص،)526(،)92ال ـــعفاء
الكوري،)101 /4(،ا روحني،)264 /2(،الكامـل يف ال ـعفاء،)384 /7(،ال ـعفاء
واملرتواون بن اجلوز ،)75 /3( ،ميـزان ا عتـدال،)617 /3(،تهـايب التهـايب،
(.)293 /9
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 - 12حممد بن عود اهلل بن عبال َةَ القاهي وانيته أبو اليسري.
قال احلاام :روى عن األوزاعـي والصـيى اجلـزر والن ـر بـن عربـي،
أحاديف موهوعة ،مدار حديثه علا عمرو بن
احلصني العقيلي.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى لــه حــديثا مــن طريــق موســا بــن زاريــا التســرت  ،و نــا عمــرو بــن
احلصني ،نا حممد بن عود اهلل بن عال ة ،عن عودة بن أبـي لوابـة ،عـن عوـد
اهلل بن بابا ،.عن عوـد اهلل بـن عمـرو ،قـال :قـال رسـول اهلل صـلا اهلل عليـه
وسلم« :تنت ر النفساء أربعني ليلة ،فمن رأ الطهر قوـل الـع فهـي طـاهر،
وىلن جاوز األربعني فهي مبنزلة املستحاهة تغتسل وتصلي ،فإن لوها الـدم
توهأ لكل صالة»  .قال احلاام:عمرو بـن احلصـني وحممـد بـن عال ـة ليسـا
()2

من شرا الشيمني ،وىلمنا اار هاا احلديف شاهدا متع وا.

الالصة أقوال النقاد فيه:
و قــه ابــن ســعد وابــن معــني ،وقــال أبــو زرعــة  :صــاو ،وقــال أبــو حــامت
يكتب حديثه و حيتد به ،وقال ابن عد  :وهو حسـن احلـديف وأرجـو أنـه
بأس به ،وقال ابن حوان:اان ممـن يـرو املوهـوعا عـن الثقـا ويـأتي
حيل ااـر .يف الكتـب ىل علـا جهـة القـدح فيـه و
باملع ال عن األ وا
اتابة حديثه ىل علا جهة التع ب ، ،وقال الدارقطين :عمـرو بـن احلصـني
وابن عال ة مرتواان ،وقال احلاام يف سؤا الس ز  :ااهب احلـديف لـه
()1املدالل ىل الصحيي(،ص.)181(،)202- 201
()2املستدرك )625(،)283 /1(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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منــااري عــن األوزاعــي وعــن أقمــة املســلمني ،وقــال أبــو نعــيم :روى عــن
األوزاعي والصيى منااري .وقال الومـار  :يف حديثـه ن ـر ،وقـال األزد :
ولسنا نقنو بهاا من الومار  ،حممد بن عال ة حديثه يدل علا اابه ،واـان
أحد الع ل يف التزيد عن األوزاعـي .وتعقوـه اخلطيـب ،فقـال :قـد أفـرا أبـو
الفتي يف امليل علا ابن عال ة ،وأحسوه وقعت ىلليه روايا لعمرو بن احلصني
عن ابن عال ة فنسوه ىل الكاب ألجلها ،والعلة يف تلع مـن جهـة عمـرو بـن
احلصني ،فإنه اان ااابا ،وأما ابن عال ة فقد وصفه حييـا بـن معـني بالثقـة،
()1
وأ أحفظ ألحد من األقمة فيه الالف ما وصفه به حييا.
التعليق:
وابــن عال ــة ،أالــرج لــه النســاقي وأبــو داود وابــن ماجــه ،وهــو منكــر
احلديف ،روى له احلاام حديثا واحدا يف الشواهد متع وـا منـه حمت ـا بـه،
وأعله الـدارقطين بعمـرو بـن احلصـني وابـن عال ـة مرتواـان ،واـاا أعلـه ابـن
()2
اجلوز .
 - 13موسا بن حممد بن ىلبراهيم بن احلارمح التيمي.
()3
قال احلاام :روى عن أبيه املنااري.
()1الطوقــــا الكـــــىى )323 /7(،تــــاري ابـــــن معــــني( روايـــــة الـــــدور )/3( ،
،)176التــــاري الكــــوري،)132 /1( ،ال ــــعفاء ألبــــي زرعــــة،)931 /3(،اجلــــرح
والتعديل،)302 /7(،ال ـعفاء الكـوري،)92 /4(،ا ـروحني،)279 /2(،الكامـل يف
هـــعفاء الرجـــال ،)453 /7( ،ســـنن الـــدارقطين ( ،)411 /1ســـؤا

الســـ ز

للحــاام( ،ص، )216ال ــعفاء ألبــي نعــيم (ص ،)222(،)142تــاري بغــداد/3(،
،)379ميزان ا عتدال،)594 /3(،تهايب التهايب.)269 /9(،
( )2سنن الدارقطين ،)411 /1( ،العلل املتناهية.)388 /1(،
( )3املدالل ىل الصحيي(،ص.)165(،)191
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حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام عشرة أحاديف:
األول :مــن طريــق عقوــة بــن الالــد الســكوني ،نــا موســا بــن حممــد بــن
ىلبراهيم ،عن أبيـه ،عـن سـلمة بـن األاـوت ،أنـه سـأل رسـول اهلل صـلا اهلل
عليــه وســلم ،عــن الصــالة يف القــوس ،فقــال" :صــل يف القــوس ،واطــرح
القرن" .قال احلاام :هاا حديف صحيي اإلسـناد؛ ىلن اـان حممـد بـن ىلبـراهيم
التيمي او من سلمة بن األاوت ،أنه سأل رسول اهلل صلا اهلل عليـه وسـلم
عن الصالة يف القوس فقـال" :صـل يف القـوس ،واطـرح القـرن"  ،هـاا وأ
()1

خيرجا." .

الثاني :من طريق زيـاد بـن عوـد اهلل بـن عال ـة ،نـا موسـا بـن حممـد بـن
ىلبراهيم التيمي ،عن أبيه ،عن أنس بن مالع رهي اهلل عنـه ،أن رسـول اهلل
صلا اهلل عليه وسلم سأل الىاء بن عازب فقال" :يا براء ،ايى نفقتع علا
أهلع ...احلــديف.قال احلاام:هــاا حــديف صــحيي اإلســناد ،وأ خيرجــا،.
وتعقوه الاه فقال :فيه موسـا بـن حممـد بـن ىلبـراهيم التيمـي وهـو مـرتوك،
قاله الدارقطين.

()2

الثالـف :مـن طريــق عقوـة بـن الالــد السـكوني ،نـا موســا بـن حممـد بــن
ىلبراهيم التيمي ،عن أبيـه ،عـن أنـس بـن مالـع ،رهـي اهلل عنـه قـال :قـال
رســول اهلل صــلا اهلل عليــه وســلم" :ىلاا أالــتم فــااللعوا نعــالكم فإنــه أروح
ألبدانكم" .قال احلاام :هـاا حـديف صـحيي اإلسـناد وأ خيرجـا ، .وتعقوـه
()1املستدرك )1248(،)486 /1(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املستدرك  )3118(،)310 /2(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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الاه فقال:أحسوه موهوعا وىلسناد .م لم.

()1

الرابو :من طريق حييا بن العالء ،حد ين موسا بن حممد بن ىلبراهيم بن
احلارمح التيمي ،عن أبيه ،عن أنس قال :دعا أبو عـوس بـن جـى األنصـار
رســول اهلل صــلا اهلل عليــه وســلم لطعــام صــنعه م...احلــديف .ســكت عنــه
احلاام ،وتعقوه الاه  ،فقال :حييا وشيمه مرتواان.

()2

اخلامس :من طريق ىلسحا بن حممـد الفـرو  ،نـا موسـا بـن حممـد بـن
ىلبراهيم بن احلارمح التيمي ،حـد ين أبـي ،عـن أبـي سـلمة بـن عوـد الـرلن
قـال " :أسـلم طليـب بــن عمـري يف دار األرقم...احلـديف .قـال احلاام:صــحيي
()3

ريب علا شرا الومار  ،وأ خيرجا..

السادس :من طريق حممد بن عمر ،قال :فحـد ين موسـا بـن حممـد بـن
ىلبراهيم ،عن أبيه ،عن أبي سلمة بن عود الرلن ،عن أبي عمرو عوـد اهلل
بن عد بن احلمراء اخلزاعي .فاار الطاب بنيان الكعوة ...احلـديف ،وسـكت
عنه احلاام.

()4

السابو :حممد بن عمر ،حد ين موسا بن حممد بن ىلبـراهيم بـن التيمـي،
عن أبيه ،وحد ين عود اهلل بن جعفر املمرمي ،عن ابن أبي عون ،وحـد ين
حممد بن صاو ،عن عاصم بن عمـر ،يف تسـمية مـن آالـا رسـول اهلل صـلا
اهلل عليــه وســلم بيــنهم مــن املهــاجرين واألنصــار...احلديف ،وســكت عنــه
()1املستدرك  )7129(،)132 /4(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املستدرك  )5496(،)394 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك  )5047(،)266 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()4املستدرك  )5219(،)315 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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()1

احلاام.

الثــامن :مــن طريــق حممــد بــن عمــر ،نــا موســا بــن حممــد بــن ىلبــراهيم
التيمــي ،عــن أبيــه ،وعوــد اهلل بــن جعفــر ،وحممــد بــن عــون ،وســعد بــن
ىلبراهيم ،عن صاو ،عن عاصم بن عمـر ،يف مؤاالـاة رسـول اهلل صـلا اهلل
()2

عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار...احلديف ،وسكت عنه احلاام.

التاسو :من طريق حممد بن عمر ،حد ين حممد بن صاو ،عـن عاصـم
بن عمر بن قتادة ،قال حممد بن عمـر :وحـد ين حممـد بـن عوـد اهلل ابـن أالـي
الزهر  ،عن الـزبري ،وحـد ين موسـا بـن حممـد بـن ىلبـراهيم التيمـي ،عـن
أبيه ،وحد ين ابن أبي حويوة ،عن داود بن احلصني ،فـيمن هـاجر ىل أرض
احلوشة ا

()3

رة الثانية ...احلديف ،وسكت عنه احلاام.

العاشر :من طريق حممد بن عمر ،حد ين موسـا بـن حممـد بـن ىلبـراهيم
التيمي ،عن أبيه ،قال :اان أبو بكر ،رهي اهلل عنه ينفق علا ماريـة حتـا
()4

تويف...احلديف ،وسكت عنه احلاام.

الالصة أقوال النقاد فيه:
تراه الدارقطين ،وهعفه ابن معني وألد وابـن املـديين وأبـو داود وأبـو
حامت و ريهم ،قال الومار وأبو زرعة والنساقي وأبو ألـد احلـاام :منكـر
احلديف ،وقال العقيلي :مديين يتابو علا حديثه  ,و يعرف ىل به ،قال
()1املستدرك  )5657(،)434 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املستدرك )5734(،)462 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املصدر نفسه )6052(،)552 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()4املصدر نفسه )6822(،)42 /4(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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ابن حوان :يرو عن أبيه ما ليس من حديثه فلست أدر أاان املتعمـد لـالع
أو اان فيه فلة فيأتي باملنااري عن أبيه واملشـاهري علـا التـوهم وأميـا اـان فهـو
ساق ا حت اج ،وقال اجلوزجـاني :ينكـر األقمـة أحاديثـه الـيت يرويهـا عنـه
()1
عقوة بن الالد و ري..
التعليق:
وموسا هاا ،أالرج له الرتما وابن ماجه ،وهو منكـر احلـديف ،روى
لـه احلــاام عشــرة أحاديــف :أربعــة مرفوعــة يف الشــواهد صــحي ال ــة منهــا،
وســكت عــن األالــري ،وتعقوــه الــاه يف ال ــة منهــا فأعــل ا ــنني مبوســا،
وحكم علا الثالف بالوهو ،والستة الوقيـة أالوـار يف السـري ،صـحي واحـدا
منها علا شرا الومار  ،وسكت عن الوقية.
 - 14يزيد بن سنان اجلزر  ،أبو فروة الرهَاوِ ّ.

()2

قــال احلــاام :روى عــن الزهــر وحييــا بــن أبــي اــثري وهشــام ابــن عــروة
املنــااري الكــثرية( ،روى عنــه) ابنــه حممــد بــن يزيــد وابــن ابنــه يزيــد بــن حممــد
صدوقان.
()1ســــؤا

()3

ابــــن أبــــي شــــيوة بــــن املــــديين( ،ص،) 96(،)95العلــــل الكــــوري

للرتمـــــا (،،ص،)591(،)318اجلـــــرح والتعـــــديل،)159 /8(،ال ـــــعفاء ألبـــــي
زرعة،)393 /2(،ال عفاء واملرتواون للنساقي( ،ص ،)556(،)95أحوال الرجـال،
(ص،)214(،)220ال ــــعفاء الكــــوري،)169 /4(،ا ــــروحني،)241 /2(،ميــــزان
ا عتدال ،)218 /4(،ىلامـال تهـايب الكمـال،)35 /12( ،تهـايب التهـايب/10(،
.)368
()2الرهَاوِ ّ :هَاِ .الن ْسوَة ىلِلَا الرها وَهِي مَدِينَة من بِلَاد اجلزيرة .اللواب.45 /2،
()3املدالل ىل الصحيي(،ص.)221(،)227- 226
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حديثه يف املستدرك:
روى له مخسة أحاديف:
األول :من طريق حييا بن سعيد األمو  ،نا أبي ،نـا يزيـد بـن سـنان،
عن عمرو بن مرة ،عن عود الـرلن بـن أبـي سـعيد اخلـدر  ،عـن أبيـه أبـي
ســــعيد ،قال:قلنــــا يــــا رســــول اهلل ،هــــا .األح ــــار الــــيت ترمــــي بهــــا
حتمل...احلــديف.قال احلاام:هــاا حــديف صــحيي اإلســناد ،وأ خيرجــا،.
يزيد بن سنان ليس باملرتوك .وتعقوه الاه  ،فقـال :فيـه يزيـد بـن سـنان وقـد
()1

هعفو..

الثاني :من طريق يونس بن بكري ،نا أبو فروة الرهاو  ،عـن عـروة بـن
رويــم اللممــي ،قــال :اعــت أبــا علوــة اخلشــين ،يقــول :قــدم رســول اهلل
صلا اهلل عليه وسلم مـن ـزاة ،فـدالل املسـ د...احلديف .قـال احلاام:هـاا
()2

حديف رواته جممو عليهم بأنهم قا  ،ىل أبا فروة يزيد بن سنان.

الثالف :من طريق سعيد األمو  ،حد ين يزيد بن سـنان ،نـا عـروة بـن
رويم ،قال :اعت أبا علوة اخلشين رهي اهلل عنـه يقـول :اـان رسـول اهلل
صلا اهلل عليه وسـلم ىلاا رجـو مـن ـزاة أو سـفر أتـا املسـ د...احلديف .قـال
احلاام :هاا حديف صحيي اإلسناد ،وأ خيرجـا ،.وتعقوـه الـاه فقـال:
()3

يزيد بن سنان هو الرهاو هعفه ألد و ري .وعقوة نكرة تعرف.

()1املســتدرك )1752(،)650 /1(،وهــاا ممــا انفــرد بــه عــن الكتــب الســتة ،تصــر
تلميص الاه .)357 /1(،
()2املستدرك )1797(،)664 /1(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك  )4737(،)169 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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الرابــو :مــن طريــق يــونس بــن بكــري ،عــن يزيــد بــن ســنان أبــي فــروة
الرهاو  ،نا أبو حييا الكالعـي ،عـن جـوري بـن نفـري ،قـال :داللـت علـا
()1

أميمة... ،احلديف .سكت عنه احلاام ،وتعقوه الاه  ،فقال :سند .وا..

اخلامس :من طريق أبي عقيل الثقفي ،عن يزيد بن سنان ،نا بكـري بـن
فريوز ،يقول :او أبا هريرة ،رهي اهلل عنه يقـول :قـال رسـول اهلل صـلا
اهلل عليه وسلم :من الاف أدجل ...احلديف .قال احلـاام :هـاا حـديف صـحيي
()2

اإلسناد وأ خيرجا..

الالصة أقوال النقاد فيه:
هعفه ابـن معـني وألـد وابـن املـديين وأبوزرعـة وأبـو داود واجلوزجـاني
والساجي والدارقطين ،وتراه النسـاقي واألزد  ،وقـال الومـار  :مقـارب
احلــديف ،وقــال أبــو حــامت :حملــه الصــد واــان الغالــب عليــه الغفلــة يكتــب
حديثه و حيتد بـه ،وقـال العقيلـي يتـابو علـا حديثـه ،وقـال ابـن حوـان:
واان ممن خيطئ اـثريا حتـا يـرو عـن الثقـا مـا يشـوه حـديف األ وـا
يع وين ا حت اج خبى .ىلاا وافق الثقا فكيى ىلاا انفـرد باملع ـال  ،وقـال
ابن عد  :وعامة حديثه ري حمفوهـة ،وقـال احلـاام يف سـؤا

السـ ز :

واهي احلديف واو د .الهم قا  ،وقال أبو نعيم :يرو املنااري.

()3

()1املستدرك  )6830(،)44 /4(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املستدرك  ،)7851(،)343 /4(،وسـنن الرتمـا ( ،)2450وقـال :هـاا حـديف
حسن ريب.
()3تــاري ابــن معــني (،روايــة الــدور )،)411 /4( ،)421 /3( ،ال ــعفاء ألبــي
زرعـــــــة،)835 /3(،اجلـــــــرح والتعـــــــديل،)266 /9(،ال ـــــــعفاء واملرتواـــــــون
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التعليق:
ويزيــد هــاا ،أالــرج لــه الرتمــا وابــن ماجــه ،وهــو هــعيى ،منكــر
احلديف ،روى له احلاام مخسة أحاديف ،صحي أربعة منها ،وسكت عـن
(الرابـــو) وروى (الثـــاني) يف الشـــواهد ،وتعقوـــه الـــاه يف ال ـــة أحاديـــف
(األول والثالــف والرابــو) ،وأعــل العقيلــي احلــديف (اخلــامس) ،فقــال:
يتابو عليه ،و يعرف ىل به.

()1

- 15يعقوب بن الوليد املدني.
قال احلاام :روى عن هشام بن عروة ،ومالـع بـن أنـس ،وموسـا بـن
عقوة ،و ريهم من املدنيني ،منااري.

()2

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثني:
األول :من طريق علي بن معود ،نا يعقوب بن الوليد ،عن عويد اهلل بن
عمــر ،عــن نــافو ،عــن ابــن عمــر ،قــال :قــال رســول اهلل صــلا اهلل عليــه
وسلم:الري األعمال الصالة يف أول وقتها...احلديف .قـال احلـاام:يعقوب بـن
للنسـاقي(،ص،)650(،)111ال ــعفاء الكــوري،)382 /4(،الكامــل يف ال ــعفاء/9(،
 ،)152أحــــوال الرجــــال( ،ص،)319(،)304ا ــــروحني ،)106 /3(،ســــؤا
الســـ ز للحـــاام(،ص،)334(،)248ال ـــعفاء واملرتواـــون بـــن اجلـــوز (/3
،)209ال عفاء ألبي نعـيم (ص،)271(،)161ميـزان ا عتـدال،)427 /4(،تهـايب
التهايب.)335 /11(،
()1ال عفاء الكوري.)382 /4(،
()2املدالل ىل الصحيي(،ص.)231(،)232
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الوليد هاا شي من أهل املدينة سكن بغداد ،وليس من شرا هاا الكتاب ىل
أنه شاهد عن عويد اهلل" .وتعقوه الاه فقال :يعقوب اااب ،يعـين يعقـوب
بن الوليد.

()1

الثاني :من طريق ألد بن منيو ،نـا يعقـوب بـن الوليـد ،نـا ابـن أبـي
اقب ،عن سعيد بن أبي سعيد املقـى  ،قـال :اعـت أبـا هريـرة رهـي اهلل
عنه يقول :قال رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم" :ىلن الشيطان حساس حلـاس
فاحـارو .علــا أنفســكم ...احلــديف .قــال احلـاام :هــاا حــديف صــحيي علــا
شـــرا الشـــيمني وأ خيرجـــا .بهـــا .األلفـــاه .وتعقوـــه الـــاه فقـــال :بـــل
()2

موهوت.

الالصة أقوال النقاد فيه:
اابه ابن معني وألد وأبو حامت وابن حوان ،قال ابن معني:اااب ،قال
ألد :حرقنا حديثه منا دهر اان من الكـاابني الكوـار واـان ي ـو احلـديف،
وقال أبو حامت :منكر احلديف ،هـعيى احلـديف ،اـان يكـاب ،واحلـديف
الاى روا .موهوت ،وهو مرتوك احلديف ،وقال ابن حوـان :اـان ممـن ي ـو
احلديف علا الثقا

حيل اتابة حديثه ىل علا جهة التع ب ،وهـعفه ابـن

معني يف رواية أالرى ،وااا أبو زرعة واجلوزجاني والدارقطين ،ويف موهو
آالر:قال أبو زرعة :اااب ي ـو احلـديف ،وقـال عمـرو بـن علـي :هـعيى
()1املستدرك )678(،)301 /1(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املســــــتدرك  ،)7198(،)152 /4(، )7127(،)132 /4(،وســــــنن الرتمــــــا
( ،)1859وقــال :ريــب مــن هــاا الوجــه )1860(،وقال:حســن ريب،وســنن أبــي
داود(،)3852وسنن ابن ماحه(.)3297
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احلديف جدا ،وقال النساقي :ليس بشيء مرتوك احلديف ،وقال ابـن عـد :
عامة ما يرويه لـيس مبحفـوه ،وهـو بـني األمـر يف ال ـعفاء ،وقـال احلـاام يف
السحز  :حدمح باحاديف منااري ،وقال أبو نعيم :روى املنـااري

سؤا
شيء.

()1

التعليق:
والوليد هـاا ،أالـرج لـه الرتمـا وابـن ماجـه ،وهـو اـااب ،روى لـه
احلــاام حــديثني ،األول يف الشــواهد وصــرح بأنــه لــيس مــن شــرا اتابــه،
وصحي اصالر علا شرا الشيمني يف األصـول ،وتعقوـه الـاه  ،فأعلـهما
به وحكم عليها بالوهو.
املطلب الثالف :من روى م اإلمام الرتما يف سننه.
 - 16تَلِيدب بن سليمان ،أبو ىلدريس املُحَارِبِيّ.
قــال احلــاام :رد ء املــاهب منكــر احلــديف ،روى عــن أبــي اجلحــاف
()2

أحاديف موهوعة ،اابه مجاعة من أقمتنا.

()1تــاري ابــن معــني (،روايــة الــدور )،)104 /3( ،تــاري ابــن معني(،روايــة ابــن
حمــرز)،)55 /1( ،ال ــعفاء ألبــي زرعــة،)836 /3(،اجلــرح والتعــديل،)216 /9(،
علــل احلــديف بــن أبــي حــامت (،)173 /6ال ــعفاء واملرتواــون للنســاقي (ص،)106
(،)615ال عفاء الكوري،)448 /4(،ا روحني،)137 /3(،الكامل يف ال عفاء/8(،
 )469سؤا

السـ ز للحـاام( ،ص( )190(،)167ص،)323(،)243ال ـعفاء

ألبي نعيم (ص،)284(،)166ميـزان ا عتـدال،)455 /4(،تهـايب التهـايب/11(،
 ،)397الكشى احلثيف( ،ص.)849(،)283
()2املدالل ىل الصحيي،ص.)29(،125
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حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام حديثا واحدا من طريق اإلمام ألد نا تليد بن سـليمان،
نا أبو اجلَحاف ،عن أبي حـازم ،عـن أبـي هريـرة رهـي اهلل عنـه قـال :ن ـر
الن صلا اهلل عليـه وسـلم ىل علـي وفاطمـة واحلسـن واحلسـني ،فقال":أنـا
حرب ملن حاربكم ،وسلم ملن ساملكم" .قال احلاام :هـاا حـديف حسـن مـن
حديف أبي عود اهلل ألد بن حنوـل ،عـن تليـد بـن سـليمان فـإني أ أجـد لـه
رواية ريها  ،وله شاهد ،عن زيد بن أرقم.

()1

الالصة أقوال النقاد فيه:
االتلفت المة اإلمام ألد فيه ،فقـال املـروا عـن ألـد :اـان ماهوـه
التشيو وأ نر بـه بأسـا ،وقـال اجلوزجـاني اعـت ألـد بـن حنوـل يقـول:
حد نا تليد وهو عند اان يكـاب ،وقـال الع لـي :بـأس بـه اـان يتشـيو
ويـدلس ،وقـال ابـن عمـار:زعموا أنـه بـأس بـه ،وقـال الـدور عـن ابـن
معني :اااب اان يشتم عثمان ،وال من شتم عثمان أو طلحة أو أحـدا مـن
أصحاب رسول اهلل صلا اهلل عليه وسـلم دجـال يكتـب عنـه ،وعليـه لعنـة
اهلل واملالقكــة والنــاس أمجعــني ،وقــال الســاجي :اــااب  ،وقــال أبــو داود
ويعقوب بن سفيان :راف ي الويف ،وقـال ابـن حوـان :واـان راف ـيا يشـتم
أصحاب حممد صلا اهلل عليه وسلم ،وروى يف ف اقل أهل الويت ع اقـب،
وهــعفه النســاقي والــداقطين وابــن عــد وأبــو ألــد احلــاام والــاه وابــن
ح ر.

()2

()1املستدرك علا الصحيحني )4713(،161 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2العلل ومعرفة الرجال أللد روايـة املـروا ،ص،)184(،86ص،)189(،115
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التعليق:
وتليــد هــاا ،روى لــه الرتمــا  ،راف ــي مــتهم بالكــاب  ،يــرو يف
ف اقل أهل الويت ،روى له احلاام حديثا واحدا عن أبـي اجلَحـاف ،وحسـنه
يف الشــواهد لروايــة اإلمــام ألــد ،واتهمــه ابــن اجلــوز يف هــاا احلــديف،
فقال:وهاا حديف يصـي تليـد بـن سـليمان اـان راف ـيا يشـتم عثمان.قـال
()1
ألد وحييا:اان ااابا.
واســتنكر مغلطــا أن يكــون احلــاام قــد روى لــه ،فقــال :وااــر بع ـ
املصنفني أن احلاام الرج حديثه يف مستدراه ،وفيه بعد ملا أسلفنا .مـن االمـه
()2
فيه ،واهلل أعلم.
()3
 - 17لزة النصِيوِي ،وهو لزة بن أبي لزة اجلُعْفِيّ.
قـال احلــاام:يرو عــن نـافو وعطــاء بــن أبــي ربـاح وأبــي الــزبري أحاديــف
()4
موهوعة ،روى عنه َشوَابَةُ بنب سَوارن ال َفزَارِ ّ و ري..
وتــاري ابــن معــني (روايــة الــدور ) ،546 /3،ومعرفــة الثقــا ،257 /1،واجلــرح
والتعــديل،447 /2،وال ــعفاء الكــوري ،171 /1،والكامــل يف ال ــعفاء ،287 /2،
وا ــروحني،204 /1،وميــزان ا عتــدال ،358 /1،وتهــايب التهــايب،509 /1،
وتقريب التهايب،ص ،)797(،130والكشى احلثيف،ص.)180(،80
()1العلل املتناهية يف األحاديف الواهية.267 /1،
()2ىلامال تهايب الكمال.)830(،51 /3،
( )3النصِيوِي :ها .النسوة ىل نصيوني وهي مدينة مشهورة من بالد اجلزيرة .اللوـاب/3،
 ،312واجلُعْفِيّ :ها .النسوة ىل القويلة وهي ولد جعفي بن سـعد العشـرية .اللوـاب/1،
.284
()4املدالل ىل الصحيي،ص .132،47وال َفزَارِ ّ :ها .النسوة ىل فـزارة ،وهـي قويلـة.
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حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام حديثا واحدا من طريق أبي شهاب عود ربه بن نافو ،عـن
لزة اجلزر  ،عن عمرو بن دينار ،عن ابن عمر رهي اهلل عنـه قـال :قـال
رســول اهلل صــلا اهلل عليــه وســلم :مــن مثــل بعوــد .فهــو حــر وهــو مــو اهلل
ورسوله .سكت عنه احلاام وتعقوـه الـاه فقـال :لـزة هـو النصـي ي ـو
احلديف.

()1

الالصة أقوال النقاد فيه:
قال الدور عن ابـن معـني :لـيس حديثـه بشـيء ،ويف روايـة :يسـاو
فلسا ،وقال ألد مطروح احلـديف ،وقـال ابـن أبـي شـيوة عـن ابـن املـديين:
اان هعيفا ،وقال الومـار وأبـو حـامت :منكـر احلـديف ،وقـال أبـو زرعـة:
واهي احلديف ،ال حديثه وا ،.وقال الرتما  :هـعيى يف احلـديف ،وقـال
النســاقي والــدارقطين مــرتوك احلــديف ،وقــال ابــن حوــان :ينفــرد عــن الثقــا
باألشــياء املوهــوعا اأنــه اــان املتعمــد ــا حتــل الروايــة عنــه ،وقــال ابــن
عد :ي و احلديف ،وال مـا يرويـه أو عامتـه منـااري موهـوعة والـوالء منـه
ليس ممن يرو عنه ،و ممن يرو هو عنهم.

()2

األنساب للسمعاني (.)212 /10
()1املستدرك علا الصحيحني )8102(،409 /4،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2تـاري ابـن معني(،روايـة الـدور )،)5409(،486 /4،وسـؤا

ابـن أبـي شـيوة

بــــن املــــديين،ص ،)85(،90والتــــاري الكــــوري ،للومــــار  ،53 /3،وال ــــعفاء
الصــغري،ص ،35واجلــرح والتعــديل ،210 /3،وال ــعفاء ألبــي زرعــة الــراز /2،
 ،463وسنن الرتما  ،67 /5،وال عفاء الكوري  ،290 /1،وا روحني،269 /1 ،
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التعليق:
ولزة هـاا أالـرج لـه الرتمـا  ،وهـو مـتهم مـرتوك احلـديف ،روى لـه
احلاام حديثا منكرا تفرد به ،وسـكت عليـه ،واتهمـه الـاه بـه ،واـالع
أعله ابن عد وابن القيسراني به.

()1

 - 18عامر بن صاو الزُّبَيْرِ ّ.

()2

قال احلاام :من أهل املدينة ،روى عن هشام بن عروة املنااري.

()3

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثني:
األول :من طريق اإلمام ألد نا عامر بن صاو بن عود اهلل بن عروة بـن
الزبري أبـو احلـارمح ،حـد ين هشـام بـن عـروة ،عـن أبيـه ،عـن عاقشـة ،أن
الن صلا اهلل عليـه وسـلم قـال" :أمـر أن أبشـر الدجيـة بويـت يف اجلنـة مـن
قصــب" .وااــر احلــاام قــول ا مــام الــد بــن معــني وطعنــه يف عــامر هــاا،
()4

وتعقوه الاه فقال:علا شرا الومار ومسلم.

والكامل يف هعفاء الرجال ،)266 ،262 /3،وميزان ا عتـدال ،606 /1،وتهـايب
التهايب.28 /3،
()1املستدرك علا الصحيحني.)8102(،409 /4،
()2الزَُّب ْيرِ ّ :هَاِ .الن ْسوَة ىلِلَا الزبري ابْن الْعَوام رَهِي اهلل عَنهب .اللواب .60 /2،
()3املدالل ىل الصحيي،ص.)150(،182
()4املستدرك،)4850(،204 /3،صحيي الومار ()3816ـ(،)3818 (،)3817(،
 ،)7484 (،)6004 (،)5229 (،)3821وصيي مسلم ،)2437- 2434(،وسنن
الرتما ،)3876 ،3875 ،2017(،وسنن ابن ماجه(.)1997

240

الرواة الاين جرحهم احلاام جرحا شديدا وروى م يف املستدرك " دراسة استقراقية نقدية"
د .عود ربه سلمان أبو صعيليع

الثاني :من طريق اإلمام ألد  ،نا عامر بن صاو الزبري  ،عن هشام
بن عروة ،عن أبيه ،عن عاقشة ،عن احلـارمح بـن هشـام ،أنـه سـأل الـن
صـلا اهلل عليــه وسـلم ايــى ينــزل عليـع الــوحي ...احلـديف .وأعلــه احلــاام
بتفرد عامر بقوله":عاقشة عن احلارمح".

()1

ال الصة أقوال النقاد فيه:
و قه ألد فقال :قة أ يكن صاحب ااب ،واالتلفت المة ابـن معـني
فيه فقال :الدور عن ابـن معـني :هـعيى ،وقـال ابـن أبـي اليثمـة عـن ابـن
معني :اان ااابا يـرو عـن هشـام بـن عـروة اـل حـديف اعـه وقـد اتوـت
عامة ها .األحاديف عنه ،وقال ابن حمرز عن ابن معني :اـااب الويـف عـدو
اهلل ،وقوا .أبو حامت فقال :صاو احلديف ما أرى به بأسا اان حييـا بـن معـني
حيمــل عليــه وألــد يــرو عنــه ،وهــعفه ابــن املــديين والنســاقي واألزد
و ريهم ،وقال العقيلي :يف حديثه وهم ،وقال ابـن حوـان :اـان ممـن يـرو
املوهوعا عن األ وا

حيـل اتابـة حديثـه ىل علـا جهـة التع ـب ،وقـال

ابن عد  :وعامة حديثه مسروقا من الثقا وىلفرادا ممـا ينفـرد بـه ،وقـال
الدارقطين :أساء ابن معني القـول فيـه وأ يتـوني أمـر .عنـد ألـد وهـو مـدني
يرتك عند  ،وقال أبو نعيم :روى عن هشام بن عروة املنااري،

شيء.

()2

()1املستدرك  )5213(،314 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2التاري

بن معني (رواية ابن حمرز) ،52 /1،التاري (رواية الدور )،239 /3،

العلـــل ومعرفـــة الرجـــال أللـــد ،409 /1،اجلـــرح والتعـــديل،324 /6،ال ـــعفاء
واملرتواــون للنســاقي،ص،)437(،78ال ــعفاء الكــوري  ،309 /3،تــاري ابــن أبــي
اليثمـــة ،363 /2،ا ـــروحني ،187 /2،الكامـــل يف ال ـــعفاء،155 /6،ســـؤا
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التعليق:
وعــامر الــزبري  ،روى لــه الرتمــا  ،وهــو مــرتوك احلــديف ،روى لــه
احلاام حديثني تفرد بهما والع ،األول يف الشـواهد وأصـله يف الصـحيحني،
وتعقوه الاه فقال :علا شرا الشيمني ،واصالر أعله احلـاام بتفـرد عـامر
و الفته أصحاب هشام.
 - 19عمار بن سيى ال ويّ.
قال احلاام :روى عن ىلااعيل بن أبي الالد والثور املنااري.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا من طريق عقوة بن قويصة ،حد ين أبـي ،نـا عمـار
بن سيى ،عن ىلااعيل بن أبـي الالـد ،عـن ابـن أبـي أوفـا رهـي اهلل عنـه
قال :قال رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم" :سألت ربي عز وجل أن أزوج
أحدا من أميت ،و أتزوج ىل اان معي يف اجلنة فأعطاني" .قال احلاام:هـاا
()2

حديف صحيي اإلسناد ،وأ خيرجا. .
الالصة أقوال النقاد فيه:

و قه الع لي وابن معني يف رواية ،وتراه الدارقطين ،وهعفه ابن معـني
يف رواية أالرى ،وااا هعفه أبو زرعة وأبـو حـامت وأبـو داود والعقيلـي وابـن
عد والوزار ،ويف موهو آالر :صاو  -يعين يف نفسه ،قال الومـار :
الىقــاني للــدارقطين،ص،)342(،50ال ــعفاء ألبــي نعــيم،ص،)181(،124ميــزان
ا عتدال، 360 /2،تهايب التهايب.71 /5،
()1املدالل ىل الصحيي،ص.)152(،183
()2املستدرك )4667(،148 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.

242

الرواة الاين جرحهم احلاام جرحا شديدا وروى م يف املستدرك " دراسة استقراقية نقدية"
د .عود ربه سلمان أبو صعيليع

يتابو منكر احلديف ااهب ،وقال أبو حامت :اان شيما صـاحلا واـان هـعيى
احلديف منكر احلديف ،وقال ابن حوان:اان ممـن يـرو املنـااري عـن املشـاهري
حتا رمبا سوق ىل القلب أنه اان املتعمـد ـا فوطـل ا حت ـاج بـه ملـا أتـا مـن
املع ال عن الثقا روى عن ىلااعيل بن أبي الالد عن بن أبـي أوفـا عـن
الن صلا اهلل عليه وسلم أحاديف بواطل أصـول ـا ،وقـال ابـن عـد :
منكر احلديف ،وقال أبو نعيم :روى املنااري شيء.

()1

التعليق:
وعمار بـن سـيى ،أالـرج لـه الرتمـا  ،وهـو منكـر احلـديف ،روى لـه
احلاام حديثا واحـدا وصـححه يف األصـول ،وتعقوـه احلـافظ يف احتـاف املهـرة
فقال :عمار هعيى جدا.

()2

 - 20عود الرلن بن قيس أبو معاوية الزعْفَرَانِيّ.

()3

قــال احلــاام :روى عــن حممــد بــن عمــرو ولــاد بــن ســلمة و ريهمــا
أحاديف منكرة منها :حديثه عن حممد بن عمـرو عـن أبـي سـلمة عـن الزهـر
()1معرفـــة الثقـــا ،160/2،التـــاري األوسـ ـ  ،247 /2،ســـؤا

اصجـــر أبـــا

داود،ص،)65(124ال عفاء ألبي زرعة،
 ،819/3اجلـــرح والتعـــديل،)393 /6،ال ـــعفاء الكـــوري،324 /3،ا ـــروحني/2،
،)195الكامل يف ال عفاء،)136 /6،ال عفاء ألبـي نعـيم،ص ،)172(،121ميـزان
ا عتدال،165 /3،ىلامال تهايب الكمال ،394 /9،تهايب التهايب.402 /7،
()2ىلحتاف املهرة بن ح ر.519 /6،
()3الزعفرانـــي :نســـوة ىل الزعفرانيـــة وهـــي قريـــة مـــن قـــرى ســـواد بغـــداد .األنســـاب
للسمعاني.298 /6،
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عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم":من ارامة املؤمن
علا اهلل تعا أن يغفر ملشيعيه" .وهاا عند موهوت ،وروا .عنه أبو مسعود
األصوهاني ،وهو قة وليس احلمل فيه ىل علا عود الرلن بن قيس.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام من طريق حممد الراز  ،نا أبـو معاويـة عوـد الـرلن بـن
قيس ،نا حممد بن أبي ليد ،عن حممد بـن املنكـدر ،عـن جـابر رهـي اهلل
عنه ،قال :قال رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم " :ما أنعم اهلل علا عوـد مـن
نعمة...احلديف ،قال احلـاام :هـاا حـديف صـحيي اإلسـناد ،وأ خيرجـا،.
()2

ىل أنهما أ خيرجا أبا معاوية.

الالصة أقوال النقاد فيه:
اابه ابن مهد وأبو زرعة ،واتهمه صاو جزرة بالوهو ،وترك ألـد
والنســاقي حديثــه  ،وهــعفه الــدارقطين وابــو نعــيم و ريهــم :شــيء وقــال
الومـار ومسـلم وأبــو حـامت وأبــو ألـد احلــاام :اهـب حديثــه ،وقـال ابــن
حوــا ن :اــان ممــن يقلــب األســانيد وينفــرد عــن الثقــا مبــا يشــوه حــديف
األ وا  ،وقال ابن عد  :وعامة ما يرويه يتابعه
الثقا عليه.

()3

()1املدالل ىل الصحيي،ص.)98(،156- 155
()2املستدرك )1871(،688 /1،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3العلل ومعرفة الرجال أللد،384 /1،التاري الكـوري ،339 /5،ال ـعفاء ألبـي
زرعة،500 /2،اجلرح والتعـديل ،278 /5،ال ـعفاء واملرتواـون للنسـاقي ،ص،68
(،)364ال ـــعفاء الكـــوري ،342 /2،ا ـــروحني/59 /2،الكامـــل يف ال ـــعفاء /5،
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التعليق:
وعود الرلن هاا ،روى له الرتما يف الشماقل ،وهو مـرتوك احلـديف
متهم بالوهو اابه ري واحد ،روى له احلاام حديثا وصححه يف الشواهد،
وهو منكر  ،وتعقوه الاه يف امليزان بالع.

()1

 - 21عود العزيز بن أبان القرشي أبو الالد.
قال احلاام :روى عن مِ ْسعر والثور املع ال .

()2

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثني:
األول :من طريق ألد بن حممد اجلعفي ،نا عوـد العزيـز بـن أبـان ،نـا
سفيان الثور  ،عن عمرو بن قـيس املالقـي ،عـن املنهـال بـن عمـرو ،عـن
سـعيد بــن جـوري ،عــن ابــن عوـاس رهــي اهلل عنهمــا ،قـال" :اــان لوــاس آدم
وحواء مثـل ال فـر ...احلـديف .قـال احلاام:هـاا حـديف صـحيي اإلسـناد وأ
()3

خيرجا..

الثاني :من طريق أبي بكر حممد بن ألـد الريـاحي ،نـا عوـد العزيـز بـن
أبان ،نا ىلسراقيل ،عن أبي ىلسحا  ،عن هانئ بن هانئ ،عن علي بن أبي
طالب رهي اهلل عنه ،قال :ملا ولد فاطمة احلسن جاء رسول اهلل صـلا اهلل
 ،473ال عفاء ألبي نعيم،ص،)123(،103ال ـعفاء واملرتواـون بـن اجلـوز /2،
 ،98ميزان ا عتدال،583 /2،تهايب التهايب.258 /6،
()1ان ر:ميزان ا عتدال.583 /2،
()2املدالل ىل الصحيي،ص.)132(،172
()3املستدرك  )3245(،350 /2،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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()1

عليه وسلم ،فقال" :أروني ابين ما ايتمو " .واار احلديف.
الالصة أقوال النقاد فيه:
اابه ابن منري وابن معـني ،وقـال :اـااب الويـف ي ـو احلـديف ،وتراـه
ألد وابن املديين والومار وأبو زرعة وأبو حامت والنساقي والدارقطين وأبو
علي النيسابور  ،وقال يعقـوب بـن شـيوة :هـو عنـد أصـحابنا مجيعـا مـرتوك
اثري اخلطأ اثري الغل  ،وقال ابن حوان:اـان ممـن يأالـا اتـب النـاس فريويهـا
من ري اات ويسر احلديف ويأتي عن الثقا باألشـياء املع ـال  ،وقـال
ابن عد  :روى عن الثور ري ما اار مـن الوواطيـل وعـن ـري ،.وقـال
النقاش :روى أحاديف موهوعة ،وقال أبو نعيم:روى عن مسـعر والثـور
()2
املنااري شيء ،وقال ابن حزم :متفق علا هعفه.
التعليــق:عوــد العزيــز هــاا ،أالــرج لــه الرتمــا  ،وهــو مــتهم ،مــرتوك
احلديف ،روى له احلاام حديثني ،صحي أحدهما ،وسكت عن اصالر.
 - 22عود العزيز بن عود الرلن اجلزر .
قــال احلــاام :روى عــن الصــيى بــن عوــد الــرلن ،وعوــد الكــريم بــن
()1املصدر السابق )4830(،198 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2سؤا

ابن اجلنيد،ص ،)82(،293تاري ابن معني (رواية ابـن حمـرز)،50 /1،

 ،60 /1تاري ابن معني(رواية الدارمي)،ص ،161العلل ومعرفة الرجال أللد/3،
،298ال ــعفاء الصــغري،ص ،74اجلــرح والتعــديل ،377 /5،ال ــعفاء واملرتواــون
للنســاقي،ص،)392(،72ال ــعفاء الكــوري،16 /3،ا ــروحني ،140 /2،الكامــل يف
ال ـــعفاء ،503 /6،علـــل الـــدارقطين ،193 /6،ال ـــعفاء ألبـــي نعـــيم ،ص،105
(،)129ميــزان ا عتــدال،622 /2،تهــايب التهــايب ،329 /6،الكشــى احلثيــف،
ص.)442(،168
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مالع ،أحاديف موهوعة.
حديثه يف املستدرك:

()1

روى له حديثا واحدا من ىلااعيل بن عود اهلل بن زرارة ،نا عوـد العزيـز
بن عود الرلن اجلزر  ،عن البصَيى ،عن عـروة ،عـن عاقشـة رهـي اهلل
عنها ،عن رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم قال" :املسلمون عند شروطهم ما
وافق احلق" .قال الصيى :وحد ين عطـاء بـن أبـي ربـاح عـن أنـس بـن مالـع
قال :قال رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم :احلديف.

()2

الالصة أقوال النقاد فيه:
اتهمه ألد ،فقال عود اهلل عن أبيه :اهرب علا أحاديثه ،هي اـاب،
أو قال :موهوعة .ف ربت علا أحاديثـه ،واابـه ابـن القيسـراني ،وهـعفه
النساقي والدا قطين وقال :منكر احلديف ،وقال ابن حوـان :يـأتي باملقلوبـا
عن الثقا فيكثر وامللزقا باإل وـا فـيفحش ،حـدمح عـن الصـيى بنسـمة
شويها مباقة حديف مقلوبة منها ما أصل له ومنها ما هو ملز بإنسـان أ يـرو
الع ألوتـة حيـل ا حت ـاج بـه حبـال ،وقـال ابـن عـد  :وعوـد العزيـز هـاا
يــرو عــن الصــيى أحاديــف بواطيــل لــيس ــا أصــول ،و يتابعــه الثقــا
عليها.

()3

()1املدالل ىل الصحيي،ص.)131(،172
()2املستدرك )2310(،57 /2،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3اجلـــــــرح والتعـــــــديل،388 /5،ال ـــــــعفاء واملرتواـــــــون للنســـــــاقي،ص،72
(،)394ال ــــعفاء الكــــوري،5 /3،ا ــــروحني،138 /2،الكامــــل يف ال ــــعفاء/6،
،504ال ــعفاء واملرتواــون بــن اجلــوز  ،110 /2،تــاارة احلفــاه بــن القيســراني،
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التعليق:
وعود العزيـز هـاا ،روى لـه الرتمـا  ،وهـو مـرتوك احلـديف ،روى لـه
احلاام عن البصـيى ،حـديثا يف الشـواهد وسـكت عليـه ،وتعقوـه احلـافظ يف
التلميص ،فقال :وىلسناد .وا..

()1

 - 23عود اهلل بن ميمون القَداحي )2( ،املكي.
قــال احلــاام :روى عــن عويــد اهلل بــن عمــر ،وجعفــر الصــاد و ريهمــا
أحاديف موهوعة ،حدمح عنه أبو اخلطاب و ري..

()3

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا من طريق ألد بن شيوان الرملي ،نا عوـد اهلل بـن
ميمون القداح ،عن شهاب بن الراش ،عن عود امللع بـن عمـري ،عـن ابـن
عوــاس رهــي اهلل عنهمــا قــال :أهــد ىل الــن ص ـلا اهلل عليــه وســلم بغلــة
أهداها له اسرى... ،احلديف .قال احلاام :هاا حديف اـوري عـال مـن حـديف
عود امللع بن عمري ،عن ابن عواس رهي اهلل عنهما ،ىل أن الشيمني رهي
اهلل عنهمــا أ خيرجــا شــهاب بــن الــراش ،و القــداح يف الصــحيحني ،وقــد
ص،292ميـــزان ا عتـــدال ،631 /2،لســـان امليـــزان ،34 /4،الكشـــى احلثيـــف،
ص.)446(،169
()1التلميص احلوري.64 /3،
()2القَداحي :هَاِ .الن ْسوَة ىلِلَا طَاقِفَة من الواطنية يبقَال َلهبم القداحية ينتمون ىلِلَا عويد اهلل
بن َميْمبون القداح وَهبوَ جد زعيم الواطنية باملغرب وَاَانَت دَعوته ىلِلَا بدعتـه سـنة عشْـرين
وَمِاَقَتيْنِ .اللواب18 /3،
()3املدالل ىل الصحيي،ص.)87(،150
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رو احلديف بأسانيد عن ابن عواس ري هاا )1(.وتعقوه الاه اما يف تصـر
التلميص فقال  :ألن القـدّاح عوـد اهلل بـن ميمـون ،قـال أبـو حـامت :مـرتوك،
واصالر :شِهاب بن الِراش تلى فيه ،وعود امللع أ يسمو من ابـن عوـاس
فيما أرى.

()2

الالصة أقوال النقاد فيه:
قال الومار  :ااهب احلديف ،وقال الرتما منكر احلـديف ،وقـال أبـو
زرعــة :واهــي احلــديف ،وقــال أبــو حــامت:منكر احلــديف ،وقــال النســاقي
هعيى ،وقال ابن حوان :يرو عن جعفر بن حممـد وأهـل العـرا واحل ـاز
املقلوبا

جيوز ا حت اج به ىلاا انفرد  ،وقال ابن عد  :عامة ما يرويـه

يتابو عليه ،وقال أبو نعيم :روى املنااري ،وقال ابن ح ر :مرتوك.

()3

التعليق:
وعوداهلل هاا روى له الرتما  ،وهـو مـرتوك احلـديف ،روى لـه احلـاام
حديثا عال اإلسناد تفرد به يف املتابعا  ،وتعقوه الاه فأعله به.

()1املستدرك،)6303(،623 /3،وسنن الرتما ( ،)2516وقال :هاا حديف حسن
صحيي.
( )2تصر تلميص الاه .2231 /5،
()3التاري الكوري ،206 /5،،ال عفاء ألبي زرعـة ،531 /2،اجلـرح والتعـديل/5،
 ،172ال ــعفاء واملرتواــون للنســاقي (ص،)336(،)63ال ــعفاء الكــوري،302 /2،
الكامــــل يف ال ــــعفاء ،309 /5،ال ــــعفاء ألبــــي نعــــيم،ص،)108(،98تهــــايب
التهايب ،49 /6،تقريب التهايب،ص.)3653(،326
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املطلب الرابو :من روى م اإلمام النساقي يف سننه.
 - 24عمر بن حفص العود أبو حفص.
قال احلـاام :روى عـن ابـت الونـاني و ـري .أحاديـف منـااري رواهـا عنـه
الثقا .

()1

حديثه يف املستدرك:
روى لــه احلــاام حــديثا واحــدا مــن طيــق أزهــر بــن مجيــل ،نــا عمــر بــن
حفص ،عن ابت ،عن أنس بـن مالـع قـال " :ملـا اـان يـوم العقوـة بفـارس
()2

وقد زوى الناس ...احلديف .وسكت عنه احلاام.
الالصة أقوال النقاد فيه:

قــال ألــد :ترانــا حديثــه والرقنــا ،.وقــال النســاقي والســاجي :مــرتوك
احلــديف ،وهــعفه ابــن معــني وابــن املــديين والومــار وأبوزرعــة والعقيلــي
والدارقطين و ريهم ،وقال ابن حوان :اان ممـن يشـرت الكتـب وحيـدمح بهـا
من ري اات وجييب فيما يسأل وىلن أ يكن مما حيدمح بـه ،وهـو الـا يقـال
له :عمر بن أبي الليفة ،وأما العقيلي؛ فإنه فر بني عمر بن حفص العوـد
وبني عمر بن أبي الليفة.

()3

()1املدالل ىل الصحيي،ص.)112(،162
()2املستدرك )5275(،331 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3الكنــا واألاــاء لامــام مســلم ،)659(،209 /1،اجلــرح والتعــديل،103 /6،
ال ـــعفاء الكـــوري،155 /3،تـــاري بغـــداد ،22 /13،الكشـــى احلثيـــف،ص،195
( ،)544ميزان ا عتدال.189 /3،

250

الرواة الاين جرحهم احلاام جرحا شديدا وروى م يف املستدرك " دراسة استقراقية نقدية"
د .عود ربه سلمان أبو صعيليع

التعليق:
وعمر بن حفص هاا ،روى له النساقي ،وهو مرتوك احلديف ،روى له
احلاام الىا تفرد به يف األصول ،وسكت عليه.
املطلب اخلامس :من روى م اإلمام ابن ماجه يف سننه.
 - 25حَفْصب بْنب عبمَر بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ املدني.
قال احلاام :روى عن أبي الزناد وعبقيل بن الالد أحاديف منااري ،روى
عنه ابن أبي أُويس و ري..

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام حديثا واحدا من طريق ىلااعيل بن أبي أويـس ،حـد ين
حفص بن عمر بـن أبـي العطـاف ،مـو بـين سـهم ،عـن أبـي الزنـاد ،عـن
األعرج قال :قال رسول اهلل صـلا اهلل عليـه وسـلم« :يـا أبـا هريـرة ،تعلمـوا
الفراق  ...احلديف .وسكت عليه احلاام ،وتعقوه الاه فقـال :حفـص بـن
عمر وا .مبرة. .

()2

الالصة أقوال النقاد فيه:
رمــا .حييــا بــن حييــا النيســابور بالكــاب ،وقــال الومــار وأبــو حــامت:
منكــر احلــديف ،وقــال ابــن حوــان :يــأتي بأشــياء اأنهــا موهــوعة،

جيــوز

ا حت ــاج بــه حبــال ،وقــال ابــن عــد  :وحديثــه قليــل وحديثــه امــا ااــر.
الومــار منكــر احلــديف ،وقــال ابــن القيســراني :مــرتوك احلــديف ،وهــعفه

()1املدالل ىل الصحيي،ص.)41(،130
()2املستدرك علا الصحيحني )7948(،369 /4،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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()1

النساقي ،والييهقي ،والاه  ،وابن ح ر و ريهم.
التعليق:
وحفص هاا االرج له ابـن ماجـه ،وهـو هـعيى جـدا ،روى لـه احلـاام
حديثا منكرا يف الشواهد وسكت عليه ،فتعقوه الاه وأعله حبفص بن عمر
 ،وااا أعله ابن حوـان وابـن عـد والويهقـي وابـن اجلـوز وابـن القيسـراني.
وقــال العقيلــي :يتــابو عليــه و يعــرف ىل بــه )2( .وقــال ابــن اجلــوز  :هــاا
حديف يصي عن رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم ،واملـتهم بـه حفـص بـن
()3
عمر.
 - 26دَاوبدَ بْنِ الْمبحَورِ بن قَحْاَمب انيته أبو سليمان.
قال احلاام :حدمح بوغداد عـن مجاعـة مـن الثقـا بأحاديـف موهـوعة،
حد ونا عن احلارمح بن أسامة عنه بكتاب
العقل وأاثر ما أودت الع الكتـاب مـن احلـديف موهـوت علـا رسـول اهلل
صلا اهلل عليه وسلم ،اابه ألد بن حنول جزا .اهلل عن نويه صلا اهلل عليـه
()4
وسلم الريا.
(،)1التــــاري الكــــوري ،367 /2،وال ــــعفاء الصــــغري،ص ،)74(،32وال ــــعفاء
الكوري ،271 /1،واجلرح والتعديل ،177 /3،والكامل يف هعفاء الرجال،278 /3،
وا ـــروحني ،255 /1،والســـنن الكـــىى للويهقـــي ،344 /6،و العلـــل املتناهيـــة/1،
 ،129وتاارة احلفـاه بـن القيسـراني،ص،117،169وميـزان ا عتـدال،560 /1،
وتقريب التهايب،ص.)1418(،173
()2ال عفاء الكوري.271 /1،
()3العلل املتناهية يف األحاديف الواهية.129 /1،
()4املدالل ىل الصحيي،ص.)54(،135
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حديثه يف املستدرك.
روى له احلاام حديثا واحدا من طريق احلـارمح بـن أبـي أسـامة ،نـا داود
بن ا ى ،نا لاد بن سلمة ،عن هشام بن عـروة ،عـن أبيـه ،عـن أاـاء
بنت أبي بكر ،رهي اهلل عنهما أنها اختا الن را يف زمن سـعيد بـن العـاص
يف الفتنة ...احلديف ،سكت عنه احلاام.

()1

الالصة أقوال النقاد فيه:
قــال الــدور  :اعــت ابــن معــني ،وااــر داود بــن ا ــى .فأحســن الثنــاء
عليه ،وقال :ما زال معروفا يكتب احلديف ،م ترك الع فصحب قوما من
املعتزلة فأفسدو ،.وهـو قـة ،وقـال يف موهـو آالـر :قـال الـدور عـن ابـن
معني :ليس بكااب وقـد اتوـت ،عـن أبيـه ا ـى واـان داود قـة ولكنـه جفـا
احلديف واان يتنسع وجـالس الصـوفيني بعَوـادَان( )2واـان يعمـل اخلـوص ـم
قدم بغداد بعد الع فلما أسن واى أتا .أصحاب احلديف فكان حيـد هم واـان
خيطاء اثريا ويصحى ىل أنه اان قة ،وقال عود اهلل بن ألـد :سـألت أبـي
عنه :ف حع وقال :شوه شيء ،اان يدرى أ شيء احلـديف ،وقـال
ابن املديين :اهب حديثه .قال الومار  :منكـر احلـديف شـوه شـيء اـان
يــدر مــا احلــديف ،وقــال أبــو حــامت :ــري قــة ،ااهــب احلــديف ،منكــر
احلديف ،وقال أبو زرعة :هـعيى احلـديف ،وقـال أبـو داود :هـو قـة شـوه
ال ــعيى ،وقــال النســاقي :هــعيى ،وقــال األزد والــدارقطين :مــرتوك
احلـديف ،وقــال ابــن حوــان :واــان ي ــو احلــديف علــا الثقــا ويــرو عــن
()1املستدرك )6917(،72 /4،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2وهي بليدة بنواحي الوصرة يف وس الوحر .األنساب للسمعاني.172 /9،
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ا اهيــل املقلوبــا اــان ألــد بــن حنوــل رلــه اهلل يقــول هــو اــااب ،وقــال
اجلوزجــاني :اــان يــروى عــن اــل أحــد ،فكــان م ــطرب األمــر ،وقــال
النقاش :حدمح بكتاب العقل وأاثر .موهوت ،وقال أبو نعيم :حدمح مبنااري
يف العقل و ري .حد ونا عن احلارمح بن أبي أسامة عنـه اابـه ألـد بـن حنوـل
والومار رلهمـا اهلل ،وقـال ابـن ح ـر:مرتوك وأاثـر اتـاب العقـل الـا
صنفه  ،وقال السماو :اااب.

()1

التعليق:
وداود هاا أالرج له ابـن ماجـه ،اـااب ،روى لـه احلـاام أ ـرا يف معرفـة
الصحابة يف األصول ،وسكت عليه.
 - 27عود األعلا بن أَعْيَن.
قال احلاام :روى عن حييا بن أبـي اـثري املوهـوعا  ،روى عنـه عويـد
اهلل بن موسا.

()2

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا من طريق عويد اهلل بن موسا ،نـا عوـد األعلـا بـن
()1التـــــــاري

بـــــــن معني(روايـــــــة الـــــــدور ) ،388 /4،ال ـــــــعفاء الصـــــــغري

للومار ،ص ،)110(،42سؤا

اصجر ألبي داود ،ص ،)281(،232ال ـعفاء

ألبــي زرعــة،509 /2،اجلــرح والتعــديل،424 /3،ا ــروحني ،291 /1،الكامــل يف
ال عفاء ،570 /3،أحوال الرجـال،ص،)364(،336ال ـعفاء ألبـي نعـيم،ص،78
(،)61ال عفاء واملرتواون بن اجلوز  ،267 /1،تـاري اإلسـالم ،72 /5،تقريـب
التهايب،ص،)1811(،200الكشى احلثيف،ص.)287(،113
()2املدالل ىل الصحيي،ص.)141(،176
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أعني ،عـن حييـا بـن أبـي اـثري ،عـن عـروة ،عـن عاقشـة رهـي اهلل عنهـا،
قالت :قال رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم " :الشرك أالفا من دبيب الـار...
احلــديف .وقــال احلاام:هــاا حــديف صــحيي اإلســناد وأ خيرجــا ،.وتعقوــه
()1

الاه فقال :عود األعلا ،قال الدارقطين :ليس بثقة.
الالصة أقوال النقاد فيه:

هـــعفه أبـــو زرعـــة والـــدارقطين وأعـــل حديثـــه فقـــال :واحلـــديف ـــري
ابت.وقال العقيلي :جاء بأحاديف منكـرة لـيس منهـا شـيء حمفـوه -وروى
حديثه وأعله ،فقال - :و يتابو عليه و يعرف ىل به ،وعود األعلا بـن
أعني هاا حدمح عن حييا بن أبي اثري بغري حديف منكر أصـل لـه.وقال ابـن
حوان :يرو عن حييا بن أبي اثري ما ليس من حديثه،

جيوز ا حت اج

به حبال ،وقال أبو نعيم :روى عن حييا بن أبـي اـثري املنـااري ،روى عـن
()2

عويد اهلل بن موسا ،شيء.
التعليق:

عود األعلـا هـاا ،روى لـه ابـن ماجـه ،وهـو منكـر احلـديف ،روى لـه
احلاام حديثا منكرا وصححه والع يف األصـول ،وتعقوـه الـاه وأعلـه بـه.
وااا أعل العقيلي والدارقطين حديثه به فيما تقدم.
 - 28عو د الرلن بن عود اهلل بن عمر بن حفص العمر .
()1املستدرك )3148(،319 /2،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
(،)2ال ـــعفاء ألبـــي زرعـــة،323 /2،ال ـــعفاء الكـــوري ،60 /3،ا ـــروحني/2،
،156علـــل الـــدارقطين،191 /14،ال ـــعفاء ألبـــي نعـــيم،ص،)143(،109ميـــزان
ا عتدال،529 /2،تهايب التهايب.93 /6،
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قال احلاام :حدمح عن أبيه وعمه وسهيل بن أبي صاو وهشام بن عروة
()1

بأحاديف موهوعة.

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا من طريق القعن  ،نا عود الرلن بن عوـد اهلل بـن
عمر العمر  ،عن سهيل ،عن أبيـه ،عـن أبـي هريـرة رهـي اهلل عنـه قـال:
قال رسـول اهلل صـلا اهلل عليـه وسـلم" :مـن عمـل عمـل قـوم لـوا فـارمجوا
الفاعــل واملفعــول بــه" .وســكت عليــه احلــاام ،وتعقوــه الــاه فقــال :عوــد
()2
الرلن بن عود اهلل بن عمر العمر ساق .
الالصة أقوال النقاد فيه:
تراـــه النقـــاد اـــابن معـــني وألـــد والومـــار وأبـــي زرعــة وأبـــي حـــامت
واجلوزجاني وأبي داود والنساقي والعقيلي وابن حوان والـدارقطين و ريهـم،
واتهمه بالكاب ألد وأبو زرعة وأبو حامت .وقال ابن عد  :وعامة ما يرويـه
()3
منااري ىلما ىلسنادا وىلما متنا.
التعليق:
عود الرلن العمر روى له ابـن ماجـه ،وهـو مـتهم بالكـاب ،مـرتوك
()1املدالل ىل الصحيي،ص.)96(،154
()2املستدرك )8048(،395 /4،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3العلل ومعرفة الرجال أللد،98 /3،التاري األوسـ ،239 /2،ال ـعفاء ألبـي
زرعة ،814 /3،اجلرح والتعـديل ،253 /5،ال ـعفاء واملرتواـون للنسـاقي،ص،66
(،)356ال عفاء الكوري،338 /2،ا روحني،53 /2،الكامل يف ال عفاء،453 /5،
ســؤا

الســلمي للــدارقطين،ص،)284(،258ميــزان ا عتــدال ،571 /2،تهــايب

التهايب.)213 /6(،
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احلــديف ،روى لــه احلــاام حــديثا واحــدا ،وســكت عنــه احلــاام ،وتعقوــه
الاه فأعله به.
 - 29عود السالم بن صاو بن سليمان أبو الصّلت ا رو .
قــال احلــاام :روى عــن لــاد بــن زيــد وأبــي معاويــة وعوــاد بــن العــوام
و ريهم أحاديف منااري.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثني:
األول :من طريق حممد بن عوـد الـرحيم ا ـرو  ،نـا أبـو الصـلت عوـد
السالم بن صـاو ،نـا أبـو معاويـة ،عـن األعمـش ،عـن جماهـد ،عـن ابـن
عواس رهي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم" :أنا مدينـة
العلم وعلي بابها ،فمن أراد املدينة فليأ الواب" .وقال احلاام :هـاا حـديف
صــحيي اإلســناد ،وأ خيرجــا ،.وأبــو الصــلت قــة مــأمون .و ــاا احلــديف
شـاهد مــن حــديف ســفيان الثــور بإســناد صــحيي.وتعقوه الــاه فقــال :بــل
موهوت.

()2

الثــاني :روا .معلقــا علــا أبــي الصــلت عوــد الســالم بــن صــاو ،نــا عوــد
الرزا عن معمـر ،عـن أبـي حـيي ،عـن جماهـد ،عـن ابـن عوـاس ،قالـت
فاطمة :زوجتين من عاقل مال له ،فـاار وـو ..قـال احلـاام :علـا شـرا
الشيمني ،وتعقوه الاه فقال :بل موهوت.

()3

()1املدالل ىل الصحيي،ص.)139(،175
()2املستدرك.)4638 (،)4637(،137 /3،
()3املستدرك )4645(،140 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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الالصة أقوال النقاد فيه:
و قه الع لي وابن معني وقال :قة صدو ىل أنه يتشيو ،قـد اـو ومـا
أعرفه بالكاب ،واابه العقيلـي وابـن اجلـوز وحممـد بـن طـاهر القيسـراني،
وهعفه أبو حامت والنساقي وهرب أبو زرعة علا حديثـه ،وقـال :أحـدمح
عنه و أرهـا ،.وقـال ابـن حوـان :يـرو عـن لـاد بـن زيـد وأهـل العـرا
الع اقب يف ف اقل علي وأهل بيته جيوز ا حت اج به ىلاا انفرد .وهو الـا
روى عن أبـي معاويـة  -وااـر حديثـه  -وهـاا شـيء أصـل لـه لـيس مـن
حديف بن عواس و جماهد و األعمش و أبو معاويـة حـدمح بـه واـل مـن
حدمح بهاا املـنت فإمنـا سـرقه مـن أبـي الصـلت هـاا وىلن أقلـب ىلسـناد ،.وقـال
العقيلي والدارقطين :اان راف يا الويثا ،وقال ابن عد  :له أحاديف منااري
يف ف ل أهل الويت وهـو مـتهم فيهـا ،وقـال السـاجي والنقـاش وأبـو نعـيم:
روى منااري ،وزاد الساجي :هو عندهم هعيى.

()1

التعليق:
وعوــد الســالم أبــو الصــلت ا ــرو  ،روى لــه ابــن ماجــه ،وهــو مــرتوك
احلـــديف ،راف ـــي مـــتهم امـــا قـــال اجلمهـــور ،روى لـــه احلـــاام حـــديثني
صـــححهما يف املتابعـــا والشـــواهد ،وأحـــدهما علـــا شـــرا الشـــيمني،
()1ال ــعفاء ألبــي زرعــة ،814 /3،اجلــرح والتعــديل،48 /6،ال ــعفاء الكــوري/3،
،70ا ـــــروحني،151 /2،الكامـــــل يف ال ـــــعفاء ،25 /7،العلـــــل املتناهيـــــة/1،
،211املوهـــــوعا ،129 /1،ال ـــــعفاء ألبـــــي نعـــــيم،ص،)140(،108ميـــــزان
ا عتــــدال،616 /2،ىلامــــال تهــــايب الكمــــال،274 /8،تهــــايب التهــــايب/6،
،319الكشى احلثيف،ص.)440(،167
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وتعقوهما الاه فقال :بل موهوت .وااا متابعـه -مـن حـديف الثـور

-

ففيه دجال اااب!  .وصحي ابن معني احلـديف األول :حـديف أبـي الصـلت
عن معاوية )1( ،وحكم الدارقطين وابن اجلوز عليه بالوهو ،وأبو الصـلت
املتهم بوهعه ،فقال ابن اجلوز  :وفيه أبو الصلت ا ـرو  ،وقـد سـوق أنـه
ااب ،وهو الا وهو هاا احلديف علا أبي معاوية وسرقة منه مجاعة.

()2

 - 30عود امللع بن قدامة القرشي.
()3

قال احلاام :روى عن عود اهلل بن دينار أحاديف منااري.
حديثه يف املستدرك:
روى له مخسة أحاديف:

األول :من طريـق ىلسـحا بـن حممـد الفـرو  ،نـا عوـد امللـع بـن قدامـة
اجلمحي ،عن عود الرلن بن عود اهلل بـن دينـار ،عـن أبيـه ،عـن عوـد اهلل
بن عمر ،أن عمر بن اخلطاب رهي اهلل عنه جاء والصالة قاقمة ،و ال ة نفـر
جلــوس ،أحــدهم أبــو جحــش الليثــي ...احلــديف .قــال احلــاام :هــاا حــديف
صــحيي علــا شــرا الومــار وأ خيرجــا ..وتعقوــه الــاه بقولــه :منكــر
()4

ريب.

الثاني :من طريق يزيد بن هـارون ،أنوـأ عوـد امللـع بـن قدامـة اجلمحـي،
حد ين عمرو بن شعيب بالشام ،عن أبيه ،عن جـد ،.قـال :اانـت أم عوـد
(،)1تهايب التهايب.319 /6،
()2تعليقا الدارقطين علا ا روحني،ص ،179املوهوعا .354 /1،
()3املدالل ىل الصحيي،ص.)130(،171
()4املستدرك )4502(،93 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

259

اهلل بن عمـرو ريطـة بنـت منوـه بـن احل ـاج تلطـى برسـول اهلل صـلا اهلل عليـه
()1

وسلم ،فأتاها اا يوم ...احلديف.

الثالف :من طريق يزيد بن هارون ،أنوأ عود امللع بن قدامـة بـن ىلبـراهيم
اجلمحي ،حد ين عمـر بـن شـعيب ،أالـو عمـرو بـن شـعيب بالشـام ،عـن
أبيه ،عن جد ،.قال :اانت أم نويه بنت احل اج أم عود اهلل بـن عمـرو امـرأة
تهد لرسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم وتلطفه ،فأتاهـا رسـول اهلل صـلا اهلل
عليه وسلم يوما زاقرا...احلديف.

()2

الرابو :من طريق يزيد بن هارون ،أنوأ عوـد امللـع بـن قدامـة اجلمحـي،
عن ىلسحا بن بكر بن الفرا  ،عن سعيد بن أبي سعيد املقـى  ،عـن أبيـه،
عن أبي هريرة رهي اهلل عنه ،عن الن صـلا اهلل عليـه وسـلم ،قـال :تـأتي
علا الناس سنوا الدعا يصد فيها الكااب ...احلديف .قال احلاام :هاا
()3

حديف صحيي اإلسناد ،وأ خيرجا..

اخلامس :من طريق ح اج بن حممد ،نا عود امللع بن قدامة اجلمحـي،
عن ىلسحا بن أبي بكر ،عن سعيد بن أبي سعيد ،عن أبيه ،عن أبي هريرة
رهي اهلل عنه ،عن الن صلا اهلل عليه وسلم أنه قال" :سيأتي علـا النـاس
ســنون يصــد فيهــا الكااب...احلــديف .قــال احلــاام :هــاا حــديف صــحيي
()4

اإلسناد ،وأ خيرجا..

()1املستدرك  )6243(،605 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املستدرك  )6900(،67 /4،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة..
()3املستدرك ،)8439(،512 /4،سنن ابن ماجه(.)4036
()4املستدرك،)8564(،557 /4،سنن ابن ماجه (.)4036
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الالصة أقوال النقاد فيه:
و قـه ألـد بـن صــاو وابـن معـني والع لـي وابــن عوـد الـى ،وقـوا .ابــن
املديين ،وهـعفه النسـاقي وابـن ح ـر وتراـه الـدارقطين ،وقـال الومـار :
يعرف وينكـر ،وقـال أبـو داود :اـان عوـد الـرلن يـثين عليـه ويقـول :اـان
مالع حيدمح عنه ،ويف حديثه نكارة ،وقال أبو حامت :هعيى احلـديف لـيس
بالقو حيدمح باملنااري عن الثقا  ،وقال العقيلي وأبو نعيم :عنـد .عـن عوـد
اهلل بن دينار منااري ،قال ابـن حوان:اـان صـدوقا يف الروايـة ىل انـه اـان ممـن
فحش الطؤ .واثر وهمـه حتـا يـأتي بالشـيء علـا التـوهم فيحيلـه عـن معنـا.
ويقلوــه عــن ســننه جيــوز ا حت ــاج بــه فيمــا أ يوافــق الثقــا  ،وقــال ابــن
عد :ولعوــد امللــع عــن عوــد اهلل بــن دينــار ،عــن ابــن عمــر أشــياء ليســت
با فوهة اما قال الومار .

()1

التعليق:
وعود امللع هاا ،روى له ابن ماجـه ،هـعيى ،روى لـه احلـاام مخسـة
()1تــــــاري ابــــــن معني(،روايــــــة الــــــدور ) ،74 /3،ســــــؤا
ص ،)222(،329ســؤا

ابــــــن اجلنيــــــد،

ابــن أبــي شــيوة بــن املــديين ص،)180( ،138التــاري

الكـــوري،428 /5،ال ـــعفاء الصـــغري،ص،)220(،74معرفـــة الثقـــا للع لـــي/2،
،104ال عفاء ألبي زرعة ،356 /2،اجلرح والتعديل،362 /5،ال عفاء واملرتواـون
للنســاقي،ص،)382(،69ال ــعفاء الكــوري،30 /3،ا ــروحني،135 /2 ،الكامــل يف
ال ــعفاء ،536 /6،ســؤا

الىقــاني للــدارقطين،ص،)301(،45ال ــعفاء ألبــي

نعـــيم،ص،)133(،106ميـــزان ا عتـــدال،661 /2،ىلامـــال تهـــايب الكمـــال/8،
،)334تهايب التهايب ،414 /6،تقريب التهايب،ص.)4204(،364
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أحاديف ،صحي ال ة منها ،أحدها علـا شـرا الومـار  ،وتعقوـه الـاه
بقوله :ريب منكر ،وسكت احلاام عن بقيتها.
 - 31عود الوهاب بن جماهد بن جى املكي.
()1

قال احلاام :يرو عن أبيه أحاديف موهوعة.

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا من طريق عود الرزا  ،أالىني عود الوهاب بن جماهد ،عن
أبيه ،عن ابن عواس رهي اهلل عنهما،

يف قوله عز وجل :ﱡﭐﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﱠ [سوأ ]11 :قال " :تد املسامري...احلديف .قال احلاام:
هاا حرف ريب يف التفسري وعود الوهاب ممن أ خيرجا ، .وتعقوه الاه
فقال:عود الوهاب أ خيرجا .ل عفه.

()2

الالصة أقوال النقاد فيه:
وقال وايو :اانوا يقولون أنه أ يسمو من أبيـه ،اابـه الثـور  ،وتراـه
النساقي ،وهعفه ابن سعد وابن معني وألد وابن املديين واجلوزجاني وأبـو
حامت والدارقطين واألزد و ريهم ،وقـال ابـن حوـان :اـان يـرو عـن أبيـه
وأ ير ،.وجييب يف ال ما يسأل وىلن أ حيفظ ،فاستحق الرتك اـان الثـور
يرميــه بالكــاب ،وقــال ابــن عــد  :ول ـه أحاديــف ولــيس بــالكثرية وعامــة مــا
يرويه،

()3

يتابو عليه ،وقال ابن اجلوز  :امجعوا علا ترك حديثه.

()1املدالل ىل الصحيي،ص.)135(،173
()2املستدرك .)3583(،459 /2،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3الطوقا الكـىى،496 /5،العلـل ومعرفـة الرجـال ،115 /3،سـؤا

ابـن أبـي

شـــيوة بـــن املـــديين،ص،)125(،111التـــاري الكـــوري،98 /6،ال ـــعفاء الصـــغري،
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التعليق:
وعوــد الوهــاب هــاا ،روى لــه ابــن ماجــه ،مــرتوك احلــديف ،روى لــه
احلاام أ را وحكم عليه بالغرابة ،وتعقوه الاه فأعله به.
 - 32عويد اهلل بن أبي ليد ا الي.
قال احلاام :روى عـن عطـاء وأبـي امللـيي أحاديـف منـااري ،يـرو عنـه
()1
مكي بن ىلبراهيم و ري..
حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام مخسة أحاديف:
األول :من طريق مكي بن ىلبراهيم ،عـن عويـد اهلل بـن أبـي ليـد ،عـن
أبي املليي ،عن معقل بـن يسـار رهـي اهلل عنـه ،قـال :قـال الـن صـلا اهلل
()2
عليه وسلم« :أعطيت فاحتة الكتاب..احلديف .صححه احلاام.
الثاني :من طريق مكي بن ىلبـراهيم ،نـا عويـد اهلل بـن أبـي ليـد ،عـن
أبي املليي ،عن معقل بن يسار رهـي اهلل عنـه ،قـال :قـال رسـول اهلل صـلا
اهلل عليه وسلم" :أعطيـت سـورة الوقـرة مـن الـاار األول" .صـححه احلـاام،
()3
وتعقوه الاه فقال :عويد اهلل ،قال ألد :تراوا حديثه.
ص،)234(،77املراسيل بن أبي حامت،ص،)485(،134اجلرح والتعديل،76 /1،
أحــوال الرجــال،ص،)254(،250ال ــعفاء الكــوري،71 /3،الكامــل يف ال ــعفاء/6،
،513ا ــروحني ،146 /2،ميــزان ا عتــدال ،682 /2،ىلامــال تهــايب الكمــال/8،
 ،380تهايب التهايب.453 /6،
()1املدالل ىل الصحيي،ص.)101(،157
()2املستدرك )2053(،746 /1،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك .)3028(،285 /2 ،)2061(،749 /1 ،
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الثالف :من طريق مكي بن ىلبـراهيم ،نـا عويـد اهلل بـن أبـي ليـد ،عـن
أبي املليي ،عن معقل بن يسار رهـي اهلل عنـه ،قـال :قـال رسـول اهلل صـلا
()1
اهلل عليه وسلم« :اعملوا بالقرآن...احلديف ،صححه احلاام.
الرابو :من طريق وايو ،عن عويد اهلل بن أبي ليـد ،عـن أبـي امللـيي،
عن أبي هريرة ،رهي اهلل عنه قال :قـال رسـول اهلل صـلا اهلل عليـه وسـلم:
"الكفـــارا ىلطعـ ـام الطعام..احلـــديف ،صـــححه احلـــاام ،وتعقوـــه الـــاه
()2
فقال:عويد اهلل بن أبي ليد ،قال ألد :تراوا حديثه.
اخلامس :من طريق أبي الوليـد ،نـا عويـد اهلل بـن أبـي ليـد ،عـن أبـي
املليي بـن أسـامة ،عـن ابـن عوـاس ،رهـي اهلل عنهمـا قـال :قـال رسـول اهلل
()3
صلا اهلل عليه وسلم" :ا ْعتَمُّوا َتزْدَادبوا حِ ْلمًا" .وصححه احلاام.
الالصة أقوال النقاد فيه:
هعفه ألد وابن معني ودحيم والومار والرتمـا وأبـو داود والنسـاقي
والدارقطين وأبو حامت ويعقـوب بـن سـفيان وأبـو نعـيم و ريهـم .قـال ألـد:
ترك الناس حديثه ،وقـال الومـار وأبـو حـامت :منكـر احلـديف ،يـرو عـن
أبي املليي ع اقب ،وقال النساقي وابن ح ـر :مـرتوك احلـديف ،وقـال ابـن
حوان :واان ممن يقلـب األسـانيد ويـأتي باألشـياء الـيت يشـع مـن احلـديف
()4
صناعته أنها مقلوبة فاستحق الرتك ملا اثر يف روايته .
()1املستدرك  )2087(،757 /1،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املستدرك  ،)7173(،144 /4،وسنن الرتما ( )7173وقال :هاا حديف حسن
صحيي ريب.
()3املستدرك  ،)7411(،214 /4،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()4تاري ابن معني  -رواية الدور )،309 /3،التـاري الكـوري ،377 /5،التـاري
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التعليق:
وعويد اهلل ا الي ،أالرج له ابن ماجه ،مرتوك احلديف ،وروى احلاام
لــه مخســة أحاديــف منكــرة عــن أبــي امللــيي ،وقــام بتصــحيحها يف املتابعــا ،
وتعقوه الاه يف حديثني فأعلهما بعويد اهلل ا الي ،وأنكـر ابـن حوـان أربعـة
()1
منها اما يف ترمجته.
 - 33عثمان بن عطاء اخلراساني.
قــال احلــاام :رو عنــه أحاديــف موهــوعة وأبــو .وان اــان س ـكتوا عنــه
()2
فليس بالع.
حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا من طريق ابن وهب ،أالىني عثمان بن عطاء ،عن أبيه،
أن معاا بن جول رهي اهلل عنه قام يف اجليش الا اان عليه حني وقو الوباء،
()3
فقال :يا أيها الناس ها .رلة ربكم..احلديف .وسكت عنه احلاام.
الالصة أقوال النقاد فيه:
قــوا .دحــيم فقــال :بــأس بــه ،وتراــه أبــوحفص الصــرييف وعلــي بــن
األوسـ ـ ،44 /2،ال ـــعفاء الصـــغري،ص،)216(،72اجلـــرح والتعـــديل،312 /5،
ال عفاء واملرتواون للنساقي،ص،)354(،66ال ـعفاء الكـوري،118 /3،ا ـروحني،
 ،65 /2الكامل يف ال عفاء ،525 /5،ال عفاء ألبي نعـيم،ص،)125(،103ميـزان
ا عتـدال ،5 /3،ىلامـال تهــايب الكمـال ،14 /9،تهــايب التهـايب ،9 /7،تقريــب
التهايب،ص.)4285(،370
()1ان ر :ا روحني.65 /2،
()2املدالل ىل الصحيي،ص.)117(،165
()3املستدرك )5186(،304 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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اجلنيــد ،وهــعفه ابــن معــني ومســلم وأبــو حــامت واجلوزجــاني والنســاقي وابــن
الزمية والساجي وابن حوان والدارقطين وابن الىقي وأبـو ألـد احلـاام وأبـو
نعــيم و ريهــم .وقــال ابــن حوــان :أاثــر روايتــه عــن أبيــه ،وأبــو .جيــوز
ا حت اج بروايته ملا فيها من املقلوبا الـيت وهـم فيهـا فلسـت أدر الوليـة يف
تلــع األالوــار منــه أو مــن ناحيــة أبيــه .وقــال الســاجي والــدارقطين :هــعيى
()1
احلديف جدا ،وقال أبو نعيم األصوهاني روى عن أبيه أحاديف منكرة.
التعليق:
وعثمان هاا ،روى له ابن ماجه ،وهو هعيى اما اهب ىلليه اجلمهور،
وأالرج له احلاام الىا عن أبيه يف األصول ،وسكت عليه.
()2
 - 34عمرو بن بكر السكْسَكِيّ الرمْلِيّ.
قال احلاام :روى عن ابن جريد وىلبراهيم بن أبي عولة و ريهما أحاديف
()3
منااري ،يرو عن الثقا فليس احلمل فيه ىل عليه.
حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام أبعة أحاديف:
األول :من طريق ألد بن عمرو بن بكر السكسكي ،حد ين أبي ،عن
حممد بن زيد ،عن سعيد بـن املسـيب ،عـن سـعد بـن مالـع رهـي اهلل عنـه،
()1الكنا واألااء ملسلم ،779 /2،اجلرح والتعديل،162 /6،ال عفاء الكوري/3،
 ،210ســؤا

الســلمي للــدارقطين ،ص ،)4(،61ا ــروحني ،100 /2،ال ــعفاء

ألبي نعيم،ص ،)155(،114تاري دمشق ،)445 /38،ىلامال تهـايب الكمـال/9،
،171ميزان ا عتدال ،48 /3،تهايب التهايب.138 /7,
()2السكْسَكِيّ :ها .النسوة ىل السكاسع وهو بطن من اندة .والرمْلِيّ :نسوة ىل مدينة
الرملة وهي من بالد فلسطني من الشام .ان ر :اللواب.123 ،37 /2،
()3املدالل ىل الصحيي( ،ص.)105(،)159
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قال :اعت رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم يقول« :هـل أدلكـم علـا اسـم
()1
اهلل األع م ...احلديف.
الثاني :من طريق احلسني بن عود اهلل بن يزيد القطـان بالرقـة ،نـا عمـرو
بن بكر السكسكي ،نا جماشو بن عمرو األسد  ،نا الليف بن سـعد ،عـن
عاصم بن عمر بن قتادة ،عن حممود بن لويد ،عن معاا بن جول أنه مـا لـه
ابــن فكتــب ىلليــه رســول اهلل صــلا اهلل عليــه وســلم يعزيــه عليه...احلــديف .قــال
احلاام :ريب حسن ىل أن جماشـو بـن عمـرو لـيس مـن شـرا هـاا الكتـاب.
()2
وتعقوه الاه فقال :اا من وهو جماشو بن عمرو.
الثالـــف :مـــن طريـــق بكـــر بـــن ســـهل الـــدمياطي ،نـــا عمـــرو بـــن بكـــر
السكسكي ،نا ىلبراهيم بن أبي عولة ،قـال :اعـت أبـا أبـي ابـن أم حـزام،
واان قد صلا مو رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم الصـالتني يقـول :اعـت
رســول اهلل صــلا اهلل عليــه وســلم يقــول :علــيكم بالســنا والســنو ..احلديف.
()3
صححه احلاام ،وتعقوه الاه فقال:عمرو بن بكر اتهمه ابن حوان.
الرابو :من طريق ىلبراهيم بن عمرو السكسكي ،نا أبي ،نا عود العزيـز
بن أبي رواد ،عن نافو ،عن ابن عمر ،رهي اهلل عنهمـا قـال :قـال رسـول
اهلل صــلا اهلل عليــه وســلم" :مــن طلــب مــا عنــد اهلل اانــت الســماء هاللــه
...احلديف .قال احلاام :هاا حـديف صـحيي اإلسـناد للشـاميني وأ خيرجـا،.
()4
وتعقوه الاه فقال :بل منكر أو موهوت.
()1املستدرك  ،)1865(،)685 /1( ،وسنن الرتما (.)3505
()2املستدرك  )5193(،)306 /3( ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك  ،)7442(،)224 /4( ،وسنن ابن ماجه(.)3457
()4املستدرك  )7860(،)345 /4( ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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الالصة أقوال النقاد فيه:
قـال العقيلــي :حديثـه ــري حمفـوه ،وقــال السـاجي :هــعيى ،قـال ابــن
عد  :له أحاديف منااري عن الثقا  ،وقال ابـن حوـان :يـرو عـن ىلبـراهيم
بن أبي عولة وابن جريد و ريهما من الثقا األوابد والطاما الـيت يشـع
من هاا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة حيل ا حت اج به  ،وقال أبو
نعــيم :روى عــن ىلبــراهيم بــن أبــي عولــة وابــن جــريي منــااري شــيء ،وقــال
الاه  :وا ،.أحاديثه شوه موهوعة ،وقال ابن ح ر :مرتوك.

()1

التعليق:
وعمرو هاا ،روى له ابن ماجه ،وهو مرتوك احلديف ،روى له احلـاام
أربعـــة أحاديـــف يف الشـــواهد ا الثـــاني ففـــي األصـــول ،وصـــحي ا ـــنني
منها(الثالف والرابو) ،وتعقوه الاه فيهما بالوهو ،وحكـم علـا الثـاني:
بأنــه ريــب حســن وانــه لــيس مــن شــرا اتابــه ،وتعقوــه الــاه بالوهــو،
وسكت احلاام عن األول منها.
 - 35عَوْنب بْنب عبمَارَةَ.
قال احلاام :من أهل الوصرة روى عن ليـد الطويـل وهشـام بـن حسـان
املنااري.

()2

(،)1ال ــعفاء الكــوري ،)258 /3(،ا ــروحني،)78 /2(،الكامــل يف ال ــعفاء/6(،
،)251ال ـــعفاء ألبـــي نعـــيم( ،ص ،)169( ،)120ميـــزان ا عتـــدال،)247 /3( ،
تهايب التهايب،)8 /8( ،تقريب التهايب( ،ص.)4993(،)419
()2املدالل ىل الصحيي( ،ص.)153(،)183

268

الرواة الاين جرحهم احلاام جرحا شديدا وروى م يف املستدرك " دراسة استقراقية نقدية"
د .عود ربه سلمان أبو صعيليع

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثني:
األول :مــن طريــق العوــاس بــن حممــد الــدور  ،نــا عــون بــن عمــارة
الوصر  ،نا روح بن القاسم ،عن أبي جعفر اخلطمي ،عـن أبـي أمامـة بـن
سهل بن حنيى ،عن عمه عثمان بن حنيى رهي اهلل عنه ،أن رجـال هـرير
الوصر أتا الن صلا اهلل عليه وسلم ،فقـال :يـا رسـول اهلل ،علمـين دعـاء
أدعو به يرد اهلل علي بصر  ...احلديف .قال احلاام :تابعـه :شـويب بـن سـعيد
احلوطي ،عن روح بن القاسم "زيـادا يف املـنت واإلسـناد ،والقـول فيـه قـول
شويب فإنه قة مأمون" .وقال :وىلمنـا قـدمت حـديف عـون بـن عمـارة ألن مـن
رانا أن نقدم العالي من األسانيد.

()1

الثاني - :حد نا أبو عود اهلل حممد بن يعقوب الشيواني ،نـا ىلبـراهيم بـن
عود اهلل بن سليمان السعد  ،نا عون بن عمـارة العوـد  ،حـد ين عوـد اهلل
بن املثنا ،عن جد .مثامـة ،عـن أنـس بـن مالـع ،عـن أبـي قتـادة رهـي اهلل
عنهما ،عن الـن صـلا اهلل عليـه وسـلم ،قـال" :اصيـا بعـد املـأتني" .قـال
احلـاام :هــاا حـديف صــحيي علـا شــرا الشـيمني ،وأ خيرجــا ،.وتعقوــه
الاه فقال :أحسوه موهوعا.

()2

الالصة أقوال النقاد فيه:
قال الومار  :تعرف وتنكر ،وقال أبو زرعة :منكر احلديف ،وقال أبـو
()1املســتدرك ،)1929(،)707 /1(،وســنن الرتمــا ( )3578وقــال :ديــف حســن
صحيي ريب ،وسنن ابن ماجه(.)1385
()2املستدرك  ،)8319(،)475 /4( ،وسنن ابن ماجه(.)4057
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حامت :أدراته وأ أاتب عنه ،واان منكر احلـديف هـعيى احلـديف ،وقـال
أبو داود :هعيى ،واار .العقيلي يف ال عفاء وأسند حديثـه السـابق(الثاني)
وقال :و يعرف ىل به ،وقد يروى هاا عن ابن سريين من قوله ،وقـال ابـن
عد  :ومو هـعفه يكتـب حديثـه ،وقـال ابـن حوـان :اـان صـدوقا ممـن اثـر
الطؤ .حتا وجد يف روايته املقلوبا فوطل ا حت اج به ىل فيما وافق الثقـا
وهو الا روح عن روح بن القاسم –وأسـند حديثـه السـابق(األول) ،وقـال
الساجي :صدو فيـه فلـة يهـم ،وقـال احلـاام أبـو ألـد يف حديثـه بعـ
املنااري ،وقال أبو نعيم :روى املنااري شيء.

()1

التعليق:
وعون بن عمارة ،أالرج له ابن ماجه ،وهـو منكـر احلـديف ،وروى لـه
احلاام حديثني :األول :روا .يف املتابعا  ،وقدمه علـا ـري .لعلـو ىلسـناد،.
والثاني :صححه علا شرا الشيمني ،وتعقوه الاه بأنه موهوت.
 - 36مبحَمدب بْنب فُرَا ِ التمِيمِيُّ ،اويف ،وانيته أبو علي الْ َرْمِيّ.
قال احلاام :روى عن حمارب بن ِدَارن و ري..

()2

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا مـن طريـق عاصـم بـن علـي ،نـا حممـد بـن الفـرا
()1ال ــــعفاء ألبــــي زرعــــة،)821 /3(،اجلــــرح والتعــــديل،)388 /6(،ال ــــعفاء
الكوري،)328 /3(،ا روحني ،)197 /2(،الكامل يف ال عفاء،)102 /7(،ال ـعفاء
ألبي نعـيم(،ص،)180(،)124ميـزان ا عتـدال،)306 /3(،تهـايب التهـايب/8(،
.)173
()2املدالل ىل الصحيي(،ص.)182(،)202
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التميمي ،قال :اعت حمارب بن د ار ،يقول :أالىنـي عوـد اهلل بـن عمـر،
رهي اهلل عنهما ،أنه او الن صلا اهلل عليه وسـلم يقـول" :شـاهد الـزور
تزول قدما .حتا يوجب اهلل ما النار" ،قال احلاام :هاا حديف صـحيي
()1
اإلسناد وأ خيرجا..
الالصة أقوال النقاد فيه:
اابه أبو بكر بن أبي شيوة وألد ،وهعفه ابن معـني وابـن املـديين وابـن
عد والداقطين وأبو ألد احلـاام و ريهـم ،وقـال الومـار ومسـلم وأبـو
زرعة والساجي :منكر احلديف ،وقال النساقي واألزد وأبـو نعـيم :مـرتوك
احلــديف ،وقــال أبــو حــامت يف العلــل يف حديثــه :شــاهد الــزور :هــاا حــديف
منكــر ،وحممــد بــن الفــرا  ،هــعيى احلــديف ،وزاد يف اجلــرح والتعــديل:
ااهب احلديف ،وقال أبـو داود :روى عـن حمـارب أحاديـف موهـوعة منهـا:
عن ابن عمر يف شاهد الزور ،وقال العقيلي يف حديثه شـاهد الـزور :يتـابو
عليــه ،وقــال ابــن حوان:اــان ممــن يــرو املع ــال عــن األ وــا حتــا ىلاا
اعها من احلـديف صـناعته علـم أنهـا موهـوعة حيـل ا حت ـاج بـه- ،
()2
وسا حديثه ،وقال ابن حزم :هعيى با تفا .
()1املستدرك )7042(،)109 /4(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2ال ـــعفاء الصـــغري(،ص )339(،)105الكنـــا واألاـــاء لامـــام مســـلم/1( ،
،)558ال ـــعفاء ألبـــي زرعـــة،)457 /2(،علـــل احلـــديف بـــن أبـــي حـــامت/4( ،
،)284اجلـــرح والتعـــديل،)59 /8(،ال ـــعفاء الكـــوري،)123 /4(،ا ـــروحني/2(،
 ،)281الكامـــــل يف ال ـــــعفاء،)315 /7(،ال ـــــعفاء ألبـــــي نعـــــيم( ،ص،)142
(،)221ميــزان ا عتــدال،)3 /4(،تهــايب التهــايب،)396 /9(،الكشــى احلثيــف،
(ص.)715(،)244
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التعليق:
وحممد بن الفـرا  ،أالـرج لـه ابـن ماجـه ،وهـو مـتهم مـرتوك احلـديف،
روى له احلاام حديثا واحدا وصححه يف الشواهد ،وقـد أعلـه ابـن أبـو حـامت
()1
والعقيلي وابن حوان و ريهم اما يف ترمجته ،واتهمه ابن اجلوز بوهعه.
 - 37مسَ ـلَمَة بــن عبلَ ـيّ اخلُشَ ـنِي )2(،ويقــال :أبــو ســعيد الدمشــقي،
ويقال :أبو سعيد الشامي.
قــال احلــاام :روى عــن ابــن جــريد والزبيــد واألوزاعــي املنــااري ،بــل
()3
املوهوعا .
حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا من طريق ابن وهـب ،عـن مسـلمة بـن علـي ،عـن
قتادة ،عن ابن املسيب ،عن أبي هريرة رهي اهلل عنه ،عـن الـن صـلا اهلل عليـه
وسلم ،قال" :تكون هـدة يف شـهر رم ـان تـوقظ النـاقم وتفـزت اليق ان...احلـديف.
قال احلاام :قد احتد الشيمان رهي اهلل عنهمـا بـرواة هـاا احلـديف عـن آالـرهم،
ري مسلمة بـن علـي اخلشـين ،وهـو حـديف ريـب املـنت ،ومسـلمة أي ـا ممـن
()4
تقوم احل ة به ،وتعقوه الاه  ،فقال :اا موهوت.
الالصة أقوال النقاد فيه:
هعفه ابن معـني ودحـيم وأبـو داود والسـاجي و ريهـم ،وقـال الومـار
()1املوهوعا .)250 /3(،
خل َشنِي :ها .النسـوة ىل قويلـة مـن ق ـاعة نسـوة ىل الشـني بـن النمـر .اللوـاب/1،
() 2ا ُ
.446
()3املدالل ىل الصحيي(،ص.)203(،)214
()4املستدرك ،)8580(،)563 /4(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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وأبو زرعة :منكر احلديف ،وقال أبو حامت  :هـعيى احلـديف يشـتغل بـه،
قلت :هو مـرتوك احلـديف قـال :هـو يف حـد الـرتك ،منكـر احلـديف ،وقـال
النساقي واجلوزجاني والدارقطين والىقاني واألزد  :مرتوك احلديف ،وقـال
ابن حوان :اان ممن يقلب األسانيد ويرو عن الثقا ما لـيس مـن أحـاديثهم
توهمــا فلمــا فحــش الــع منــه بطــل ا حت ــاج بــه ،وقــال ابــن عــد  :واــل
أحاديثــه ــري حمفوهــة ،وقــال يعقــوب بــن ســفيان :هــعيى احلــديف ينوغــي
ألهــل العلــم أن يشــغلوا أنفســهم حبديثــه ،وقــال احلــاام أبــو ألــد :ااهــب
احلـــديف ،وقـــال أبـــو نعـــيم:روى عـــن األوزاعـــي والزبيـــد وابـــن جـــريد
()1
باملنااري.
التعليق:
ومسلمة اخلشين ،أالرج لـه ابـن ماجـه ،وهـومرتوك احلـديف ،روى لـه
احلـاام حــديثا واحــدا ،وهــعفه يف األصــول ،وتعقوــه الــاه بأنــه موهــوت،
()2
وسوقه بالع ابن اجلوز .
 - 38نوح بن ااوان.
()3
قال احلاام :روى عن احلسن ال مع لة منها صحيفة عن احلسن عن أنس.
()1التاري الكوري،)388 /7( ،اجلرح والتعديل،)268 /8(،ال عفاء ألبي زرعـة،يف
(،)829 /3ال ـــعفاء واملرتواـــون للنســـاقي (ص،)570(،)97ال ـــعفاء الكـــوري/4(،
 ،)211أحـــــوال الرجـــــال( ،ص،)291(،)282ا ـــــروحني،)33 /3(،الكامـــــل يف
ال عفاء،)12 /8(،ال ـعفاء ألبـي نعـيم( ،ص،)245(،)149ميـزان ا عتـدال/4(،
 )109ىلامال تهايب الكمال،)191 /11( ،تهـايب التهـايب،)146 /10(،الكشـى
احلثيف( ،ص.)765(،)256
()2املوهوعا .)191 /3(،
()3املدالل ىل الصحيي(،ص.)207(،)217
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حديثه يف املستدرك:
روى لــه حــديثا واحــدا مــن طريــق يوســى بــن أبــي اــثري ،عــن نــوح بــن
ااوان ،عن احلسن ،عن أنس ،رهـي اهلل عنـه" :أن الـن صـلا اهلل عليـه
وسلم أال الشـنا ولـوس الشـنا...احلديف .قـال احلـاام :هـاا حـديف صـحيي
اإلسناد وأ خيرجا ،.وتعقوه الاه فقال :أ يصي.

()1

الالصة أقوال النقاد فيه:
قال أبو حامت :ليس بشيء جمهول ،وقال ابن حوـان :منكـر احلـديف جـدا
ولست أدر أتفرد بها أو شارك أالا .فيها وعلا الوجهني مجيعا جيب التنكب
عــن حــديثهما ملــا فيــه مــن املنــااري و الفــة األ وـا  ،وقــال ابــن عــد  :وهــا.
األحاديف عن احلسن ،عن أنس ليست مبحفوهة ،وقال أبو ألـد احلـاام:
حديثه ليس بالقو  ،وقال الساجي حيدمح بأحاديف بواطيل ،وقال أبو سـعيد
النقـــاش :روى عـــن احلســـن منـــااري ،وقـــال أبـــو نعـــيم :روى عـــن احلســـن
املع ال وله صحيفة عن احلسن عن أنس شيء.

()2

التعليق:
ونوح هاا ،أالرج له ابن ماجه ،منكر احلـديف ،روى لـه احلـاام حـديثا
()1املســـتدرك،)7925(،)361 /4(،وســـنن ابـــن ماجـــه( ،)3348تصـــر تلمـــيص
الاه .)3040 /6( ،
()2اجلـــرح والتعـــديل،)485 /8(،ا ـــروحني،)47 /3(،الكامـــل يف ال ـــعفاء/8(،
،)299ال ــعفاء ألبــي نعــيم (ص،)250(،)152ال ــعفاء واملرتواــون بــن اجلــوز ،
(،)167 /3ميزان ا عتدال،)276 /4(،ىلامال تهايب الكمال ،)92 /12(،تهـايب
التهايب.)484 /10(،
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واحدا ،وصححه يف األصول ،وتعقوه الاه فأعله به ،وأنه أ يصي.
 - 39نوح بن أبي مريم اجلامو أبو عصمة القاهي املروز .
قال احلـاام :ولقـد اـان جامعـا ،رز مـن اـل شـيء ح ـا ىل الصـد ،
فإنه حرمه نعوا باهلل من اخلا ن.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له احلـاام حـديثا واحـدا مـن طريـق حامـد بـن آدم ،نـا أبـو عصـمة
نوح ،عن عود الرلن بن بديل ،عن أنس بن مالع رهي اهلل عنـه ،قـال:
قال رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم" :من استطات منكم أن يقي دينه وعرهـه
مباله فليفعل" .قال احلاام قول روايته :وشاهد .ليس مـن شـرا هـاا الكتـاب،
وتعقوه الاه فقال :أبو عصمة هالع.

()2

الالصة أقوال النقاد فيه:
اابه ابن عيينة وأبو علي النيسابور  ،وتراه أبو حامت ومسلم والدو بي
والــدارقطين والســاجي وزاد :عنــد .أحاديــف بواطيــل ،وهــعفه ابــن معــني
وألد وأبو زرعة والنساقي واحلوزجاني ،وقـال ابـن املوـارك اـان ي ـو امـا
ي و املعلا بن هالل ،وقال الومـار وأبـو ألـد احلـاام :ااهـب احلـديف،
وقال ابن حوان :نوح اجلامو مجـو اـل شـيء ىل الصـد  ،واـان ممـن يقلـب
جيوز ا حت ـاج بـه
األسانيد ويرو عن الثقا ما ليس من حديف األ وا
حبال ،وقال ابن عد  :وعامـة حديثـه يتـابو عليـه وهـو مـو هـعفه يكتـب
حديثــه ،وقــال احلــاام :مقــدم يف علومــه ىل أنــه ااهــب احلــديف مبــرة ،وقــد
()1املدالل ىل الصحيي(،ص.)208(،)218- 217
()2املستدرك )2311،2312(،)58 - 57/2(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

275

أفحـش أقمــة احلــديف القـول فيــه بــىاهني هــاهرة ،وهـو الــا وهــو حــديف
ف ــاقل القــرآن الطويــل ،وقــال ابــو نعــيم :اــان جامعــا يف اخلطــأ والكـاب
شيء ،وقال أبو سعيد النقاش :روى املوهوعا  ،وقال اخلليلـي :هـعيى
()1
أمجعوا علا هعفه.
التعليق:
ونوح هاا ،أالرج له ابن ماجه  ،اااب ،روى له احلـاام حـديثا واحـدا
يف الشواهد ،وصرح بأنه ليس علا شرطه ،وتعقوه الاه فأعله به.
- 40يزيد بن عود امللع النوفل.
ق ال احلاام :روى عن سـهيل بـن أبـي صـاو واملقـى ويزيـد بـن الصـيفة
()2
املنااري.
حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا مـن طريـق عوـد العزيـز بـن عوـد اهلل األويسـي ،أنوـأ
يزيد بن عود امللع ،عن يزيد بن الصيفة ،عن الساقب بن يزيـد ،عـن عمـر
()3
بن اخلطاب ،رهي اهلل عنه قال" :من نوت حلمه من السحت فإ النار".
()1التاري الكوري،)111 /8( ،التاري األوس ( ،)179 /2الكنا واألاـاء لامـام
مســـلم،)643 /1( ،اجلـــرح والتعـــديل،)484 /8(،ال ـــعفاء الكـــوري،)304 /4(،
ا ــروحني )48 /3(،أحــوال الرجــال (ص،)375(،)345الكامــل يف ال ــعفاء/8(،
 )292اإلرشاد للمليلي،)901 /3( ،ال عفاء ألبي نعيم( ،ص،)249(،)151ميـزان
ا عتــدال،)279 /4(،ىلامــال تهــايب الكمــال،)95 /12( ،تهــايب التهــايب/10(،
.)486
()2املدالل ىل الصحيي(،ص.)225
()3املستدرك )7165 (،)142 /4(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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الالصة أقوال النقاد فيه:
و قه ابن سعد ،واالتلفت المة ابن معني فيـه ،قـوا .يف روايـة وهـعفه يف
أالــرى ،وهــعفه ألــد وألــد بــن صــاو املصــر والســاجي والــدارقطين،
وزاد ألد والساجي :عند .منـااري ،وقـال الومـار  :أحاديثـه شـوة شـيء
وهعفه جدا ،وقال أبو زرعة  :واهي احلديف و لظَّ فيه القول جـدا ،وقـال
أبــو حــامت :هــعيى احلــديف منكــر احلــديف جــدا ،وقــال النســاقي :مــرتوك
احلديف ،وقال ابن حوان :اان ممن ساء حف ه حتا اان يرو املقلوبا عـن
الثقــا ويــأتي باملنــااري عــن أقــوام مشــاهري فلمــا اثــر الــع يف أالوــار .بطــل
ا حت اج بآ ار .وىلن اعتى معتى مبا وافق الثقا من حديثـه مـن ـري أن حيـتد
به أ أر بالع بأسا ،وقال بن عد  :وعامة ما يرويه ـري حمفـوه ،وقـال ابـن
عود الى والاه :جممو علا ت عيفه.

()1

التعليق:
ويزيد هاا ،أالرج له ابن ماجه ،وهـو هـعيى ،منكـر احلـديف ،روى
لــه احل ـاام أ ــرا موقوفــا يف الشــواهد علــا عمــر بــن اخلطــاب رهــي اهلل عنــه،
وسكت عليه.
()1تـــــاري ابــــــن معني(،روايـــــة ابــــــن حمـــــرز)،)183 /2(،)57 /1(،ال ــــــعفاء
الصــغري(،ص)121العلــل الكــوري للرتمــا (،ص ،)392ال ــعفاء ألبــي زرعــة/2(،
،)399اجلــــرح والتعــــديل،)278 /9(،ال ــــعفاء واملرتواــــون للنســــاقي (ص،)110
(،)645ال عفاء الكوري،)384 /4(،ا روحني،)102 /3(،الكامل يف ال عفاء/9(،
،)135ميـــــزان ا عتـــــدال،)433 /4(،تهـــــايب التهـــــايب)347 /11(،املغـــــين يف
ال عفاء.)751 /2(،
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املوحف الثاني :من انفرد احلاام بالرواية م يف املستدرك.
- 41ىلسحا بن بشر الْكَاهِلِي ( ،)1أبو حايفة الومار .
قال احلاام :حدمح بالعرا والراسـان عـن سـفيان الثـور وابـن جـريد
ومالــع بــن أنــس بأحاديــف موهــوعة ،روى عنــه مجاعــة مــن أهــل العــرا
والراسان.

()2

حديثه يف املستدرك:
روى له مخسة أحاديف:
األول :من طريق ألد بن حممد القاهي ،نا ىلسحا بن بشر الكاهلي،
نا حممد بن ف يل ،عن ساأ بن أبي حفصة ،عن مجيو بن عمـري التيمـي،
عن ابن عمر رهي اهلل عنهما قال :ىلن رسول اهلل صلا اهلل عليـه وسـلم آالـا
بني أصحابه.. ،احلديف.سكت عنه احلـاام ،وتعقوـه الـاه فقـال:مجيو بـن
()3

عمري أتهم ،وىلسحا بن بشر الكاهلي هالع.
الثاني :من طريق ألد بن حممد الىتي ،نا ىلسحا بـن بشـر الكـاهلي،
نا حممد بن ف يل ،عن ساأ بن أبـي حفصـة ،عـن مجيـو بـن عمـري الليثـي
قال :أتيت عوـد اهلل بـن عمـر رهـي اهلل عنهمـا ،فسـألته عـن علـي رهـي اهلل
()1الْكَاهِلِي :ها .النسوة ىل بين ااهل ،وهو ااهل بـن احلـارمح بـن متـيم بـن سـعد بـن
هـايل بـن مدراـة بـن ىلليـاس بـن م ــر مـنهم مجاعـة .اللوـاب يف تهـايب األنسـاب بــن
ا ري.79 /3،
()2املدالل ىل الصحيي ،ص.)11(،118
()3املستدرك )4289(،16 /3،وسنن الرتمـا ( ،)3720وقـال :هـاا حـديف حسـن
ريب.
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عنه ،فانتهرني ،م قال :أ أحد ع عن علي  ...احلديف .قال احلاام:هاا
()1
حديف شاا واحلمل فيه علا مجيو بن عمري ،وبعد .علا ىلسحا بن بشر.
الثالــف :مــن طريــق احلســن بــن علــي الفســو  ،نــا ىلســحا بــن بشــر
الكاهلي ،نا شريع ،عن قيس بن مسلم ،عن أبي عوـد اهلل اجلـدلي ،عـن
أبي ار رهي اهلل عنه قال« :ما انا نعرف املنافقني ىل بتكـايوهم اهلل ورسـوله،
...احلـــديف .قــــال احلاام:هــــاا حــــديف صـــحيي علــــا شــــرا مســــلم وأ
()2
خيرجا..وتعقوه الاه فقال :بل ىلسحا بن بشر متهم بالكاب
الرابو :من طريق ىلااعيل بن العطار ،نا ىلسحا بن بشـر ،نـا سـفيان
الثور  ،عن األعمش ،عن شقيق بن سلمة ،عـن حايفـة رهـي اهلل عنـه،
عن الن صلا اهلل عليه وسلم قال" :من أصوي والـدنيا أاـى همـه فلـيس مـن
اهلل يف شيء...احلديف.سكت عنه احلاام وتعقوـه الـاه فقـال :أحسـب اخلـى
()3
موهوعا.
اخلامس :من طريق عويد اهلل بـن ألـد املـروز  ،نـا ىلسـحا بـن بشـر،
نــا مقاتــل بــن ســليمان ،عــن لــاد ،عــن ىلبــراهيم ،عــن عوــد الــرلن بــن
يزيد ،عن ابن مسعود ،رهـي اهلل عنـه ،عـن الـن صـلا اهلل عليـه وسـلم،
قال« :من أصوي وهمه ري اهلل فلـيس مـن اهلل يف شـيء ...احلديف.سـكت عنـه
احلـــاام ،وتعقوـــه الـــاه  ،فقـــال :ىلســـحا ومقاتـــل ليســـا بثقـــتني ،و
()4
صادقني.
()1املستدرك  )4374( ،53 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املستدرك  )4643 (،139 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك  )7889(،352 /4وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()4املستدرك  )7902( ،356 /4،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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الالصة أقوال النقاد فيه:
قال العقيلـي :منكـر احلـديف وقـال ابـن حوـان :اـان ي ـو احلـديف علـا
الثقا  ،ويأتي مبا أصـل لـه عـن األ وـا مثـل الـع و ـري ، ،.روى عنـه
الوغداديون وأهل الراسان،

حيل اتب حديثه ىل علا جهـة التع ـب فقـ .

وقــال الــدارقطين :اــااب مــرتوك .وقــال الــاه  :تراــو ،.واابــه علــي بــن
املديين ،يروى الع اقم عن ابن ىلسحا وابن جريد والثـور  ،ويف الكشـى
احلثيف :قال العقيلي :اتفقوا علا أنه اااب ي و احلديف.

()1

التعليق:
ىلســحا هــاا اــااب ي ــو احلــديف ،روى لــه احلــاام مخســة أحاديــف،
صحي حديثا واحدا علا شرا مسلم ،وحكم علا آالر بالشـاوا ،و سـكت
عن الوقية وتعقوه الاه يف أربعة منها ،وأعلها بإسحا بن بشر.
- 42رجاء بن أبي عطاء.
قال احلاام :شي للمصريني صاحب املوهـوعا  ،يـروى عنـه ىلدريـس
بن حييا اخلو ني و ري..

()2

حديثه يف املستدرك.
روى له حديثا واحدا من طريق ىلدريس بن حييا اخلو ني ،حد ين رجـاء
بن أبي عطاء ،عن واهب بـن عوـد اهلل الكعـ  ،عـن عوـد اهلل بـن عمـرو بـن
العاص ،رهي اهلل عنهما قـال :قـال رسـول اهلل صـلا اهلل عليـه وسـلم :مـن
()1ال ـــــعفاء الكـــــوري ،98 /1،وا ـــــروحني ،135 /1،وال ـــــعفاء واملرتواـــــون
للدارقطين،25 /1،وميزان ا عتدال،184 /1،والكشى احلثيف،ص.63
()2املدالل ىل الصحيي،ص.)60(،138
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أطعــم أالــا .الوــزا حتــا يشــوعه....احلديف .قــال احلــاام :هــاا حــديف صــحيي
اإلسناد وأ خيرجا..

()1

الالصة أقوال النقاد فيه:
قــال ابــن حوــان :شــي يــرو عــن املصــريني األشــياء املوهــوعة حيــل
ا حت اج به حبال ،وقال ابو نعيم :يرو عنه حييا اخلو ني باملنااري ،وقـال
ابن القيسراني :مرتوك احلديف ،وقال الاه  :صويلي.

()2

التعليق:
ورجاء هاا مرتوك يرو املوهوعا  ،روى لـه احلـاام حـديثا موهـوعا
وصححه ،وأعله ابن حوان بالوهـو ،فقـال :وهـاا شـيء لـيس مـن حـديف
رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم ،وتوعه ابن اجلوز فاار .يف املوهـوعا ،
وأعله الاه يف امليزان ،فقال :هاا حديف ريب منكر تفرد به ىلدريـس أحـد
()3

الزهاد.
وتعقب احلافظ ابـن ح ـر يف اللسـان الـاه تقويتـه رجـاء بـن أبـي عطـاء
بقوله"صويلي" ،وسكوته عن تصحيي احلـاام ـاا احلـديف ،مـو نقلـه عـن
ابــن حوــان بأنــه موهــوت ،وعــن احلــاام بــأن رجــاء صــاحب املوهــوعا ،
وحكم الاه نفسه علا حديثه بالغرابة والنكارة .قال احلافظ :وهاا احلديف
()1املستدرك )7172(،144 /4،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2ال ـــعفاء ألبـــي نعـــيم ،ص،)71(،82ال ـــعفاء واملرتواـــون بـــن اجلـــوز /1،
،283ا روحني،301 /1،ميزان ا عتدال ،46 /2 ،لسان امليزان.456 /2،
))3ا ـــروحني،301 /1،املوهـــوعا  ،172 /2،تـــاارة احلفـــاه بـــن القيســـراني،
ص ،309ميزان ا عتدال.4 /2،
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أورد .ابــن حوــان وقــال انــه موهــوت ،وأالرجــه احلــاام يف املســتدرك ،وقــال
صحيي اإلسناد ،فما أدر ما وجه اجلمـو بـني االميـه ،امـا أدر ايـى
اجلمو بـني قـول الـاه صـويلي وسـكوته علـا تصـحيي احلـاام يف تلمـيص
()1
املستدرك مو حكايته عن احلاف ني أنهما شهدا عليه برواية املوهوعا .
 - 43سَلَّام بن سبليمان املداقين ،وهو الا يقال له :التميمي ،وانيته
أبو سليمان.
قال احلاام :روى عن ليد الطويل ،وأبي عمرو بن العالء ،و ور بن
()2
يزيد أحاديف موهوعة.
حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام ال ة أحاديف:
األول :من طريق أبي حامت الراز  ،نا سَلَّام بن سليمان املدايين ،نا أبو
عمرو بن العالء ،عن نافو ،عن ابن عمر رهي اهلل عنهما ،أن الن صلا
اهلل عليه وسلم قرأ :ﱡﭐ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﱠ اصية .قال احلاام :هاا حديف
صحيي ،وأ خيرجا ،.وتعقوه الاه فقال :سالم بن سليمان نزل دمشق
()3
وا.
الثاني :من طريق عثمان الدارمي ،نا سَلَّام بن سليمان املدايين ،نا أبو
عمرو بن العالء ،عن نافو ،عن ابن عمر رهي اهلل عنهما ،أن الن صلا
اهلل عليه وسلم قرأ :ﱡﭐﱖ ﱗﱘﱙﱠ [الواقعة.]55:
قال احلاام :هاا حديف صحيي اإلسناد ،وأ خيرجا ،.وتعقوـه الـاه
()1ان ر :لسان امليزان.457 /2،
()2املدالل ىل الصحيي،ص.)73(،144
()3املستدرك )2941(،261 /2،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.

282

الرواة الاين جرحهم احلاام جرحا شديدا وروى م يف املستدرك " دراسة استقراقية نقدية"
د .عود ربه سلمان أبو صعيليع

()1

فقال :سلَّام هعيى

الثالف :من طريـق نـا عوـد اهلل بـن روح املـداقين ،نـا سَـلَّام بـن سـليمان
املداقين ،نا سالم بن سليم الطويل ،عن عود امللع بن عود الـرلن ،عـن
احلسن العرني ،عن األشعف بن طليق ،عن مرة بن شراحيل ،عن عوـد اهلل
بن مسعود رهي اهلل عنه قال :ملا قل رسول اهلل صـلا اهلل عليـه وسـلم قلنـا:
من يصلي عليع يا رسول اهلل فوكا وبكينا...احلديف .قال احلاام :عوـد امللـع
بــن عوــد الــرلن الــا يف هــاا اإلســناد جمهــول،

نعرفــه بعدالــة و جــرح

()2

والواقون الهم قا .

وتعقوه الاه اما يف املمتصر ،فقال :بل اابه الفالس .قال :والوـاقون
قا  .قلت :وهاا شأن املوهوت يكون اـل رواتـه قـا سـوى واحـد ،فلـو
استحيا ملا أورد مثل هاا احلديف.

()3

الالصة أقوال النقاد فيه:
انفرد ابن اجلارود بتو يقه ،وهعفه ابن معـني ،وألـد ،وابـن املـديين،
وابن عمار ،واجلوزجاني ،وأبو زرعة ،والع لـي ،والوغـو  ،و ريهـم،
وقال العقيلـي :يف حديثـه عـن الثقـا منـااري ،وقـال ابـن عـد  :وعامـة مـا
يرويــه عمــن يرويــه عــن ال ــعفاء والثقــا

يتابعــه أحــد عليــه ،ويف موهــو

آالر :منكر احلديف ،وقال الومار وأبـو حـامت والـاه و ريهـم :تراـو،.
وقــال النســاقي والــدارقطين وابــن الــراش وابــن ح ــر :مــرتوك ،وقــال ابــن
()1املستدرك )2987(،274 /2،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املستدرك  )4399(،62 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3ان ر :تصرب تلميص املستدرك بن امللقن.1132 /2،
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الراش مرة أالرى:اااب ،وقال ابن حوان :يـروى عـن الثقـا املوهـوعا
اأنه اان املعتمد ا ،وترجم له مرة أالرى بـ :سالم بن سليمان شـي يـرو
عــن أبــي عمــرو بــن العــالء أشــياء يتــابو عليهــا جيــوز ا حت ــاج بــه ىلاا
()1

انفرد.

التعليق:
وسالَّم هاا ،مرتوك احلديف ،وتفرد ابن اجلارود بتو يقه ينفعـه مقابـل
جــرح النقــاد لــه ،أالــرج لــه ابــن ماجــه ،وروى لــه احلــاام ال ــة أحاديــف،
صــحي ا ــنني منهــا ،وتعقوــه الــاه وأعلــه بســلَّام فيهمــا ،والثالــف هــعفه
احلاام جبهالـة أحـد رواتـه .واحلـديف الثـاني :أعلـه ابـن حوـان بتفـرد سـلَّام بـه
و الفتـه الثقـا  )2( ،والثالــف :تعقوـه الـاه فأعلــه بالوهـو امـا يف تصــر
التلميص.
 - 44سَوارب بْنب مبصْعَبٍ ا َمْدَانيّ )3( ،ويقال :سَوارب األعمش.
قــال احلــاام :روى عــن األعمــش وىلااعيــل بــن الالــد املنــااري ،وعــن
عطية بن سعد املوهوعا  ،وروى عن اليب بن واقـل عـن ابـن عمـر حـديثا

()1ال ــعفاء الكــوري،161 /2،ا ــروحني،339 /1،ا ــروحني،342 /1،الكامــل يف
ال ــعفاء،306 /4،ال ــعفاء واملرتواــون للــدارقطين،156 /2،ميــزان ا عتــدال/2،
،175تهايب التهايب ،281 /4،تقريب التهايب،ص.)2702(،261
()2ا روحني.342 /1،
()3ا َمْـ ـدَانيّ :نســـوة ىل همْـــدان ،وهـــي قويلـــة مـــن الـــيمن نزلـــت الكوفة.األنســـاب
للسمعاني.419 /13،
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موهوعا ،وسَوار مرتوك احلديف مبرة.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا من طريق سعد العويف ،نا سَوار بن مصعب ،عـن
عطية العويف ،عن أبي سعيد اخلدر رهـي اهلل عنـه ،قـال :قـال رسـول اهلل
صلا اهلل عليه وسلم " ىلن لي وزيرين من أهل السماء...احلديف.
قال احلاام :وىلمنا يعرف هاا احلديف من حديف سَوار بن مصعب ،عـن
عطية العويف ،عن أبي سعيد ،وليس من شرا هاا الكتاب.

()2

الالصة أقوال النقاد فيه:
قال ابن معني ،وألـد ،وأبـو حـامت ،والنسـاقي ،والـدارقطين ،وأبـو
نعيم ،وابن القيسراني :مرتوك احلديف ،وزاد أبو حـامت :يكتـب حديثـه،
ااهب احلديف ،وقال الومار  :منكر احلديف ،وقال أبو داود :ليس بثقة،
وقال ابن حوان :اان ممن يأتي باملنااري عن املشاهري حتا يسـوق ىل القلـب أنـه
اان املتعمد ـا ،وقـال ابـن عـد  :وعامـة مـا يرويـه ليسـت حمفوهـة ،وهـو
هعيى.

()3

()1املدالل ىل الصحيي،ص.)78(،146
()2املستدرك ،)3047(،)3046 ( ،290 /2،وسنن الرتما (،)3680وقال:حسـن
ريب.
()3التاري الكوري،169 /4،ال عفاء الصـغري،ص،)155(،56اجلـرح والتعـديل/4،
،271ال ــعفاء واملرتواــون للنســاقي ،ص،)258( ،50ال ــعفاء الكـــوري،168 /2،
ا ـــــروحني،356 /1،الكامـــــل يف ال ـــــعفاء ،531 /4،ال ـــ ـعفاء ألبـــــي نعـــــيم،
ص ،)94(،90ال ــــعفاء ألبــــي نعــــيم،ص،)94(،90ال ــــعفاء واملرتواــــون بــــن
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التعليق:
وسَوار هاا ،مرتوك احلديف ،روى له احلاام حـديثا يف املتابعـا وأعلـه
به ،وصرح بأنه ليس من شرا اتابه ،وسوقهما ابن عد فأعله به.

()1

 - 45عاصم بن سليمان احلَااء الكُوز :
قال احلاام :عداد .يف الوصريني ،وهو الا يعرف باحلـااء ،روى عـن
داود بـــن أبـــي هنـــد  ،وعاصـــم األحـــول ،وهشـــام بـــن حســـان أحاديـــف
()2

موهوعة.

حديثه يف املستدرك:
روى له حـديثا واحـدا مـن طريـق حممـد بـن أبـي السـر العسـقالني ،نـا
عاصم بن سليمان الكوز  ،نا هشام بن عروة ،أبيه ،عن عود اهلل بن عوـد
اهلل بن أبي ابن سلول ،أنه أصيب سنان من أسنانه يـوم أحـد مـو الـن صـلا
اهلل عليه وسلم ،قال" :فأمرني الن صلا اهلل عليه وسلم أن أختا سـنني مـن
اهب" .سكت عنه احلاام وتعقوه الاه فقال :عاصـم بـن سـليمان الكـور
()3

اااب.

الالصة أقوال النقاد فيه:
اابه أبو داود الطيالسـي ،والـدارقطين ،والفـالس ،وقـال :اـان اـاابا
اجلـــــوز  ،31 /2،االـــــرية احلفـــــاه  ،2715 /5 ،2030 /4 ،1348 /3،ميـــــزان
ا عتدال،246 /2 ،لسان امليزان.128 /3،
()1الكامل يف ال عفاء.531 /4،
()2املدالل ىل الصحيي،ص.)128(،170
()3املستدرك )6492(،679 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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حيدمح بأحاديف ليس ا أصول ااب عـن رسـول اهلل صـلا اهلل عليـه وسـلم
واصــحابه ،وتراــه أبــو حــامت والنســاقي والســاجي واتهمــه بالوهــو ،وقــال
العقيلــي لــب علــا حديثــه الــوهم ،وقــال ابــن حوــان :اــان ممــن يــرو
املوهوعا عن األ وا

حيل اتابة حديثه ىل علا جهـة التع ـب ،واتهمـه

ابن عد فقال :يعد فيمن ي و احلديف ،وعامـة أحاديثـه ومـا يـرو منـااري
ىلما متنا أو ىلسنادا وال عى بَين علا أالوار..

()1

التعليق:
عاصم هاا ،اااب يرو املوهوعا  ،وروى له احلاام حديثا وسكت
عليه ،وتعقوه الاه باتهام عاصم.
 - 46العواس بن الوليد بن بَكَّار ال ويّ(.)2
قال احلـاام :مـن أهـل الوصـرة ،روى عـن الالـد بـن عوـد اهلل الواسـطي
حديثا منكرا أ يتابو عليه ،وحدمح عن ري .باملع ال .

()3

حديثه يف املستدرك:
روى له حـديثا واحـدا بإسـنادين االهمـا مـن طريـق ىلبـراهيم بـن عوـد اهلل
()1ال ـــعفاء الكـــوري،337 /3،اجلـــرح والتعـــديل،344 /6،ال ـــعفاء واملرتواـــون
للـــدارقطين،166 /2،ال ـــعفاء واملرتواـــون للنســـاقي ،ص،)439(،78الكامـــل يف
ال ــعفاء الرجــال،412 /6،ا ــروحني،126 /2،ميــزان ا عتــدال ،350 /2،لســان
امليزان .218 /3،
()2ال ويّ :ها .النسوة ىل هوة بن أد بن طاخبة بن ىللياس بن م ر عـم متـيم بـن مـر بـن
أد .اللواب.261 /2،
()3املدالل ىل الصحيي،ص.)151(،183
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العوســي ،نــا العوــاس بــن الوليــد بــن بك ـار ال ـ  ،نــا الالــد بــن عوــد اهلل
الواســطي ،عــن بيــان ،عــن الشــع  ،عــن أبــي جحيفــة ،عــن علــي عليــه
السالم قال :اعت الن صلا اهلل عليه وسلم يقول " :ىلاا اان يـوم القيامـة
نادى مناد مـن وراء احل ـاب :يـا أهـل اجلمـو،

ـوا أبصـارام عـن فاطمـة

بنت حممد صلا اهلل عليه وسلم حتا متر" .قـال احلـاام يف املوهـو األول:هـاا
حديف صحيي علا شرا الشيمني ،وأ خيرجا ،.وتعقوه الاه فقال:
واهلل ،بل موهوت ،)1( .وقال احلاام يف املوهو الثاني :هاا حـديف صـحيي
اإلسناد وأ خيرجا ،.وحافه الاه من التلميص ل عفه.

()2

الالصة أقوال النقاد:
اار .ابن حوان يف الثقا وقال :واان يغـرب حديثـه عـن الثقـا

بـأس

به ،واابه الدارقطين ،وقال العقيلي :الغالب علا حديثه الوهم واملنـااري،
وقال ابـن عـد  :منكـر احلـديف عـن الثقـا و ريهـم - .وأسـند حديثـه -
وأعله قال :وهاا احلديف بهاا اإلسناد منكر،

أعلم قد روا .عن الالد ري

عواس هاا ،وقال أبو نعيم :يـروى املنـااري شـيء ،وتـرجم لـه الـاه يف
امليزان ونقل عن الدارقطين أنه قـال :اـااب ،ـم قـال الـاه :اتهم حبديثـه
()3

عن الالد بن عود اهلل  -واار حديثه السابق.

()1املستدرك )4728(،166 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املستدرك  )4757(،175 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3ال عفاء الكوري،363 /3،الثقا

بـن حوـان،512 /8،الكامـل يف ال ـعفاء/6،

،6ال ــــعفاء واملرتواــــون للــــدارقطين،167 /2،ال ــــعفاء ألبــــي نعــــيم،ص،123
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التعليق:
والعواس هاا ،متهم وهو مرتوك احلديف ،ألنه مـتهم باحلـديف املـااور،
روى لــه احلــاام حــديثا واحــدا بإســنادين صــححهما ،وأحــدهما علــا شــرا
الشيمني ،وتعقوه الاه بأنه موهوت ،والعواس هو املتم بوهعه.
 - 47عود احلميد بن حبر الكويف.
قال احلاام :عن مالع وشريع بن عود اهلل بأحاديف مقلوبة.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا من طريق ىلبراهيم بن عوـد اهلل بـن مسـلم الوصـر ،
نا عود احلميد بن حبر ،نا الالد بن عود اهلل ،عن بيان ،عن الشـع  ،عـن
أبي جحيفة ،عن علي رهي اهلل عنه قال :قال الن صلا اهلل عليـه وسـلم:
" ىلاا اــــان يــــوم القيامــــة قيــــل :يــــا أهــــل اجلمــــو

ــــوا أبصــــارام لتمــــر

فاطمة...احلديف .صححه احلاام ،وحافه الاه
()2

من التلميص ل عفه

وتوبو عند احلاام من طريق العواس بن الوليد بن بكار ال

 ،نا الالـد

بن عود اهلل الواسطي ،عن بيان به ،وصححه احلاام علـا شـرا الشـيمني،
()3

وتعقوه الاه بقوله :واهلل بل موهوت .

(،)179ميـــزان ا عتــــدال،382 /2،لســـان امليــــزان ،237 /3،الكشـــى احلثيــــف،
ص.)372(،147
()1املدالل ىل الصحيي،ص.)133(،173
()2املستدرك )4757(،175 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك )4728(،166 /3 ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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الالصة أقوال النقاد فيه:
قال ابن حوان :يرو عن مالع وشريع والكوفيني مما ليس من أحـاديثهم
اان يسـر احلـديف حيـل ا حت ـاج بـه حبـال ،وقـال ابـن عـد  :ولـه ـري
حديف منكر روا .وسرقه من قوم قا  ،وقال الـدارقطين :هـعيى ،وقـال
أبو سعيد النقاش :يرو عن مالع بن مغول وشريع أحاديف مقلوبة ،وقال
()1

أبو نعيم :يرو عن مالع وشريع أحاديف منكرة.
التعليق:

وعود احلميـد هـاا ،منكـر احلـديف ،روى لـه احلـاام حـديثا موهـوعا يف
املتابعا وصححه ،وتعقوه الاه بالوهو ،وااا سوقه ابن اجلوز .
 - 48عود اهلل بن حممد بن ربيعة القُدَامِيّ.

()2

()3

قـــال احلـــاام :روى عـــن مالـــع أنـــس وىلبـــراهيم بـــن ســـعد أحاديـــف
()4

موهوعة.

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا ىلسـحا بـن ىلبـراهيم بـن سـهم ،نـا عوـد اهلل بـن حممـد بـن
ربيعة ،نا ىلبراهيم بن سعد ،عن الزهر  ،عن سعيد بن املسيب ،عـن أبـي
()1ا ــــروحني،142 /2،الكامــــل يف ال ــــعفاء ،11 /7،ال ــــعفاء ألبــــي نعــــيم،
ص،106ال عفاء واملرتواون بن اجلوز ،84 /2،ميزان ا عتدال،538 /2،لسـان
امليزان.395 /3،
()2املوهوعا ،423 /1،العلل املتناهية.263 /1،
()3القُدَامِيّ :ها .النسوة ىل قدامة .اللواب.19 /3،
()4املدالل ىل الصحيي،ص.)92(،152
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هريرة ،قال :سال الن صلا اهلل عليه وسلم عن ماء الوحر...احلديف.سكت
عنه احلاام يف الشواهد.

()1

الالصة أقوال النقاد فيه:
قال ابن حوان :اانت تقلب له األالوار في يـب فيهـا اـان آفتـه أنـه حيـل
اار .يف الكتب ىل علا سويل ا عتوار ،ولعله أقلب له علـا مالـع أاثـر مـن
ماقة ومخسني حديثا فحدمح بهـا الـها وعـن ىلبـراهيم بـن سـعد الشـيء الكـثري.
وروى عـن ىلبـراهيم بـن سـعد نسـمة أاثرهـا مقلـوب ،ومنهـا :حديثـه يف مـاء
الوحر ،وقال ابن عد  :وعامة حديثه ـري حمفوهـة ،وهـو هـعيى علـا مـا
توني لي من رواياته واهطرابه فيها وأ أر للمتقدمني فيه االما فـأاار ،.وقـال
اخلليلي :يرو عن مالـع وهـو هـعيى  ,يـأتي باملنـااري  ,ومـا يتـابو عليـه،
وقال ابو نعيم :يرو عن مالـع وىلبـراهيم بـن سـعد املنـااري ،وقـال الـاه :
أحد ال عفاء ،أتا عن مالع مبصاقب.

()2

التعليق:
وعود اهلل القدامي ،هعيى تفرد بهاا احلديف عن ابـراهيم بـن سـعد عـن
الزهر به ،وسكت عليه احلاام يف الشواهد ،وصرح بأن القدامي ليس مـن
()1املســتدرك ،)497(،239 /1،وســنن الرتمــا (،)69وقــال :هــاا حــديف حســن
صحيي,وســـنن أبـــي داود(،)83وســـنن النســـاقي( ،)4350 ،332 ،59وســـنن ابـــن
ماجه(.)3246،386
()2ا ــــروحني ،39 /2،الكامــــل يف ال ــــعفاء،424 /5،اإلرشــــاد للمليلــــي/1،
،281ال ـــعفاء ألبـــي نعـــيم،ص ،)114(،100ميـــزان ا عتـــدال ،488 /2،لســـان
امليزان.334 /3،
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شرا هاا الكتاب ،وأعله ابن حوان به.
 - 49عود اهلل بن حممد بن حييا بن عروة املدني الا يقال له ابن زااان.
قال احلاام :حدمح عن هشام بن عروة بأحاديف منااري.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له أربعة أحاديف:
األول :من طريق حممد بن ىلسحا املسي  ،حد ين عود اهلل بن حممد بـن
حييا بـن عـروة بـن الـزبري ،عـن هشـام بـن عـروة قـال" :توفيـت الدجيـة بنـت
الويلد رهي اهلل عنها وهي ابنة مخس وستني سـنة" ،قـال احلاام:هـاا قـول
شاا ،فإن الا عند أنها أ تولغ ستني سنة.

()2

الثاني:من طريق ىلبراهيم بن املنار احلزامي ،حد ين عود اهلل بن حممد بـن
حييا بن عروة بن الزبري ،حد ين هشـام بـن عـروة ،عـن أبيـه قـال :الرجـت
أااء بنت أبي بكـر رهـي اهلل عنهمـا حـني هـاجر ىل رسـول اهلل صـلا اهلل
عليــه وســلم وهــي حامــل بعوــد اهلل بــن الــزبري فنفســته "... ،احلــديف ،قــال
احلـاام :هــاا حـديف صــحيي علـا شــرا الشـيمني ،وأ خيرجــا ،.وتعقوــه
الاه بقوله :عود اهلل بن حممد بن حييا بن عروة تراه أبو حامت.

()3

الثالف:من طريق ىلبراهيم بن لزة ،حد ين عود اهلل بـن حممـد بـن حييـا
بن عروة ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عوـد اهلل بـن الـزبري رهـي اهلل
عنهمــا قــال" :ودد أن رســول اهلل صــلا اهلل عليــه وســلم أعطــاني النــداء...
()1املدالل ىل الصحيي ،ص.)84(،148
()2املستدرك.)4838(،201 /3،
()3املستدرك  )6330(،632 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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احلــديف .قــال احلاام:هــاا حــديف صــحيي اإلســناد ،وأ خيرجــا ،.وتعقوــه
الاه بقوله :ري صحيي.

()1

الرابو:من طريق ىلبراهيم بن املنار احلزامي ،نا عود اهلل بن حممد بن حييا
بن عروة بن الزبري ،نا هشام بن عروة ،عن أبيـه ،عـن عاقشـة ،رهـي اهلل
عنها قالـت :اـان أحـب الشـراب ىل رسـول اهلل صـلا اهلل عليـه وسـلم احللـو
الوارد .سكت عنه احلاام ،وتعقوه الاه بقوله:عوـد اهلل بـن حممـد بـن حييـا
()2

هالع.

الالصة أقوال النقاد فيه:
قال ابو حامت :مرتوك احلديف ،هعيى احلديف جدا ،وقال العقيلـي:
يتابو علا اثري من حديثه ،وقال ابن حوان :اان ممن يـرو املوهـوعا عـن
األ وا  ،ويأتي عن هشام بن عروة ما أ حيدمح به هشام ق ،

حيـل اتابـة

حديثه و الرواية عنه ،وقال ابن عد  :وأحاديثه عامتها مما يتابعـه الثقـا
()3

عليه ،وقال أبو نعيم:صاحب منااري وبواطيل.
التعليق:

وعود اهلل هاا مرتوك احلديف ،و يتابو علا روايته الاصـة عـن هشـام،
روى له احلاام أربعة أحاديف صحي
ا نني منها ،أحدهما علا شرا الشيمني ،وهعى حديثاَ ،وسكت عن
()1املستدرك  )6350(،640 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املصدر السابق.)7201(،153 /4،
()3ااجلـــرح والتعـــديل ،158 /5،ال ـــعفاء الكـــوري،300 /2،ا ـــروحني،10 /2،
ال عفاء ألبي نعيم،ص.)107(،97
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اصالر.
 - 50عود امللع بن هارون بن عنرتة الشيواني.
()1

قال احلاام :روى عن أبيه أحاديف موهوعة.
حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام حديثني:

األول :من طريق يوسى بن موسا ،نا عود امللع بن هارون بن عنرتة،
عن أبيه ،عن جد ،.عن سعيد بن جوري ،عن ابن عواس رهـي اهلل عنهمـا،
قال " :اانت يهود اليى تقاتل طفان...احلديف .قـال احلـاام :أد ال ـرورة
ىل ىلالراجــه يف التفســري وهــو ريــب مــن حديثــه ،وتعقوــه الــاه فقــال:
هرورة يف الع ،أ إلالراجه ،فعود اهلل ،مرتوك هالع.

()2

والثاني :من طريـق من ـاب بـن احلـارمح ،نـا عوـد امللـع بـن هـارون بـن
عنرتة ،عن أبيه ،عن جد ،.عن عمرو بن العاص رهـي اهلل عنـه ،أنـه زار
عمـــة لـــه فـــدعت لـــه بطعـــام فأبطـــأ اجلاريـــة فقالـــت :أ تســـتع لي يـــا
زانية...احلديف .قـال احلـاام :هـاا حـديف صـحيي اإلسـناد وأ خيرجـا " .ىلمنـا
اتفقا يف هاا الواب علا حـديف عوـد الـرلن بـن أبـي نعـم ،عـن أبـي هريـرة
رهي اهلل عنه" :من قاف مملواه بالزنا أقيم عليه احلـد يـوم القيامـة" ،وتعقوـه
الــاه فقــال :بــل عوــد امللــع بــن هــارون مــرتوك باتفــا  ،حتــا قيــل فيــه
()3

دجال.

()1املدالل ىل الصحيي،ص.)129(،170
()2املستدرك )3042(،289 /2 ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك  )8108(،411 /4،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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الالصة أقوال النقاد فيه:
اابه ابن معـني واجلوزجـاني وزاد :دجـال ،وتراـه أبـو حـامت والنسـاقي،
وهعفه ألد ويعقـوب بـن سـفيان والـدارقطين و ريهـم ،وقـال الومـار :
منكر احلديف ،وقال ابن حوان :اان ممن ي ـو احلـديف حيـل اتابـة حديثـه
ىل علا جهة ا عتوار وهو الـا يقـال لـه عوـد امللـع بـن أبـي عمـرو حتـا
يعـرف ،وقــال ابــن عـد  :لــه أحاديــف راقـب ،عــن أبيــه ،عـن جــد .عــن
الصحابة مما يتابعه عليه أحد ،وقال صاو بن حممـد :عامـة حديثـه اـاب،
وقال احلاام يف سؤا
روى عن أبيه منااري.

السـ ز  :ااهـب احلـديف جـدا ،وقـال أبـو نعـيم:
()1

التعليق:
وعود امللع بن هـارون مـتهم بالكـاب ،وهـو مـرتوك احلـديف ،روى لـه
احلــاام حــديثني ،حكــم علــا األول منهمــا بالغرابــة واعتــار عــن االراجــه يف
التفسري لل رورة ،والثاني حكم علا الثاني بالصـحة لشـاهد .املتفـق عليـه يف
الصــحيي .و.تعقوــه الــاه يف املوهــعني ،وأعلــه بعوــد امللــع وأنــه مــرتوك
با تفا .
()1تاري ابن معـني( ،روايـة الـدور )،349 /3،التـاري الكـوري،436 /5،ال ـعفاء
الصــــــغري،ص،)218(،73اجلــــــرح والتعــــــديل ،374 /5،ال ــــــعفاء واملرتواــــــون
للنســـــاقي،ص،)384(،70ال ـــــعفاء الكـــــوري،38 /3،الكامـــــل يف ال ـــــعفاء/6،
،529ا ـــروحني،133 /2،أحـــوال الرجـــال،ص،)77(،101ســـؤا

الســـ ز

للحاام ،ص ،)256(،203ال عفاء ألبي نعيم،ص ،)132(،105الصارم املنكـي يف
الرد علا السوكي،ص،182ميزان ا عتدال،666 /2،لسان امليزان.71 /4،
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 - 51عمر بن راشد اجلار .
قــال احلــاام :روى عــن مالــع بــن أنــس أحاديــف موهــوعة روى عنــه
()1

يعقوب بن سفيان و ري..
حديثه يف املستدرك:

روى له احلاام حديثا من طريق يعقوب بن سفيان ،نـا عمـر بـن راشـد،
مو عود الرلن بن أبان بن عثمان التيمي ،نـا حممـد بـن عوـد الـرلن بـن
أبــي اقــب القرشــي ،عــن هشــام بــن عــروة ،عــن حممــد بــن علــي ،عــن ابــن
عواس ،قال :قال رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم :ال ة من ان فيه آوا .اهلل
يف انفه..احلديف .وقال احلاام:هـاا حـديف صـحيي اإلسـناد ،فـإن عمـر بـن
راشد شي من أهـل احل ـاز مـن ناحيـة املدينـة ،قـد روى عنـه أاـابر ا ـد ني.
وتعقوه الاه فقال :بل وا..

()2

الالصة أقوال النقاد فيه:
هعفه أبو داود ،واتهمه بقية النقاد ،قال أبو حامت :وجد حديثـه اـابا
وزورا ،وتع ــب مــن روايــة يعقــوب بــن ســفيان األحاديــف املوهــوعة عنــه،
وقال العقيلي :منكر احلديف ،وقـال ابـن حوـان :ي ـو احلـديف علـا مالـع
وابن أبـي اقـب و ريهمـا مـن الثقـا

حيـل ااـر .يف الكتـب ىل علـا سـويل

القدح فيـه فكيـى الروايـة عنـه ،وقـال ابـن عـد  :اـل أحاديثـه ممـا يتابعـه
عليها الثقا  ،وقـال الـدارقطين :اـان هـعيفا أ يكـن مرهـيا ،واـان يـتهم
بوهــو احلــديف علــا الثقــا  ،وقــال أبــو نعــيم :يــرو عــن مالــع أحاديــف
()1املدالل ىل الصحيي( ،ص.)116(،)164
()2املستدرك )433(،)214 /1(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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موهــوعة ،وقــال اخلطيــب :اــان هــعيفا روى املنــااري عــن الثقــا  ،وقــال
الاه :هو منكر احلديف مبرة ،يأتي بع اقب.

()1

التعليق:
وعمـــر اجلـــار  ،مـــتهم بالوهـــو ،أالـــرج لـــه احلـــاام حـــديثا موهـــوعا،
()2

وصححه يف األصول ،وتعقوه الاه بأنه وا ،.واتهمه ابن حوان وأعله به.
 - 52عيسا بن عود اهلل بن حممد بن عمر بن علي بن أبي طالب.
()3

قال احلاام :روى عن أبيه عن آباقه أحاديف موهوعة.
حديثه يف املستدرك:
روى له أ را مـن طريـق علـي بـن عقيـل بـن عوـد اهلل بـن حممـد بـن عقيـل،
حد ين عيسا بن عود اهلل العلو  ،عن أبيه ،عن أم احلسن بنـت أبـي جعفـر
حممد بن علي ،عن أاليها جعفر بن حممد قال" :ماتت فاطمة رهـي اهلل عنهـا
وهي ابنة ىلحدى وعشرين ،وولد علا رأس سنة ىلحدى وأربعني مـن مولـد
()4
الن صلا اهلل عليه وسلم".
الالصة أقوال النقاد فيه:
تراه الدارقطين وهعفه أبـو حـامت ،وااـر .ابـن حوـان يف الثقـا وقـال:
انيته أَبو بكر ،يرو عن أَبِيه عن جد .روى عنه يبوسبـى بـن رَاشـد يف حديثـه
()1ا ــروحني ،)93 /2(،علــل الــدارقطين ،)81 /14( ،ىلامــال تهــايب الكمــال،
(،)52 /10تـــــاري اإلســـــالم،)410 /5(،لســـــان امليـــــزان،)303 /4( ،الكشـــــى
احلثيف(،ص.)547(،)196
()2ا روحني. )93 /2(،
()3املدالل ىل الصحيي( ،ص.)127(،)170
()4املستدرك )4765(،)178 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة..
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بع املنااري ،وأعـاد .يف ا ـروحني وقـال :يـرو عـن أبيـه عـن آباقـه أشـياء
موهوعة ،حيل ا حت اج به ،اأنه اـان يهـم وخيطـئ ،حتـا اـان جيـيء
باألشياء املوهوعة عن أسالفه ،فوطل ا حت اج مبا يرويه ملا وصـفت ،وقـال
أبو نعيم :روى عن أبيه عن آباقـه أحاديـف منـااري يكتـب حديثـه شـيء،
()1
وقال ابن عد  :وعامة ما يرويه ،يتابو عليه.
التعليق:
وعيسا هاا ،مرتوك ،روى له احلاام أ را يف تاري و دة ووفـاة فاطمـة
رهي اهلل عنها.
 - 53فرا بن الساقب اجلزر .
قال احلاام :حدمح عن ميمون بن مهران أحاديف موهوعة.

()2

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثني:
األول :مـن طريــق النــيس بــن بكــر بـن النــيس ،نــا الفــرا بــن الســاقب
اجلزر  ،عن ميمون بن مهران ،عن عود اهلل بن عواس ،قال" :آالر ما اـى
رسـول اهلل صــلا اهلل عليــه وســلم علـا اجلنــاقز أربعا...احلــديف .قــال احلــاام:
لست ممن خيفا عليه أن الفرا بن الساقب ليس من شرا هاا الكتاب ،وىلمنا
()3

أالرجته شاهدا.

()1اجلــرح والتعــديل،)280/6(،الثقــا

بــن حوــان،)492 /8( ،ا ــروحني/2(،

،)121الكامـــــل يف ال ـــــعفاء ،)424 /6(،ال ـــــعفاء ألبـــــي نعـــــيم( ،ص،)122
(،)175ميزان ا عتدال،)315 /3(،لسان امليزان (.)399 /4
()2املدالل ىل الصحيي(،ص.)157(،)186
()3املستدرك )1424(،)543 /1( ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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الثاني :من طريق يزيد بن هارون ،أنا أبـو املعلـا اجلـزر  ،عـن ميمـون
بن مهران ،عن ابن عمر ،عن علي بن أبي طالـب رهـي اهلل عنـه ،أن عوـد
الرلن بن عوف قال ألصحاب الشورى :هل لكـم أن أالتـار لكـم وأنق ـي
منهـا ،فقـال علـي :أنـا أول مــن رهـي ،فـإني اعـت رسـول اهلل صــلا اهلل
عليــه وســلم يقــول لــع :أنــت أمــني يف أهــل الســماء ،أمــني يف أهــل األرض.
ســكت عليــه احلــاام ،وتعقوــه الــاه  :أبــو املعلــا هــو فــرا بــن الســاقب
()1

تراو..

الالصة أقوال النقاد فيه:
تراــه الــدارقطين ،والنســاقي ،والســاجي ،و ريهــم ،وقــال ألــد:
اــااب أعــور ي ــو احلــديف ،وقــال ابــن معــني والومــار وأبــو حــامت :منكــر
احلديف ،وزاد الومار  :تراو ،.وهعفه أبو زرعة واجلوزجاني وأبو ألد
احلــاام ،وقــال ابــن حوان:اــان ممــن يــرو املوهــوعا عــن األ وــا ويــأتي
باملع ال عن الثقا

جيوز ا حت اج به و الرواية عنـه و اتابـة حديثـه

ىل علـا سـويل ا التوـار ،وقـال ابـن عـد  :أحاديثـه عـن ميمـون بـن مهـران
منااري.

()2

()1املستدرك )5354(،)350 /3( ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2التــــاري الكــــوري ،)130 /7(،ال ــــعفاء الصــــغري(،ص،)297(،)93ال ــــعفاء
واملرتواــون للنســاقي( ،ص ،)488(،)87ال ــعفاء ألبــي زرعــة،)821 /3(،اجلــرح
والتعــــديل،)80 /7( ،ال ــــعفاء الكــــوري،)458 /3(،أحــــوال الرجــــال (ص،)306
(،)323ا روحني،)207 /2(،الكامل يف ال عفاء،)133 /7( ،ال عفاء ألبي نعيم،
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التعليق:
وفرا هاا ،مرتوك احلديف ،روى له احلـاام حـديثني ،األول أقـر بـأن
الفرا ليس من شرا اتابه ،وأالرجه يف الشـواهد ،واصالـر سـكت عليـه،
وتعقوه الاه بفرا بن الساقب وقد تراو..
 - 54او ر بن حكيم.
قال احلاام :روى عن عطاء ونافو أحاديف منااري ،روى عنه هشيم.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثني:
األول :من طريق أبي نصر التمار ،نا او ر بن حكيم ،عن نـافو ،عـن
ابن عمر رهي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل  لعود اهلل بن مسعود" :يـا
ابن مسعود ،أتدر ما حكم اهلل فيمن بغا من ها .األمة ...احلـديف .سـكت
عليه احلاام ،وتعقوه الاه فقال :او ر بن حكيم مرتوك.

()2

الثاني :من طريق حممد بن يزيد الرهاو  ،نا الكو ر بن حكيم أبو حممـد
احلل  ،عن نافو ،عن ابن عمر رهي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صـلا
اهلل عليه وسلم":ىلن أرأف أميت بهـا أبـو بكر...احلـديف .سـكت عليـه احلـاام،
وتعقوه الاه فقال :او ر بن حكيم ساق .

()3

(ص،)191(،)129ميزان ا عتدال،)341 /3( ،لسان امليزان،)430 /4( ،الكشـى
احلثيف( ،ص.)587(،)208
()1املدالل ىل الصحيي(،ص.)162(،)189
()2املستدرك )2662(،)168 /2( ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك  )6281(،)616 /3( ،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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الالصة قوال النقاد فيه:
تراــه ألــد والىقــاني والــدارقطين ،واجلوزجــاني وقــال :حيــل اتابــة
حدييثه عند ألنه مرتوك ،وهعفه ابن معني وأبـو زرعـة وأبـو حـامت ،وقـال
ألد :هعيى منكر احلديف ،أحاديثه بواطيل ليس بشـيء ،وقـال الومـا :
منكر احلديف ،وقـال يعقـوب بـن شـيوة :منكـر احلـديف ،وقـال ابـن حوـان:
اان ممن يرو املنااري عن املشاهري ويأتي عن الثقا ما ليس من حديف
()1
األ وا  ،وقال ابن عد :وعامة ما يرويه ري حمفوهة.
التعليق:
اــو ر بــن حكــيم ،مــرتوك احلــديف ،روى لــه احلــاام حــديثني ســكت
عنهما ،وتعقوه الاه بأن فيهما او ر بن حكيم وهو مرتوك احلديف.
()2
 - 55موسا بن عبمَيْرن الْعَنْوَرِ ّ.
()3
قال احلاام :روى عن احلكم بن عتيوة منااري.
حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا من طريق أبي عتاب سهل بن لاد ،نا موسا بن
عمري ،قال :اعت مكحو يقول :وسأله رجل عن قول اهلل عز
()1العلـــــــل ومعرفـــــــة الرجـــــــال أللـــــــد،)156 /2( ،ال ـــــــعفاء الصـــــــغري،
(ص،)310(،)97العلــــل الكــــوري للرتمــــا ( ،ص ،)395اجلــــرح والتعــــديل/7(،
،)176ال ــــعفاء واملرتواــــون للنســــاقي( ،ص،)503(،)89ال ــــعفاء الكــــوري/4(،
،)11ا روحني ،)228 /2(،الكامل يف ال عفاء،)217 /7( ،ميزان ا عتـدال/3( ،
 ،)416لسان امليزان (.)490 /4
( )2العنى  :ها .النسوة ىل بنا العنى وهم مجاعة من بنا متيم ينتسوون ىل العنـى بـن
عمرو بن متيم بن مرة  .األنساب للسمعاني.382 /9،
()3املدالل ىل الصحيي(،ص.)164(،)190
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وجل:ﱡﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﱠ [التحريم ]4:قال :حد ين
أبو أمامة أنه اما قال" :اهلل مو  ،.وجىيل ،وصاو املؤمنني أبو بكر
وعمر" .قال احلاام :صحيي اإلسناد ،وأ خيرجا ..وتعقوه الاه
موسا بن عمري وا..

فقال:

()1

الالصة أقوال النقاد فيه:
و قــه الع لــي والــدو بي ،وهــعفه ابــن معــني وابــن منــري وأبــو زرعــة
والنساقي يعقوب بن سفيان والدارقطين وأبو ألـد احلـاام ،وقـال أبـو حـامت
ااهب احلديف اااب ،وقال العقيلي :منكر احلديف ،وقال ابن حوان :اان
ممـن يــرو عـن الثقــا مـا يشــوه حــديف األ وـا حتــا رمبـا ســوق ىل قلــب
املستمو ا أنـه اـان املتعمـد ـا ،وقـال ابـن عـد  :عامـة مـا يرويـه يتابعـه
عليه الثقا  ،وقال أبو نعيم :روى عن احلكم بن عتيوة املنااري.

()2

التعليق:
وموســا هــاا ،منكــر احلــديف ،روى لــه احلــاام حــديثا ،وصــححه يف
األصول ،وتعقوه الاه وأعله به.

()1املستدرك )4433(،)73 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2ال ــــعفاء ألبــــي زرعــــة،)531 /2(،اجلــــرح والتعــــديل،)155 /8(،ال ــــعفاء
واملرتواون للنساقي( ،ص،)554(،)95ال عفاء الكـوري،)159 /4(،ا ـروحني/2(،
،)238الكامل يف ال عفاء،)54 /8(،ال عفاء ألبـي نعـيم (ص،)203(،)136املتفـق
واملفــرت (،)1897 /3ميــزان ا عتــدال ،)215 /4(،ىلامــال تهــايب الكمــال/12( ،
،)33تهايب التهايب.)364 /10(،
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 - 56موسا بن مَطِرين.
قال احلاام :روى عن أبيه عن أبي هريرة أحاديف موهوعة.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحدا من طريـق حممـد بـن بشـر ،عـن موسـا بـن مطـري،
عن صعصعة بن صوحان ،قال :الطونا علي رهـي اهلل عنـه حـني هـربه ابـن
مل م...احلديف.وحافه الاه من التلميص ل عفه.

()2

الالصة أقوال النقاد فيه:
اابه ابن معني ،وتراه أبو حامت والنسـاقي و ريهـم ،وهـعفه الطيالسـي
وألد وأبو زرعـة والعقيلـي والع لـي والـدارقطين و ريهـم ،وزاد ألـد:
ترك الناس حديثه ،وقال النساقي يف موهو آالـر :منكـر احلـديف ،قـال ابـن
حوان :اان صاحب ع اقب ومنااري يشـع املسـتمو ـا أنهـا موهـوعة ىلاا
اان هاا الشأن صناعته ،وقال ابن عـد  :وعامـة مـا يرويـه يتابعـه الثقـا
عليه ،وقال أبو نعيم :روى عن أبيـه عـن أبـي هريـرة رهـا اهلل عنـه أحاديـف
منكرة.

()3

()1املدالل ىل الصحيي(،ص )166(،)192وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املستدرك ،)4698(،)156 /3(،وان ر  :خترجيه عند .برقم(.)4699،4467
( )3تــاري ابــن معــني( روايــة الــدور )،)333 /3(،اجلــرح والتعــديل،)162 /8(،
ال ــــعفاء ألبــــي زرعــــة،)831 /3(،ال ــــعفاء واملرتواــــون للنســــاقي( ،ص،)95
(،)555ال عفاء الكوري،)163 /4(،ا روحني،)242 /2(،الكامل يف ال عفاء/8(،
،)51ال ــعفاء ألبــي نعــيم( ،ص،)206(،)137ميــزان ا عتــدال ،)223 /4(،لســان
امليزان.)130 /6( ،
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التعليق:
وموســا بــن مطــري ،مــرتوك احلــديف ،روى لــه احلــاام حــديثا واحــدا
وسكت عنه يف املتابعا .
 - 57نوح بن دَراجن.
()1

قال احلاام :اان علا الق اء بالكوفة حدمح عن الثقا باملوهوعا .
حديثه يف املستدرك:
روى له حديثني:

األول :من طريق عوـاد بـن يعقـوب ،نـا نـوح بـن دراج ،عـن حممـد بـن
ىلسحا  ،عن الزهر  ،أن أااء األنصارية ،قالت :مـا رفـو ح ـر بإيليـاء
ليلة قتل علي ىل ووجد حتته دم عوي " .سـكت عنـه احلـاام ،وتعقوـه الـاه
()2

فقال :نوح اااب.

الثاني :مـن طريـق حممـد بـن ىلسـحا الولمـي ،نـا نـوح بـن دراج ،عـن
األجلي ،عن الوهي ،عن سفيان بن الليل ،قال :ملا اان من أمر احلسـن بـن
علي ومعاوية ما اان قدمت عليه املدينة وهو جالس يف أصحابه...احلديف.
سكت عنه احلاام ،وتعقوه الاه  ،فقال :قال أبـو داود نـوح بـن دراج
()3

اااب.

الالصة أقوال النقاد فيه:
و قه ابن منري ،وقوا .أبو زرعة ،واابه ابن معـني والومـار وأبـو داود،
()1املدالل ىل الصحيي(،ص. )206(،)216
()2املستدرك )4694(،)155 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك  )4798(،)187 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.

304

الرواة الاين جرحهم احلاام جرحا شديدا وروى م يف املستدرك " دراسة استقراقية نقدية"
د .عود ربه سلمان أبو صعيليع

قال ابن معني :ليس بثقة ،اـان اـاابا هـعيفا ،وقـال الومـار  :هـو اـااب
الويف ،ليس بشيء ،ق ا سنتني وهـو أعمـا وقـال أبـو داود:اـااب ي ـو
احلــديف ،وقــال ابــن معــني يف روايــة أالــرى :لــيس بشــيء أ يكــن يــدر مــا
احلديف  ,و حيسـن شـياا ،وهـعفه ابـن املـديين والومـار يف موهـو آالـر،
وأبــو حــامت والع لــي والســاجي والــدارقطين ويعقــوب بــن ســفيان و ريهــم،
وقال النساقي :هـعيى مـرتوك احلـديف ،وقـال ابـن حوـان :وهـو ممـن يـرو
املوهوعا عن الثقا حتا رمبا يسـوق ىل القلـب أنـه اـان يتعمـد لـالع مـن
اثرة ما يأتي به ،وقال ابن عد  :لـيس هـو بـاملكثر يكتـب حديثـه ،وقـال أبـو
نعيم :حدمح عن الثقا باملنااري شيء.

()1

التعليق:
ونوح بن دراج ،مرتوك احلديف ،وقد اابه بع ـهم ،روى لـه احلـاام
أ رين وسكت عليهما يف األصـول ،وتعقوـه الـاه وأعلـهما بنـوح بـن دراج
وأنه اااب.

()1تاري ابـن معـني (،روايـة الـدور )،)29 /4(،)362 /3(،التـاري الكـوري/8( ،
،)112ال عفاء الصـغري(،ص،)379(،)115اجلـرح والتعـديل،)484 /8(،ال ـعفاء
ألبــي زرعــة ،)946 /3(،معرفــة الثقــا للع لــي،)320 /2(،ال ــعفاء واملرتواــون
للنســاقي( ،ص ،)591( ،)101ال ــعفاء الكــوري،)305 /4(،ا ــروحني،)46 /3(،
الكامــل يف ال ــعفاء،)299 /8(،ال ــعفاء ألبــي نعــيم( ،ص ،)248(،)151تــاري
بغــداد،)431 /15(،ميــزان ا عتــدال ،)276 /4(،ىلامــال تهــايب الكمــال/12( ،
،)91تهايب التهايب ،)482 /10(،الكشى احلثيف (ص.)810(،)269
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 - 58الوليد بن الوليد الْعَنْسِيّ.

()1

قـــال احلـــاام :روى عـــن عوـــد الـــرلن بـــن ابـــت بـــن وبـــان أحاديـــف
موهوعة.

()2

حديثه يف املستدرك:
روى له حديثا واحـدا مـن طريـق أيـوب بـن حممـد الـوزان ،نـا الوليـد بـن
الوليد ،نا عوـد الـرلن بـن ابـت بـن وبـان ،عـن بكـر بـن عوـد اهلل ،عـن
أبيه ،عن ابن عواس ،رهي اهلل عنهما عن أم الثوم ،بنـت الـن صـلا اهلل
عليـــه وســـلم ،أنهـــا قالـــت :يـــا رســـول اهلل زوجـــي الـــري أو زوج فاطمـــة
()3

...احلديف .سكت عنه احلاام ،وحافه الاه من التلميص.
الالصة أقوال النقاد فيه:

قــوا .أبــو حــامت الــراز فقــال :هــو صــدو  ،مــا حبديثــه بــأس ،حديث ـه
صحيي ،واار .ابن حوـان يف الثقـا  ،وقـال :يـرو عـن األوزاعـي مسـاقل
مســتقيمة  ،ــم أعـــاد .يف ا ــروحني ،وقــال :يـــرو الع اقــب،

جيـــوز

ا حت ــاج بــه فيمــا يــرو  ،وقــال الــدارقطين :مــرتوك ،ويف ومــرة أالــرى:
منكر احلـديف ،وقـال أبـو نعـيم :روى عـن حممـد بـن عوـد الـرلن بـن ابـت
موهوعا .

()4

()1املدالل ىل الصحيي(،ص.)215(،)222
()2الْ َعنْسِيّ :ها .النسوة ىل عنس بن مالع بن أدد وهو حي من ماحد.
()3املستدرك )6862(،)54 /4(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()4اجلــرح والتعــديل ،)19 /9(،الثقــا

بــن حوــان،)225 /9( ،ا ــروحني/3(،

،)81ال ــعفاء ألبــي نعــيم( ،ص )261(،)157تــاري دمشــق،)305 /63(،ميــزان
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التعليق:
والوليد هاا ،منكر احلديف ،روى له احلاام حديثا واحدا ،وسكت عليه.
 - 59ا يثم بن عد الطاقي.
قال احلاام :حدمح عن مجاعة من الثقا أحاديف منكرة.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له سوعة أالوار وآ ار:
األول :من طريق داود بن رشيد ،نا ا يثم بن عد  ،نا يونس بن أبـي
ىلسحا  ،عن الشع  ،أن عمر بن اخلطاب رهي اهلل عنه اتب ىل سـعد بـن
أبي وقاص" :أن اختـا للمسـلمني دار ه ـرة ومنـزل جهاد...احلـديف ،سـكت
عنه احلاام ،وتعقوه الاه فقال :ا يثم بن عد ساق .

()2

الثاني :من طريق داود بن رشيد ،نا ا يثم بن عد  ،حد ين ىلااعيل
بن أبي الالد ،حد ين طار بن شهاب األلسي قـال :اسـتعمل عثمـان بـن
عفـــان رهـــي اهلل عنه...احلـــديف ،ســـكت عنـــه احلـــاام ،وحافـــه الـــاه
التلميص ل عفه.

()3

الثالف :مـن طريـق داود بـن رشـيد ،نـا ا يـثم بـن عـد  ،عـن جمالـد،
وابن عياش ،وىلااعيل بن أبي الالد ،عن الشع قـال" :ملـا قتـل عثمـان،
وبويــو علــي رهــي اهلل عنهما...احلــديف ،وســكت عنــه احلــاام ،وتعقوــه
ا عتدال)350 /4(،لسان امليزان (.)228 /6
()1املدالل ىل الصحيي(،ص)219(،)225
()2املستدرك )4505(،)95 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك  )4547(،)108 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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الاه  ،فقال:ا يثم بن عد  ،مرتوك.

()1

الرابو :مـن طريـق حممـد بـن عمرويـه ،نـا ا يـثم بـن عـد قـال" :تـويف
عوادة بن الصامت بويت املقدس ،ودفن بها سنة أربو و ال ني وهو ابـن ا نـتني
وسوعني سنة" .وسكت عنه احلاام.

()2

اخلامس :من طريق داود بن رشيد ،نا ا يثم بن عـد  ،عـن جمالـد بـن
سعيد ،وابن عيـاش وىلااعيـل بـن أبـي الالـد ،عـن الشـع  ،قـال" :أقـام
املغرية بن شعوة علا الكوفة عشر سنني ."....وسكت عنه احلاام.

()3

السادس :من طريق حممد بن عمرويه ا رو  ،نا ا يثم بن عـد  ،نـا
جمالد بن سعيد ،عن الشـع  ،عـن مسـرو  ،قـال" :انتهـا علـم أصـحاب
الن صلا اهلل عليه وسلم ىل هؤ ء النفر  ."....وسكت عنه احلاام.

()4

السابو :من طريق حممد بن عود الكريم ،نا ا يثم بن عد  ،نا أسـامة
بن زيد ،عن القاسم بن حممد ،قال :رمـي عوـد اهلل بـن أبـي بكـر بسـهم يـوم
()5

الطاقى ."...وسكت عنه احلاام.
الالصة أقوال النقاد فيه:

أالوــار  ،اابــه ابــن معــني والع لــي والومــار وأبــو داود والســاجي،
وتراــه أبــو حــامت والنســاقي واألزد  ،وهــعفه أبــو زرعــة ويعقــوب بــن شــيوة
()1املستدرك  )4602(،)126 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2املستدرك  )5522(،)400 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك  )5897(،)509 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()4املستدرك  )5960(،)527 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()5املستدرك  )6021(،)543 /3(،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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واجلوزجاني ،وقال الومار  :سكتوا عنه ،وقال ألد :اان صاحب أالوار
وتدليس ،وقال عواس الـدور  :حـد نا بعـ
ا يثم بن عـد  :اـان مـو

أصـحابنا قـال :قالـت جاريـة

يقـوم عامـة الليـل يصـلي ،فـإاا أصـوي جلـس

يكاب ،وقـال ابـن املـديين :هـو أو ـق مـن الواقـد  ،و أرهـا .يف شـيء،
وقال ابن حوان :واان من علماء الناس بالسري وأيام الناس وأالوار العـرب ىل
أنه روى عن الثقا أشياء اأنهـا موهـوعة يسـوق ىل القلـب أنـه اـان يدلسـها
فالتز تلع الع ال به ووجب جمانوـة حديثـه علـا علمـه بالتـاري ومعرفتـه
بالرجــال ،وقــال أبــو نعــيم :يوجــد يف حديثــه املنــااري عــن الثقــا  ،وقــال
النقاش :حدمح عن الثقا بأحاديف منكرة.

()1

التعليق:
ا يثم بن عد  ،اااب ،اما قال النقاد ،روى له احلاام سوعة أالوار،
وسكت عنها احلاام  ،وتعقوه الاه يف ا نني منها ،وأعلهما با يثم.
 - 60أَصْرَمب بْنب حَوْشَبٍ ا َمْدَانيّ.

()2

قـال احلــاام:يرو عــن زيــاد بــن ســعد و ــري .املوهــوعا  ،وروى عنــه
( )1تــاري ابــن معــني (،روايــة الــدور )،)363 /3( ،ال ــعفاء ألبــي زرعــة/2(،
،)431اجلـــرح والتعـــديل،)85 /9(،ال ـــعفاء الكـــوري )352 /4(،أحـــوال الرجـــال
(ص)368(،)339معرفــة الثقــا ،)337 /2(،ا ــروحني،)92 /3(،ال ــعفاء ألبــي
نعــيم (ص ،)267(،)159تــاري بغــداد،)76 /16(،ميــزان ا عتــدال،)324 /4(،
لسان امليزان.)209 /6(،
()2ا َمْـ ـدَانيّ :نســـوة ىل همـــدان ،وهـــي قويلـــة مـــن الـــيمن نزلـــت الكوفة.األنســـاب
للسمعاني.419 /13،
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ىلبراهيم بن سعيد اجلوهر  ،والناس ،ومشاخينا النيسـابوريون قـد اتوـوا عنـه
مثل ىلبراهيم بن عود اهلل السعد وأقرانه.

()1

حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام حديثا واحدا ،من طريق ألد بن املقدام ،نا أصـرم بـن
حوشب ،نا ىلسحا بن واصل ال

 ،عـن أبـي جعفـر حممـد بـن علـي بـن

احلسني ،قال :قلنا لعود اهلل بن جعفر بن أبـي طالـب :حـد نا مـا اعـت مـن
رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم وما رأيت منه و حتد نا عن ري ،.وىلن اـان
قة قال :اعـت رسـول اهلل صـلا اهلل عليـه وسـلم يقول":مـا بـني السـرة ىل
الراوة عورة".سكت عنه احلاام ،وتعقوه الاه فقال :أهنه موهوعا.

()2

الالصة أقوال النقاد فيه:
قال ابن معني :اااب الويف ،وقال الومار ومسلم وأبو حامت والنساقي
و ريهــم :مــرتوك احلــديف ،وقــال ابــن حوــان :اــان ي ــو احلــديف علــا
الثقا  ،وقال الداقطين :منكر احلديف.

()3

التعليق:
()1املدالل ىل الصحيي،ص.)21(،122
()2املستدرك علا الصحيحني )6418(،657 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()3التاري الكوري ،للومار  ،56 /2،وال عفاء الصغري،ص ،21والكنـا واألاـاء
لامــــام مســــلم،879 /2،واجلــــرح والتعــــديل،336 /2،وال ــــعفاء واملرتواــــون
للنســــاقي،ص ،21وا ــــروحني ، 18 /1،والكامــــل يف هــــعفاء الرجــــال،95 /2،
وال عفاء واملرتواون للـدارقطين ،259 /1،وال ـعفاء واملرتواـون بـن اجلـوز /1،
،127ولسان امليزان.461 /1،
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أصــرم هــاا ،مــرتوك احلــديف ،روى ل ـه احلــاام حــديثا واحــدا وســكت
عليه ،فتعقوه الاه بأنه موهوت.
 - 61حسان بن الب.
قـــال احلـــاام :مـــن أهـــل مصـــر ،روى عـــن مالـــع بـــن أنـــس أحاديـــف
()1

موهوعة.

حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام حديثني:
األول :مــن طريــق حييــا بــن عثمــان بــن صــاو الســهمي ،نــا حســان بــن
الب ،نا ابن يعة ،حد ين يونس بن يزيد ،عن حممد بن ىلسـحا  ،عـن
حممد بن مسلم الزهر  ،عن عود اهلل بـن اعـب بـن مالـع ،عـن أبيـه ،عـن
أاليه سراقة بن مالع أنه سأل رسول اهلل صلا اهلل عليه وسلم عن ال الة تـرد
حوهه...احلديف.سكت عنه احلاام.

()2

الثاني:من طريق حييا بن عثمان بن صاو ،نا حسان بن الب ،نا ابن
يعة ،عن أبـي زرعـة عمـرو بـن جـابر ،عـن عوـد اهلل بـن احلـارمح بـن جـزء
رهي اهلل عنه ،قال :اعت الن صلا اهلل عليه وسـلم ،يقـول" :سـيكون
بعد سالطني الفنت...احلديف .سكت عنه احلاام.

()3

الالصة أقوال النقاد فيه:
()1املدالل ىل الصحيي،ص)46(،132
()2املســتدرك علــا الصــحيحني،)6599(،718 /3،وان ــر رقــم )6600(:وهــاا ممــا
انفرد به عن الكتب الستة.
()3املستدرك )6665(،734 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
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و قه ابن يـونس ،وقـال الـداقطين هـعيى مـرتوك ،وقـال األزد منكـر
احلديف ،وقال ابن حوان :شي من أهل مصر ،يقلب األالوار علا الثقا ،
ويرو عن األ وا امللزقا ،

حيـل ا حت ـاج بـه حبـال ،و الروايـة عنـه

ىل علـا ســويل ا عتوــار .وقــال أبــو نعــيم :روى عــن مالــع بــن أنــس باملنــااري
هعيى ،وقال الاه  :مرتوك.

()1

التعليق:
حسان هاا مـرتوك احلـديف ،أمـا تو يـق ابـن يـونس فـال يقـدم علـا قـول
مجهور النقاد يف ترك حديثه ،روى له احلاام حديثني عن ابن يعة يف معرفـة
الصحابة ،وسكت عليهما ،وروى ا ول منهما يف املتابعا .
 - 62حسني بن علوان.
قال احلـاام :شـي مـن أهـل مكـة ،روى عـن هشـام بـن عـروة أحاديـف
أاثرها موهوعة.

()2

حديثه يف املستدرك:
روى له احلاام حديثا واحدا  ،فقد أسند ىل ألد بن عويـد بـن ناصـي،
نا احلسني بن علوان ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عاقشة رهي اهلل
عنها قالـت :قـال رسـول اهلل  :ادعـوا لـي سـيد العرب...احلـديف .وسـكت

( )1ا ـــــروحني،271 /1،وتـــــاري ابـــــن يـــــونس ،116 /1،وال ـــــعفاء ألبـــــي
نعيم،ص ،)53(،75وتاري اإلسالم ،553 /5،وميزان ا عتـدال ،479 /1،لسـان
امليزان،188 /2،الكشى احلثيف،ص.)209(،89
()2املدالل ىل الصحيي،ص.)38(،129
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عليه احلاام وتعقوه الاه فقال :وهعه ابن علوان.

()1

الالصة اقوال النقاد فيه:
اابه ألد ،وابن معني ،واألزد  ،وهـعفه ابـن املـديين جـدا ،وقـال
أبو حامت ،والنساقي ،والدارقطين :مرتوك احلديف،
واتهمــه ابــن حوــان ،وصــاو جــزرة ،وابــن عــد بالوهــو ،فقــال ابــن
حوا ن :اان ي و احلديف علـا هشـام بـن عـروة و ـري .مـن الثقـا وهـعا
حتل اتابـة حديثـه ىل علـا جهـة التع ـب  ،وقـال ابـن عـد  :ولـه أحاديـف
اثرية ،وعامتها موهوعة ،وهو يف عداد من ي و احلديف .وقال أبـو نعـيم:
حدمح عن هشام بن عروة مبنااري وموهوعا

شيء.

()2

التعليق:
وابن علوا ن هاا ،مـتهم بالوهـو ومـرتوك احلـديف ،روى لـه احلـاام حـديثا
موهوعا وسكت عليه يف املتابعا  ،وتعقوه الاه متهما ابن علوان به.
 - 63الالد بن ىلااعيل ،أبو الوليد املمزومي.
قال احلاام :روى عن عويد اهلل بن عمر أحاديف موهوعة.

()3

()1املستدرك علـا الصـحيحني،)4626(،134 /3،وان ـر رقـم) )4625 :وهـاا ممـا
انفرد به عن الكتب الستة.
()2تاري ابن معني( رواية الدور )،)4893(،381 /4،واجلرح والتعديل،61 /3،
وال عفاء الكوري ،251 /1،وا ـروحني  ،244 /1،والكامـل يف هـعفاء الرجـال/3،
 ،231وال عفاء ألبي نعـيم،ص،)49(،74وال ـعفاء واملرتواـون بـن اجلـوز /1،
،215وميزان ا عتدال،542 /1،ولسان امليزان.299 /2،
()3املدالل ىل الصحيي،ص.)52(،135
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حديثه يف املستدرك.
روى لــه احلــاام حــديثا واحــدا مــن طريــق عوــد اهلل بــن عوــد الــرلن بــن
الصنعاني ،نا أبو الوليـد املمزومـي ،نـا أنـس بـن عيـاض ،عـن جعفـر بـن
حممــد ،عــن أبيــه ،عــن جــابر بــن عوــد اهلل رهــي اهلل عنهمــا قــال " :ملــا تــويف
رسول اهلل صلا اهلل عليـه وسـلم عـزتهم املالقكة...احلـديف.قال احلـاام :هـاا
حديف صحيي اإلسناد ،وأ خيرجا..

()1

الالصة أقوال النقاد فيه:
قال ابن حوان :يرو عن عويد اهلل بن عمـر الع اقـب جيـوز ا حت ـاج
بــه حبــال و الروايــة عنــه ىل علــا ســويل ا عتوــار  ،وقــال الــدارقطين :هــعيى
مـــرتوك ،وقـــال األزد  :اـــااب حيـــدمح عـــن الثقـــا بالكـــاب  ،وقـــال ابـــن
عد :ي و احلديف علا قا املسلمني ،وقال أبو نعيم:يـرو عـن عويـد اهلل ابـن
عمر باملنااري ،وقال الاه  :الكااب ،وقال يف التاري  :أحد املرتواني .

()2

التعليق:
الالد هاا اااب ،روى له احلاام حديثا موهوعا ،وقد صححه.

*

*

*

()1املستدرك علا الصحيحني )4391(،59 /3،وهاا مما انفرد به عن الكتب الستة.
()2ا روحني بـن حوـان،281 /1،والكامـل يف ال ـعفاء،475 /3،وال ـعفاء ألبـي
نعــــيم،ص،)58(،77ال ــــعفاء واملرتواــــون بــــن اجلــــوز  ،244 /1،وتــــاري
اإلسالم ،65 /5،وميزان ا عتدال،585 /4 ،644 /1،والكشى احلثيف،ص.105
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اخلامتة

من الالل دراسة هؤ ء الرواة عند احلـاام ،وروايتـه ألحـاديثهم يف اتابـه
املستدرك ،توصل الواحف ىل عدة نتاقد من أهمها:
أو  :هؤ ء الرواة منهم من روى ـم مسـلم يف الصـحيي ،ومـنهم مـن
اــان مــن رجــال الســنن األربعــة ،ومــنهم مــن انفــرد احلــاام بالروايــة ــم يف
مستدراه ،وبيان الع علا النحو اصتي:
- 1جمموت الرواة الاين تكلم فيهم احلـاام واتهمهـم واـان االمـه فـيهم
شديدا حتا قال فيهم :حتل الرواية عنهم ىللّا بعد بيان حا م ،بلغ عددهم
ماقتني و ال ة و ال ني ( )233راويا ،واان جمموت الاين روى م احلـاام يف
املستدرك من هؤ ء الرواة ال ة وستني راويا( )63راويا.
 - 2اشرتك اإلمام مسلم مو احلاام يف الرواية لراو واحد من هؤ ء وهـو
أفلي بن سعيد والكالم فيه معروف ،واشرتك مو ال من أبـي داود والنسـاقي
يف الروايــة لثال ــة رواة ،واشــرتك مــو الرتمــا يف الروايــة لتســعة عشــر راويــا
منهم ،يف حني اشرتك مو ابن ماجه يف الرواية لواحد و ال ني راويا من هـؤ ء
الرواة ،وانفرد احلاام عن أصحاب الكتـب السـتة يف الروايـة لثال ـة وعشـرين
( )23راويا.
انيا :بعد دراسة هؤ ء الرواة والوقوف علا أحوا م جرحا وتعديال من
الالل أقوال النقاد ،ميكن تصنيى هؤ ء الرواة علا النحو اصتي:
 - 1من اان ااابا أو وهاعا ،اان عددهم ستة ( )6رواة.
 - 2من اتهم بالكـاب او بالوهـو ،او مـرتوك احلـديف ،اـان عـددهم
ال ة و ال ني راويا( )33راويا.
 - 3مــن اــان هــعيفا جــدا ،او منكــر احلــديف اــان عــددهم ســتة عشــر

جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

315

( )16راويا.
 - 4من اان هعيفا  ،اان عددهم ستة ( )6رواة.
 - 5من اان صدوقا ،اان راويا واحدا.
الثـــا :روى احلـــاام ـــؤ ء الـــرواة يف اتابـــه املســـتدرك ،ماقـــة و ال ـــة
وعشــرين ( )123حــديثا وأ ــرا ،املرفــوت منهــا ماقــة وحــديف واحــد(،)101
واص ــار واألالوــار املوقوفــة واملقطوعــة ،ا نــان وعشــرين( )22أ ــرا .وتفصــيل
الع علا النحو اصتي:
- 1عدد األحاديف املرفوعة والـيت صـححها أو حسـنها اإلمـام احلـاام،
تسعة وأربعني ( )49حديثا.
 - 2صــحي احلــاام علــا شــرا الشــيمني ســتة ( )6أحاديــف ،وحــديثا
واحدا علا شرا الومار  ،وآالر علا شرا مسلم.
 - 3صـــحي احلـــاام تســـعة و ال ـــني ( )39حـــديثا ،ســـتة( )6منهـــا يف
املتابعا والشواهد.
- 4قام احلاام بتحسني حديثني( )2منها.
- 5سـكت احلـاام علـا تسـعة و ال ـني ( )39حـديثا ،مخسـة( )5منهـا
رواها يف املتابعا والشواهد ،وحديثني( )2منها أالرجها لعلو ىلسنادها.
 - 6أعل وهعى اإلمام احلاام ال ة عشر ( )13حديثا.
 - 7تعقــب الــاه يف التلمــيص مخســة وأربعــني( )45حــديثا مــن هــا.
األحاديف املرفوعة.
- 8عـــدد اص ـــار واألالوـــار املوقوفـــة واملقطوعـــة والـــيت قـــام احلـــاام
بتصحيحها ،ا نان ( ،)2أحدهما صـححها علـا شـرا الومـار  ،واصالـر
صححه يف الشواهد.
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- 9سكت احلاام علا تسعة عشر ( )19أ را.
 - 10أعل احلاام وهعى أ را واحدا.
 - 11تعقــب الــاه يف التلمــيص مخســة ( )5أحاديــف فقـ مــن هــا.
اص ار.
 - 12انفـرد احلــاام بروايــة مثــان وتسـعني( )98حــديثا وأ ــرا عــن الكتــب
الستة ،والوقية بممَرج أصلها يف الكتب الستة أو يف بع ها.
رابعــا :معــاأ منه يــة احلــاام النقديــة يف الروايــة ــؤ ء الــرواة املــتهمني
عند ،.ميكن بيانها علا النحو اصتي:
- 1تنوعت رواية احلـاام ملروايـا هـؤ ء الـرواة ،فالغالـب علـا تلـع
الروايــا ممــا قــام بتصــحيحها أو الســكو عنهــا ،أنهــا اانــت يف األصــول
وبع ها يف الشواهد واملتابعا .
والتمس احلافظ ابن ح ر العار للحـاام علـا هـاا ا الـتالف والتنـاق
بني التن ري والتطويق عند احلاام رله اهلل ،فقـال :قيـل يف ا عتـاار عنـه أنـه
عند تصنيفه للمستدرك اان يف أواالر عمـر ،.وااـر بع ـهم :أنـه حصـل لـه
تغري و فلة يف آالر عمر ،.ويدل علا الع أنه اار مجاعة يف اتاب ال ـعفاء
له ،وقطو برتك الرواية عنهم ،ومنو من ا حت اج بهم ،م أالرج أحاديف
()1
بع هم يف مستدراه وصححها.
- 2اعتــار احلــاام نفســه عــن روايتــه عــددا مــن تلــع الروايــا يف اتابــه
املســـتدرك ،وأنهـــا ليســـت مـــن شـــرا اتابـــه ،وىلمنـــا أالرجهـــا يف الشـــواهد
واملتابعا  )2( ،بل واعتار عن روايـة بع ـها لل ـرورة )3( ،واـاا اعتـار عـن
()4
بع ها أنه أالرجها يف الشواهد متع وا منها حمت ا بها.
()1لسان امليزان.)233 /5( ،وان ر :سري اعالم النوالء.176- 175/17،
()2ان ر :ترمجة رقم (.)53(،)48(،)44(،)39(،)34(،)15
()3ان ر :ترمجة رقم (.)50
()4ان ر :ترمجة رقم (.)12
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- 3روى احلاام عددا من تلع املروايا يف السري واملغاز  )1( ،ومعرفـة
الصحابة )2( ،والتفسري )3( ،وشـرطه فيهـا التسـاهل امـا سـطر الـع يف مقدمـة
تلــع الكتــب )4( ،ومبــا ســار عليــه بقيــة النقــاد مــن التســاهل يف روايــة تلــع
األحاديف.
 - 4هعى احلاام عددا مـن تلـع الروايـا  ،وأعلـها بالشـاوا )5( ،أو
()7
بالغرابة )6( ،وروى بع ها لعلو ىلسنادها.
 - 5التوصــية با عتنــاء باإلمــام احلــاام واتوــه ،ويف مقــدمتها املســتدرك
علا الصحيحني ،مبزيد من الوحف والدراسة للكشى عن بقية معاأ منه ـه
النقد  ،وىلبراز .بصورة شاملة ودقيقة.
وصلا اهلل علا سيدنا حممد وعلا آله وسلم

*

*

*

()1ن ر :ترمجة رقم (.)13
()2ان ر :ترمجة رقم (.)61(،)26
()3ان ر :ترمجة رقم (.)50(،)31
()4ان ر :املستدرك)666 /1(،
()5ان ر :ترمجة رقم(.)49(،)41
()6ان ر :ترمجة رقم (.)50(،)34(،)31( ،)8
()7ان ر :ترمجة رقم(.)35
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جدول بأااء الرواة املرتجم م مرتوة علا حروف املع م
رقم

اسم الراو

الالصة احلكم

من روى حديثه

1

ىلسحا بن بشر الْكَاهِلِي

اااب ي و احلديف

احلاام

مرتوك احلديف

احلاام

صدو يهم

مسلم

2

شبٍ
ص َرمب بْنب حَوْ َ
أَ ْ
ا َمْدَانيّ

3

أَفْ َليب بنب سَعِيدٍ الْ ُقوَاقِيُّ

4

تَلِيدب بن سليمان املُحَارِبِيّ

راف ي متهم
بالكاب

الرتما

5

حسان بن الب

مرتوك احلديف

احلاام

6

حسني بن علوان

متهم بالوهو

احلاام

هعيى جدا

ابن ماجه

متفق علا هعفه

الرتما وابن ماجه

7

حَفْصب بْنب عبمَر بْنِ أَبِي
الْعَطَّافِ

8

حَمادب بْنب عِيسَا الْ ب َهنِيُّ

9

لزة النصِيوِي

متهم مرتوك
احلديف

الرتما

10

الالد بن ىلااعيل

اااب

احلاام

11

الالد بن ىللياس القرشي

مرتوك احلديف

الرتما وابن ماجه،

12

دَاوبدَ بْنِ الْمبحَورِ

اااب

ابن ماجه

13

رجاء بن أبي عطاء

14

جوِرية بن حممد
زيد بن َ

مرتوك يرو
املوهوعا
مرتوك احلديف

احلاام
الرتما وابن ماجه
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األنصار
15

سَلَّام بن سبليمان املداقين

مرتوك احلديف

احلاام

16

سَوارب بْنب بمصْعَبٍ ا َمْدَانيّ

مرتوك احلديف

احلاام

17

عاصم بن سليمان

18

عامر بن صاو الزَُّب ْيرِ ّ

19

العواس بن الوليد

املوهوعا
مرتوك احلديف
متهم مرتوك
احلديف

الرتما
احلاام

20

عود األعلا بن َأ ْعيَن

منكر احلديف

ابن ماجه

21

عود احلميد بن حبر الكويف

منكر احلديف

احلاام

هعيى احلديف

الرتما وابن ماجه

22
23
24
25
26
27
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اااب ،يرو

احلاام

عود الرلن بن زيد بن
أسلم
عود الرلن بن عود اهلل

متهم مرتوك

العمر

احلديف

عود الرلن بن قيس
الزعْ َفرَانِيّ

متهم بالوهو

عود السالم بن صاو

راف ي مرتوك

ا رو

احلديف

عود العزيز بن أبان

متهم ،مرتوك

القرشي

احلديف

عود العزيز بن عود

مرتوك احلديف

ابن ماجه
الرتما يف الشماقل
ابن ماجه
الرتما
الرتما
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الرلن اجلزر
28
29
30
31
32
33

عود اهلل بن حممد بن ربيعة
القُدَامِيّ
عود اهلل بن حممد املدني
عود اهلل بن ميمون
القَداحي
عود امللع بن قدامة
القرشي

هعيى

احلاام

مرتوك احلديف

احلاام

مرتوك احلديف

الرتما

هعيى

ابن ماجه

عود امللع بن هارون

متهم بالكاب،

الشيواني

مرتوك

عود املهيمن بن عواس بن

احلاام

منكر احلديف

الرتما وابن ماجه،

مرتوك احلديف

ابن ماجه

مرتوك احلديف

ابن ماجه

36

عثمان بن عطاء اخلراساني

هعيى

ابن ماجه

37

عمار بن سيى ال ويّ

منكر احلديف

الرتما

38

عمر بن حفص العود

مرتوك احلديف

النساقي

39

عمر بن راشد اجلار

متهم بالوهو

احلاام

40

عمر بن راشد اليمامي

هعيى احلديف

الرتما وابن ماجه

34
35

سهل
عود الوهاب بن جماهد بن
جى املكي
عويد اهلل بن أبي ليد
ا الي
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41

عمرو بن بكر السكْسَكِيّ

مرتوك احلديف

ابن ماجه

42

عَوْنب بْنب عبمَارَةَ

منكر احلديف

ابن ماجه

مرتوك

احلاام

43
44
45
46
47
48
49
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عيسا بن عود اهلل علي بن
أبي طالب
عيسا بن ميمون
فاقد بن عود الرلن
العطار
فرا بن الساقب اجلزر
اثري بن عود اهلل بن عمر
املزني
او ر بن حكيم
مبحَمد بن عود الرحْمَن بن
ا ْلَويْلَمَانِيّ

50

حممد بن عود اهلل بن عبلَاَةَ

51

مبحَمدب بْنب فُرَا ِ التمِيمِيُّ

هعيى احلديف
جدا

الرتما وابن ماجه

مرتوك احلديف

الرتما وابن ماجه

مرتوك احلديف

احلاام

هعيى جدا

الرتما وأبو داود وابن
ماجه

مرتوك احلديف

احلاام

منكر احلديف

أبو داود وابن ماجه

منكر احلديف
متهم مرتوك
احلديف

النساقي وأبو داود وابن
ماجه
ابن ماجه

52

مسَلَمَة بن عبلَيّ اخلُ َشنِي

مرتوك احلديف

ابن ماجه

53

موسا بن عب َم ْيرن الْ َع ْنَورِ ّ

منكر احلديف

احلاام

54

موسا بن حممد بن ىلبراهيم

منكر احلديف

الرتما وابن ماجه
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التيمي
55

موسا بن َمطِرين

مرتوك احلديف

احلاام

56

نوح بن دَراجن

مرتوك احلديف

احلاام

57

نوح بن ااوان

منكر احلديف

ابن ماجه

58

نوح بن أبي مريم

اااب

ابن ماجه

59

الوليد بن الوليد الْ َعنْسِيّ

منكر احلديف

احلاام

60

ا يثم بن عد الطاقي

اااب

احلاام

61

يزيد بن سنان اجلزر

62

يزيد بن عود امللع النوفل

63

يعقوب بن الوليد املدني

*

هعيى ،منكر
احلديف
هعيى ،منكر
احلديف
اااب

*

الرتما وابن ماجه
ابن ماجه
الرتما وابن ماجه

*
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قائمة املصادر واملراجع
- 1أحــوال الرجــال ،ىلبــراهيم بــن يعقــوب اجلوزجــاني الســعد ( 259هـــ)،
حتقيق :عود العليم الوَستو  ،حديف أاادمي ،بااستان.
- 2اإلرشــاد يف معرفــة علمــاء احلــديف ،اخلليــل بــن عوــد اهلل اخلليلــي القــزويين
(446هـ) ،حتقيق ،د.حممد ىلدريس ،مكتوة الرشد ،الرياض ،ا1409 ،1هـ
- 3ىلامال تهايب الكمال يف أااء الرجال ،عالء الدين بن قليد الرتاـي احلنفـي
مغلطــا 762 ( ،هـــ) ،حتقيــق :عــادل حممــد وأســامة أبــراهيم ،الفــارو احلديثــة،
مصر ،ا2001 ،1م.
 - 4األنســاب ،عوــد الكــريم بــن حممــد الســمعاني ( 562هـــ) ،حتقيــق :عوــد
الرلن املعلمي اليمـاني و ـري ،.جملـس داقـرة املعـارف العثمانيـة ،حيـدر آبـاد ،ا،1
 1962م.
- 5التاري (رواية الـدارمي) ،أبـو زاريـا حييـا بـن معـني املـر ( ،

233هــ)،

حتقيق :ألد نور سيى ،دار املأمون للرتامح ،دمشق 1400 ،هـ.
- 6التاري (رواية الـدور ) ،أبـو زاريـا حييـا بـن معـني ( 233هــ) ،حتقيـق:
ألد نور سيى ،مراز الوحف العلمـي وىلحيـاء الـرتامح اإلسـالمي ،مكـة املكرمـة ،ا
1979 ،1م.
- 7تاري اإلسالم ووفيا املشاهري واألعالم ،حممد بن ألد بن عثمان الـاه
748 ( ،هـــ) ،حتقيــق :د .بشــار عــواد ،دار الغــرب اإلســالمي ،بــريو  ،ا،1
2003م.
- 8التاري األوس  ،حممد بن ىلااعيل اجلعفي الومار 256 ( ،هـ) ،حتقيق:
حممود زايد ،دار الوعي ،حلب ،ا1977 ,1م.
- 9تــاري بغــداد ،ألــد بــن علــي بــن ابــت اخلطيــب الوغــداد ( 463هـــ)،
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حتقيق :د .بشار معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريو  ،ا 2002 ، 1م
- 10التــاري الكــوري ،حممــد بــن ىلااعيــل الومــار اجلعفــي( 256هـــ) ،دار
الفكر ،بريو 1986 ،م
- 11التاري الكوري ،أبو بكر ألد بن أبي اليثمة ( 279هـ)  ،حتقيق :صالح
هالل ،الفارو احلديثة  ،القاهرة ،ا2006 ، 1م.
 - 12تاري مدينـة دمشـق  ،علـي بـن احلسـن ابـن عسـاار الدمشـقي( 571هــ)،
حتقيق :عمر بن رامة العمر  ،دار الفكر ،بريو 1995 ،م.
- 13تاري ابن يونس املصر  ،عود الـرلن بـن ألـد بـن يـونس الصـديف( ،
347هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريو  ،ا 1421 ،1هـ.
 - 14التحفة اللطيفـة يف تـاري املدينـة الشـريفة ،حممـد بـن عوـد الـرلن بـن حممـد
السماو ( 902هـ) ،دار الكتب العلميه ،بريو  ،ا1993 ،1م
 - 15تاارة احلفـاه (أطـراف أحاديـف اتـاب ا ـروحني بـن حوـان) ،حممـد بـن
طــاهر بــن علــي املقدســي ،املعــروف بــابن القيســراني ( 507هـــ)  ،حتقيــق :لــد
السلفي ،دار الصميعي  ،الرياض ،ا 1994 ،1م.
- 16تعليقا الدارقطين علا ا روحني بـن حوـان ،علـي بـن عمـر الـدارقطين
الوغـــداد (  ،).385حتقيـــق :الليـــل العربـــي ،الفـــارو احلديثـــة  ،دار الكتـــاب
اإلسالمي ،القاهرة ،ا 1994 ، 1م.
- 17تقريــب التهــايب ،ألــد بــن علــي العســقالني ابــن ح ــر 852 ( ،هــ) ،
حتقيق :حممد عوامة ،دار الرشيد ،سوريا ،ا1986 ،1م.
 - 18تهايب التهايب ،ابن ح ر ،ألد بـن علـي العسـقالني ،).852( ،دار
الفكر ،بريو  ،ا1984 ،1م.

جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

325

- 19الثقا  ،حممد بن حوـان بـن ألـد الوسـيت354 ( ،هــ) ،حتقيـق :السـيد
شرف الدين ألد ،دار الفكر ،ا1975 ،1م.
- 20اجلرح والتعديل ،عود الرلن بن أبي حامت الراز ( 327هـ) ،دار ىلحيـاء
الرتامح العربي ،بريو  ،ا1952 ،1م.
- 21ديوان ال عفاء واملرتواني واللق من ا هـولني و قـا فـيهم لـني ،حممـد بـن
ألـد بــن عثمــان الــاه 748 ( ،هــ) ،حتقيـق :لــاد األنصــار  ،مكتوــة النه ــة
احلديثة ،مكة ،ا1967 ،2م.
- 22االــرية احلفــاه (مــن الكامــل بــن عــد ) ،حممــد بــن طــاهر ابــن القيســراني
املقدسي( 507هـ) ، ،حتقيـق :دعوـد الـرلن الفريـواقي ،دار السـلى ،الريـاض،
ا1996 ،1م
- 23اار أااء من تكلم فيه وهو مو ق ،حممد بن ألد بن عثمـان الـاه (
748هـ) ،حتقيق :حممد شكور أمرير املياديين ،مكتوة املنار ،الزرقاء ،ا1986 ،1م.
- 24السـنن ،علــي بــن عمــر الــدارقطين الوغــداد ( 385هــ) ،حتقيــق :شــعيب
ا رناؤوا ،وآالرون ،مؤسسة الرسالة ،بريو  ،ا 2004 ،1م.
 - 25السنن ،أللد بن شعيب النساقي ( 303هــ) ،حتقيـق :عوـد الفتـاح أبـو
دة ،مكتب املطووعا اإلسالمية ،حلب
ا1986 ،2م
 - 26السنن ،أبو داود سـليمان بـن األشـعف الس ِسْـتاني ( 275هــ) ،حتقيـق:
حممد حميي الدين عود احلميد ،الناشر :املكتوة العصرية ،بريو .
- 27السنن ،حممد بن عيسا بن سَوْرة الرتما ( 279هـ) ، ،حتقيق ،ألـد
حممد شاار وآالرون ،دار ىلحياء الرتامح العربي  ،بريو .
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- 28السنن ،حممد بن يزيـد ابـن ماجـة القـزويين273 ( ،هــ) ،حتقيـق :حممـد
فؤاد عود الواقي ،دار ىلحياء الكتب العربية ،فيصل عيسا الوابي احلل .
- 29السنن الكىى ،ألد بن احلسني بـن علـي الويهقـي ( 458هــ) ،حتقيـق:
حممد عود القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريو  ،لونان ،ا 2003 ،3م.
- 30ســـؤا

الىقـــاني للـــدارقطين ،علـــي بـــن عمـــر الـــدارقطين الوغـــداد

( 385هـ) ،حتقيق :د.عودالرحيم القشقر  ،اتب الأنـه مجيلـي ،بااسـتان ،ا،1
1404هـ
- 31ســؤا

ابــن اجلنيــد بــن معــني ،أبــو زاريــا حييــا بــن معــني املــر ( ،

233هـ) ،حتقيق :ألد نور سيى ،دار مكتوة الدار ،املدينة املنورة ،ا..1400 ،1
- 32سؤا

أبي داود لامام ألد بن حنول يف جرح الـرواة وتعديلـهم ،ألـد

بــن حممــد بــن حنوــل الشــيواني ( 241هـــ) ،حتقيــق :د .زيــاد منصــور ،مكتوــة العلــوم
واحلكم ،املدينة املنورة ،ا1414 ، 1هـ.
- 33ســــــؤا

الســــــلمي للــــــدارقطين ،علــــــي بــــــن عمــــــر الــــــدارقطين

الوغداد (  ، ،).385حتقيق :فريق من الواحثني بإشراف :د .سعد احلميـد  ،د .الالـد
اجلريسي ،ا1427 ، 1هـ.
- 34سؤا

أبي عويد اصجر أبا داود الس ستاني يف اجلرح والتعديل ،أبـوداود

ســليمان بــن األشــعف الس ســتاني275 ( ،ه ــ) ،حتقيــق :د.حممــد قاســم العمــر ،
عمادة الوحف العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،ا1983 ، 1م
- 35سؤا

حممد بن عثمان بن أبي شيوة لعلـي بـن املـديين  ،علـي بـن عوـد اهلل

السعد ( 234هـ) ،حتقيق :موفق عود القـادر ،مكتوـة املعـارف ،الريـاض ،ا، 1
1404هـ.
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- 36سؤا

مسعود بن علي الس ز (مو أسالة الوغداديني عن أحوال الرواة)،

أبو عود اهلل احلاام حممد بـن عوـد اهلل بـن النيسـابور ( 405هــ) ،حتقيـق :موفـق عوـد
القادر ،دار الغرب اإلسالمي ،بريو  ،ا1408 ،1هـ.
 - 37ســري أعــالم النــوالء ،حممــد بــن ألــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الــاه (
 748هـ) ،حتقيـق  :جمموعـة مـن ا ققـني بإشـراف الشـي شـعيب األرنـاؤوا ،مؤسسـة
الرسالة ،ا 1985 ،3م.
- 38الصارم املنكي يف الرد علا السوكي ،حممد بن ألد بن عود ا ـاد احلنولـي
( 744هـــ) ،حتقيــق :عقيــل املقطــر اليمــاني ،مؤسســة الريــان ،بــريو  ،ا،1
2003م
- 39الصحيي( ،املسند الصحيي املمتصـر بنقـل العـدل عـن العـدل ىل رسـول اهلل
صلا اهلل عليه وسلم) ،مسلم بن احل اج أبو احلسن القشري النيسابور ( 261هـ)،
حتقيق :حممد فؤاد عود الواقي ،دار ىلحياء الرتامح العربي ،بريو .
- 40ال عفاء الكوري ،حممد بن عمر بن موسا العقيلـي(322هــ) ،حتقيـق :عوـد
املعطي قلع ي ،دار املكتوة العلمية ،بريو  ،ا1984 ،1م.
- 41ال ــعفاء واملرتواــون ،علــي بــن عمــر الــدارقطين الوغــداد ( 385ه ــ)،
حتقيق :د.عود الرحيم القشقر  ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة1403 ،هـ
- 42ال عفاء الصغري ،حممد بن ىلااعيل الومار اجلعفي( 256هـ) ،حتقيق:
حممود ىلبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب- 43 .ال عفاء واملرتواني ،عود الرلن بـن
علـي ابــن اجلــوز 597 ( ،هـــ) ،حتقيـق :عوــد اهلل القاهــي ،دار الكتــب العلميــة،
بريو  ،ا1406 ،1هـ
- 44ال عفاء واملرتواني ،ألد بن شعيب النساقي303 ( ،هـ) ،حتقيق حممود

328

الرواة الاين جرحهم احلاام جرحا شديدا وروى م يف املستدرك " دراسة استقراقية نقدية"
د .عود ربه سلمان أبو صعيليع

زايد ،دار الوعي ،حلب ،ا1369 ،1هـ.
- 45الطوقا الكىى ،القسم املتمم لتابعي أهـل املدينـة ومـن بعـدهم ،حممـد بـن
سعد بن منيو ا امشي 230 ( ،هـ) ،حتقيق:د .زياد منصور ،مكتوـة العلـوم واحلكـم
 ،املدينة املنورة ،ا 1408 ،2هـ
- 46ال ـعفاء ،أبــو نعــيم ألـد بــن عوــد اهلل األصـوهاني ( 430هـــ) ،حتقيــق:
فارو لادة ،دار الثقافة ،الدار الوي اء ،ا1984 ،1م.
- 47ال عفاء ،طوو همن اتاب "أبـو زرعـة الـراز وجهـود .يف السـنة النوويـة"،
أبو زرعـة عويـد اهلل بـن عوـد الكـريم الـراز ( 264هــ) ،لسـعد ا ـامشي ،عمـادة
الوحف العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة النووية1982 ،م.
- 48الطوقــا الكــىى ،حممــد بــن ســعد ا ــامشي( 230ه ــ)  ،دار صــادر،
بريو .
- 49علل احلديف ،عود الرلن بن أبي حامت الراز ( 327هـ) ،حتقيق :فريق
من الواحثني بإشـراف وعنايـة د .سـعد احلميـد و د .الالـد اجلريسـي ،مطـابو احلمي ـي،
ا2006 ،1م.
- 50العلــل الكــوري( ،ترتيــب أبــو طالــب القاهــي) ،حممــد بــن عيســا بــن سَـوْرة
الرتما (  279هــ) ،حتقيـق :صـوحي السـامراقي وآالـرون ،عـاأ الكتـب  ,بـريو ،
ا1409 ، 1هـ.
 - 51العلل املتناهية يف األحاديـف الواهيـة ،عوـد الـرلن بـن علـي ابـن اجلـوز ،
(املتوفا 597 :هـ) ،حتقيق :ىلرشـاد احلـق األ ـر  ،ىلدارة العلـوم األ ريـة ،فيصـل آبـاد،
بااستان ،ا1401 ،2هـ
- 52العلـــل ومعرفـــة الرجـــال ،ألـــد بـــن حنوـــل الشـــيواني241 ( ،هــــ) ،
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حتقيق:وصي اهلل عواس ،املكتب اإلسالمي  ,بريو  ،ا1988 ، 1م
- 53العلــــل الــــواردة يف األحاديــــف النوويــــة ،علــــي بــــن عمــــر الــــدارقطين
الوغداد ( 385هـ) ،حتقيق :حمفوه الـرلن السـلفي ،دار طيوـة ،الريـاض ،ا،1
1985 – 1405م
 - 54القول املسدد يف الاب عن املسند لامـام ألـد ،ألـد بـن علـي ابـن ح ـر
العسقالني ( 852هـ) ،مكتوة ابن تيمية ،القاهرة ،ا1401 ، 1هـ.
- 54الكامــل يف هــعفاء الرجــال ،عوــداهلل بــن عــد بــن عوــداهلل اجلرجــاني( ،
365هـ) ،حتقيق :حييا زاو  ،دار الفكر ،بريو  ،ا1988 ،3م.
- 55الكشى احلثيف عمن رمي بوهو احلديف  ،سو ابن الع مـي ىلبـراهيم بـن
حممد احلل (841هـ) ،حتقيق :صـوحي السـامراقي ,مكتوـة النه ـة العربيـة ،بـريو ،
ا1987 ، 1م
- 56الكنا واألاـاء ،مسـلم بـن احل ـاج النيسـابور ( 261هــ)  ،حتقيـق:
عود الرحيم القشقر  ،عمـادة الوحـف العلمـي ،اجلامعـة اإلسـالمية ،املدينـة املنـورة،
ا1984 ،1م.
- 57الص ء املصنوعة يف األحاديف املوهوعة ،عود الرلن بن أبـي بكـر جـالل
الدين السيوطي ( 911هــ) ،حتقيـق :صـالح عوي ـة ،الناشـر :دار الكتـب العلميـة،
بريو  ،ا1996 ،1م
 - 58اللوــاب يف تهــايب األنســاب ،علــي بــن أبــي الكــرم  ،ابــن األ ــري اجلــزر
( 630هـ) ،دار صادر  ،بريو .
- 59لسان امليزان ،ألد بن علي ابن ح ر العسقالني852( ،هـ) ،داقرة املعرف
الن امية ،ا ند ،مؤسسة األعلمي للمطووعا  ،بريو  ،ا1986 ،3م
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- 60املتفق واملفرت  ،ألـد بـن علـي اخلطيـب الوغـداد ( 463هــ) ،حتقيـق،
د.حممد احلامد  ،دار القادر  ،دمشق ،ا1997 ،1م.
- 61املــدالل ىل الصــحيي ،أبــو عوــد اهلل احلــاام حممــد بــن عوــداهلل النيســابور ،
( 405هـــ) ،حتقيــق :د .ربيــو هــاد املــداللي ،مؤسســة الرســالة ،بــريو  ،ا، 1
1404هـ
- 62ا ــروحني مــن ا ــد ني وال ــعفاء واملرتواــني ،حممــد بــن حوــان بــن ألــد
الوسيت(  ،).354حتقيق :حممود ىلبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب ،ا..1396 ،1
 - 63تصر تلميص املستدرك ( تصرب استدرَاك احلافِظ الاّه علا مستدَرك أبي
عوــد اهلل احلــاام) ،عمــر بــن علــي ابــن امللقــن املصــر ( 804هـــ) ،حتقيق:عوــد اهلل
اللحَيدَان وسعد آل ليد ،دار العاصمة ،الرياض ،ا1411 ، 1هـ
- 64املســـتدرك علـــا الصـــحيحني ،أبـــو عوـــد اهلل احلـــاام حممـــد بـــن عوـــداهلل
النيسابور  405 ( ،هــ) ،حتقيـق :مصـطفا عوـد القـادر عطـا ،دار الكتـب العلميـة،
بريو  ،ا1990 ، 1م
- 65املســـند ،ألـــد بـــن حنوـــل الشـــيواني241 ( ،هــــ) ،حتقيـــق :شـــعيب
األرناؤوا ،دار الرسالة ،بريو ،
 - 66مع ــم الولــدان ،يــاقو بــن عوــد اهلل الرومــي احلمــو ( 626هـــ) ،دار
صادر ،بريو  ،ا 1995 ،2م.
- 67معرفة الثقا  ،ألد بن عود اهلل بن صاو الع لي( 261هــ) ،حتقيـق:
عود العليم الوستو  ،مكتوة الدار ،املدينة املنورة ،ا1985 ،1م.
- 68معرفــة الرجــال (روايــة ابــن حمــرز) ،أبــو زاريــا حييــا بــن معــني املــر ( ،
233هـ) ،حتقيق :حممد القصار ،جممو اللغة العربية ،دمشق ،ا1985 ،1م

جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

331

- 69من االم ألد بن حنول يف علل احلديف ومعرفة الرجال ،ألـد بـن حنوـل
الشيواني241 ( ،هـ) ،حتقيق:وصي اهلل عواس ،املكتـب اإلسـالمي  ,بـريو  ،ا، 1
1988م ،حتقيق :صوحي السامراقي ،مكتوة املعارف ،الرياض ،ا1409 ، 1هـ.
 - 70ميزان ا عتدال يف نقد الرجـال ،حممـد بـن ألـد بـن عثمـان الـاه ( ،
748هـ) ،حتقيق :علي الو او  ،دار املعرفة ،بريو .
- 71املوهوعا  ،عود الرلن بـن علـي ابـن اجلـوز 597 ( ،هــ) ،حتقيـق:
عود الرلن حممد عثمان ،املكتوة السلفية ،املدينة املنورة ،ا1966 ، 1م.

*
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Narrators Severely Doubted by Al-Hakim and Mentioned in his Book AlMustadrak
Critical Inductive Study
Dr. Abdrabbuh S. Abu se’ilil
College of Shari’a
Jordanian University

Abstract:
This study deals with the narrators whose narrations were strongly criticized
by Al-Hakim and yet he narrated their Hadith in his book al-Mustadrak. The
study will collect the names of these narrators, their narrations and the opinions
of the critics regarding them. The current research concludes that: some of the
narrations by these narrators are mentioned by Muslim in his book Al-Sahih,
some of them belong to the four Sunan, and some are are included in al-Hakim’s
works only.
Al-Hakim corrected a number of the narrations he doubted using the criteria
set by Bukhari and Muslim, while other narrations were scutinized by alDhahabi and other scholars. Moreover, Al-Hakim weakened other several of
these narrations and he admitted that they do not meet the criteria of his book.
However, it appears that he used these narrations in citations and out of
necessity, and mainly in certain topics such as biographis, waring raids, Prophet's
companions and Quran explication. All this was out of tolerating narrations in
some areas.
Key Words: Hadith Criticism, Biography, al-Jarh and al-Ta'dil, Narrations of
al-Mustadrak, Weaks.
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حقيقة النص اصطالحاً عند اجلهمور،
وأثرها يف فوم اخلطا الررع والعهمل به.

د .عبدالرمحن بن عبداهلل بن حمهمد الرباهيم
قسم أصرل الفقه بكلية الرريعة والد،اسات اإلسالمية
جامعة القصيم

حقيقة النص اصطالحاً عند اجلهمور ،وأثرها يف فوم اخلطا الررع والعهمل به.
د .عبدالرمحن بن عبداهلل بن حمهمد الرباهيم
قسم أصرل الفقه بكلية الرريعة والد،اسات اإلسالمية
جامعة القصيم
تا،يخ تقديم البحث1439 /12 /25 :هـ

ملخص الد،اسة:

تا،يخ قبرل البحث1440 /3 /5:هـ

ت

ت

تناولتتيف ه اتتلب بلحقتتة النلتتو بلتتنبه وبطتتًب نتتا به ت ماا ن ت ب
بأله لننيه وذكًت بختمف م ه ذلك و نااج م بليت سا وب لن ا.
واي تع إىل ن جني :
 - 1ن ج جيعل بلنصنو ستفا ةً ذبت بللفظ ؛ انة بل ضع بللغ ي  ,فلط .
 - 2و تتن ج ت جيعل ت ا ستتتفا ةً ت ذلتتك  ,و ت تتل ذبت بللفتتظ ؛ وذلتتك ت
بللًبئ بطلالنو  ,وبحلالنو .
ثم ذكًت سحب بختمف م ه اله بطسألو ؛ وات ه م لتا وعت إىل بختتمن بلن تً
إىل ا باتف نالسناق ال وعترب ك مت بلكمم  ,أو أنا شيء خا ج نننو بلكمم .
ثتتم تناولتتيف نالحقتتة أثتتً بختتتمن ي ت بألهت لنني ه تعًوتتف بلتتنب لت ف تتم
بخل اب بلشً ي  ,وبلع ل ناه وق ذكًت مخسو آثا لللك واي :
ا وتعلق نكثًة بلنص ص وقلت ا بلناانو باله مانو.
ونننيف انا أن بلتنب ت انتة بالهت مل تلتف قلت ًو وكثتًة طستب بالهت مل ,
وبطن ج بللي سا لنا بطعًن .
تع نم بلشًوعو ه نف س أتحا ا.
ونننيف انا أنا كل ا بكتسب بخل اب بلنصنو باله مانو بشت تع ن ا ه بلنف س .
ا وست ل نا ل إثحات هفات بهلل تعاىل ,ووعتل ل لا.
ونننيف ان ا ا وتعلق نصفات بهلل تعاىل  ,وأن أال بلكمم أول اا ؛ و أسحاب ذلتك
ب تلا ام م ك ن ا نص هاً ميتنع تأوول ا  ,خبمن أال بلسنو فتنن م وأول اتا لك ن تا
نص هاً أاناناً  ,و مً نال ااً أاناناً أخًى .

نلض بحلكم بطخالف ألاا وة بآلاا .
ونننيف انا ن ج بإل ام أمح ه نفتض بحلكتم بطختالف حلت وة آاتا ي ؛ وأستاس
ذلك  :ك نا نصاً ال حيت ل بلتأوول وبطخالفو .
ق ة بل اللو  ,وبلرتجنح ن بلتعا ض.
ونننيف انا أن ت أه تً تااً بلتنب قت ة اللتتاه فتنذب قلنتا إن اتلب بللفتظ نتب؛
بلل ة ناطكان بللي ال فت  .وإذب جنعلتا ت بلتنب نلصتيف
للبتاه أو لغلهه ف
ق تا .ف وسَّتع بئتًة بلتنب كثتًت نت ه بلت الئل بلل وتوه و ت ضتنَّل ا ضتاقيف نت ه
وقليف ن ه تلك بل الئل .وإذب تعا ضتيف بلت الئل تعا ضتا هااًوتا طستب ن تً ب ت ت ه
فاطل م بلنب ل له .

املقدمة:

احلمــد ر را العــا ا ذ الـ ن جعــل نيــوى الــودي هــد للم ــد
وبينات م اهلد والفرقان ذ وأنزل ك ابـ علـو و ـس لسـان العـرا ال الد لـة
والبيان ذ وأصلي وأسلم علو م أرسل ار رمحة للعا ا م اإلنس واجلان.
وبعد :إن األلفاظ أوعية للمعاني ذ ُعَبَّرُ ب ـا ليـدل ا ـ ملمُ ا طاَـبَ عمـا
أراده م تلك ا عاني ذ ولم تلك األلفاظ ليست علو دـد سـواف يمـا ل ملـ
م ا عاني.
ودرجاتُ اخلطاا ليست علو دـد سـواف ال الةـوا والر ـور والو ـو
مـل ـ ه
والبيان ذ وأقو تلك الدرجات :ما كـان اللفـن نيـا ال معنـاه
وسواه م ا عاني.
وهل ا حبثت ذلك النوع م اخلطاا وهو :النص ؛ مبينًا دةية وا راد ب
اصطالدا عند مج ور األصوليا خاصة دون احلنفية مـن م ذ ورـررا الةـول
ال ذلــك ذ ومبينــا منــاهو اجلم ــور ذ واخـ ال م ال ذلــك ومشـ ا أل ــر ذلــك
اخلالف بين م علو ا سائل العلمية ذات اليلة ب .
وقد مسيت البحث ":دةيةة الـنص اصـطالداً عنـد اجلم ـور وأ رهـا ال
م اخلطاا الشرعي ذ والعمل ب ".
أهمية البحث:
تأتي أهمية البحـث ال لر ـره حلةيةـة الـنص اصـطالداً عنـد اجلم ـور مـ
األصــوليا خاصــة وبيــان اخ ـ ال م ال ذلــك وأن ــم ليســوا علــو مــن و
وادـد وتيــحيم مــا قــد مــون لطًــا شــائعا بــا النــاح دــول دةيةــة الــنص
عندهم وإظ اره أل ر اخ ال م ال ذلك علو ا سائل العلمية.
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أهداف البحث:
دف البحث إىل :لر ر دةيةة النص عند اجلم ـور وبيـان اليـحيم ال
ذلك وأ ر ا خ الف علو ا سائل العلمية ا علةة ب ا اجلانب.
الدراسات السابةة:
مل أجد علو دسب علمـي مـ حبـث هـ ا ا و ـوع مـ جانبيـ وهمـا:
من و اجلم ـور ال تعر ـا الـنص اصـطالدا واخـ ال م ال ذلـك .وبيـان أ ـر
ذلك اخلالف علو النوادي العلمية ذات اليلة ب .
أما ا ؤلفات ال د ت األلفاظ ؛ اس ةال ً ذ أو مناً أكثر م أن ليـو
ذ ولعل م أش رها:ك اا " تفس النيـوى" للدك ور:رمـد أد ـب اليـا ذ
وك اا "د ت األلفاظ" لشيطنا الدك ور :عةوا البادسا.
خطة البحث:
جعلت ه ا البحث ال :مةدمة ومبحثا وخامتة و ارح.
أما ا ةدمة :ش مل علـو :ا اديـة وبيـان عنـوان البحـث وأهمي ـ
وأهداف ك اب والدراسات السابةة وخطة البحث ومن و البحث.
وأما ا بادث :ش مل علو مبحثا:
ا بحث األول :دةيةة النص عند اجلم ور.
و ش مل علو ال ة مطالب:
ا طلب األول :تعر ا النص لغة.
ا طلب الثاني :تعر ا النص اصطالدا عند اجلم ور ذوبيان منـاهه م ال
ذلك.
و ي الث مسائل.
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ا سألة األوىل:ال إَالقات النص.
ا سألة الثانية :مناهو اجلم ور ال تعر ا النص.
ا سألة الثالثة :الفرق با النص والراهر ؛ بناف علو ا ن و الثاني.
ا طلب الثالث :سبب اخ الف اجلم ور ال تعر ا النص.
ا بحث الثاني :أ ر اخ الف اجلم ور ال دةيةة النص علـو ـم اخلطـاا
الشرعيذ والعمل ب .
و ش مل علو مخسة مطالب:
ا طلب األول :كثرا النيوى وقل ا.
ا طلب الثاني :تعريم الشر عة ال نفوح أتباع ا.
ا طلــب الثالــث :مــا س ـ دل ب ـ علــو إ بــات صــفات ار تعــاىل و ع ةــد
مدلول .
ا طلب الرابع :نةض احلمم ا طالا ألداد ث اآلداد.
ا طلب اخلامس :قوا الد لة والرتجيم عند ال عارض.
وأما اخلامتة :ش مل علو أهم الن ائو.
وأما الف ارح :ش مل علو رح ا يادر و رح ا و وعات.
من و البحث:
وقد سرت علو ا ن و اآلتي:
 - 1اع مدت علـو ا ـن و ا سـ ةرائي لمـالم أهـل العلـم ونيوصـ م
وال حليــل لمالم ــم للوصــول إىل أصــم الن ــائو وبيــان أ ــر اخلــالف ال ه ـ ه
ا سألة.
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 - 2و ةــت كــالم األئمــة وا ـ اهب م ـ ك ــب م مباشــرا ســواف أكــانوا
أصوليا أم ة اف.
 - 3تمون اإلدالـة إىل ا يـدر مباشـرا ال دالـة النةـل منـ بـالنص بـ كر
امس واجلزف واليفحة وال دالة النةل با عنو كر ذلـك مسـبوقاً بملمـة" :
انرر ".
 - 4عند ال عر ا اللغون أنةل ذلك م ك ب أهل اللغة.
 - 5عند ا س ش اد الشعرن أنةل ذلك مـ د ـوان الشـاعر مباشـرا إ
إن تع ر م ك ب اللغة واألدا.
 - 6عزوت اآل ات وا ع ا م الةرآن وخرجت األداد ث.
 - 7اع نيت جبودا العبارات ورقي األسلوا.
 - 8اع نيت بعالمات الرتقيم وسالمة البحث م األخطاف ا طبعية.
 - 9سوف أترجم لألعالم الغ مش ور ةط.
وال اخل ام :أسأل ار تبارك وتعاىل أن جيعل ه ا البحـث خاليـا لوج ـ
موا ةًا ر ات نا عا لعبادا مةربا لد .

*
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ا بحث األول :دةيةة النص اصطالداً عند اجلم ور
و ش مل علو ال ة مطالب.
ا طلب األول :تعر ا النص لغة.
جرت عادا األصوليا عند تعر ا ميطلم أصولي علو تةـد م ال عر ـا
اللغون أولًا ألمر :
األول :أن ال عر ا ا صطالدي مبين ومش س م ال عر ا اللغون.
الثاني :أن ال عر ا اللغون أسبس وجودا مـ ا صـطالدي سـبس ذكـرا
وتعر فًا.
والنص ال اللغة ( :)1ظ ور الشيف وارتفاع سواف أكـان قولًـا أو علًـا
دسيا أو معنو ا.
وهل ا مسيت منية العروح ب ا ا سـم وهـي :مـا للـس عليـ ل اهـا
الناح ومنية احلفـل وهـو ممـان مرتفـع جيلـس عليـ راعـي احلفـل وإ ـا
مسيت ب لك لر ورها وارتفاع ا عما دوهلا م األشياف وبروهها.
و ةال :نص احلد ث إذا ر ع وأسنده إىل قائل ذ وأظ ر قائل .
وم ه ا " النص " وهو اإلسراع ال ا شي مسي بـ لك ألن يـ ظ ـورا
()2
وارتفاعا عما دون م أنواع ا شي.
( )1انرر  :دول تعر ا النص لغة  :اليـحا للهـوهرن ( )1058/3مةـا يس اللغـة
ب ـ ــارح ( )356/5الةــاموح (ى)816:

ر ــب احلــد ث للةاســم ب ـ ســالم

( )457/3ت ب اللغة ( )82/2لسان العرا ( )97/7تاج العروح (.)181/18
( )2قال جابر  ال صفة دو الـن  واصـفًا د عـ مـ عر ـة إىل مزدلفـة  ":إذا وجـد
نص " أن  :أسرع .أخرج البطارن ذبرقم()1666ذ ومسلم ذ برقم (. )1286
هوا َّ
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وم ه ا قول امرئ الةيس ال معلة :
()1
ش إذا هي ني و مبعطل
وجي ٍد كهيد الرئم ليس بفاد ٍ
أن :إذا هي أظ رت وأبان .
ا طلب الثاني :تعر ا النص اصطالدا عند اجلم ورذ وبيان مناهه م ال
ذلك.
و ي الث مسائل.
ا سألة األوىل:ال إَالقات النص.
هناك إَالقان للنص عند أهل العلم:
األول :اإلَالق العام.
وهو :إَالق علو اللفن الدال علو مدلولـ علـو أن وجـ كـان ؛ سـواف
كانت د ل علي قطعية ذ أم ظنية.
وه ا اإلَالق هو الشـائع عنـد السـلا ؛ كاإلمـاما الشـا عي ذ وأمحـد ذ
وهـو ا سـ عمل عنـد الفة ــاف ذ وأهـل اخلــالف ذ واجلـدل ذ واألصــوليا ال بــاا
الةياح.
وم ـ ذلــك قــول الفة ــاف :الــدليل علــو ه ـ ه ا ســألة الــنص واإلمجــاع
والةياح .وقول األصوليا :شرط ال األصـل ال بـاا الةيـاح أن مـون اب ـًا
بنص ذ أو إمجاع.
وإَالق النص هنا مون مةابالً للدليل العةلي ذ واإلمجاع.
قال أبو احلسا البيرن ال "ا ع مد" " :وأما النص ةد دده الشا عي بأنـ
خطاا علم ما أر د ب م احلمم ذ سواف كان مسـ ةال بنفسـ أو علـم ا ـراد بـ
( )1انرر  :د وان – ب حةيس  : -عبدالرمح ا يطاون (ى. )43:
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()2( )1

بغ ه ....وب ا دده الشيخ أبو احلس ".
وقال جد شيخ اإلسالم ال ا سودا ":النص :الةول ال ن فيـده ةينـا أو
()3
ظاهرا وه ا منةول ع الشا عي وإمامنا وأكثر الفة اف ".
الثاني :اإلَالق اخلاى.
وهو :إَالق علو اللفن الدال علو مدلول د لة قطعية ؛ تـردد ي ـا ذ
مل إ معنو وادداً.
لمون
وه ا هو ا ش ور عند األصوليا عند حبث م ال د ت األلفاظ.
وإَالق النص هنا مون مةابالً للراهر واجململ.
يهــب أن علــم أن ا ــراد هنــا هــو :اإلَــالق اخلــاى ؛ وهــو إَــالق
األصوليا ذ وليس اإلَالق العام.
وك لك جيب أن علم أن ا راد هنـا كـ لك :تعر ـا الـنص عنـد اجلم ـور
ةط وليس احلنفية ؛ وذلـك أن للحنفيـة من هـا خاصـا ب ـم ال لد ـد معنـو
النص(.)4
( )1عين أبا احلس المرخي .
( )2ا ع مد (. )295- 294/1
( )3ا ســـــودا ( )1002/2وانرـــــر  :ا نطـــــول (ى )165:وا ع مـــــد ()295/1
وال حةيس والبيان لألبيارن (. )167/2
( )4قسم احلنفية وا م الد لة إىل  :الراهر ذ والنص ذ وا فسر ذ واحملمم .
ومعنو النص عنـدهم  :مـا اهداد و ـوداً علـو الرـاهر مبعنـو مـ ا ـ ملم ذ مـ نفـس
الييغة .
انرر  :تةو م األدلـة (ى )116 :ذ أصـول السرخسـي ( )164/1ذ أصـول البـزدون مـع
كشا األسرار (. )46/1
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وه ا مما قد غفل عن كث م البادثا عند المالم ع النص اصطالدا
يطلط با ا يطلحات وجيعل ا يطلحات ميطلحا واددا.
ا سألة الثانية :مناهو اجلم ور ال تعر ا النص.
هناك من هان للهم ور ال تعر ا النص اصطالدا.
مل إ معنو واددا ذ مـ ديـث
ا ن و األول:من و م جيعل النص
الو ع اللغون.
حبيث راد ب إ معنـو وادـدا و ـرد عليـ ال أو ـل و الـرتدد ال
ا راد ب ل ات اللفن.
وهل ا عر أصحاا ه ا ا ن اج بأن :
()1
 - 1ما طرق إلي اد مال.
()2
اد مال.
 - 2ما فيد بنفس م
()3
 - 3ما دل د لة قطعية.
()4
مل ه.
 - 4ما فيد معنو
 - 5اللفن الماشا عناه الـ ن ف ـم ا ـراد بـ مـ ـ اد مـال مـ
()5
نفس اللفن.
()6
وه ا ا ن و هو ما مشو علي أكثر اجلم ور.
( )1انرر  :ا س يفو (. )48/2
( )2انرر  :رو ة الناظر (. )560/2
( )3انرر  :خم ير اب احلاجب مع شر العضد (. )168/2
( )4انرر  :الغيث اهلامع شر مجع اجلوامع ( . )110/1
( )5انرر  :إ ضا احمليول م برهان األصول للماهرن (ى. )305:
( )6انرـر :العــدا ( )138/1الوا ـم ( )8/2الرو ــة ( )560/2ال لطـيص إلمــام
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قال جد شيخ اإلسالم ال ا سودا ":وقـوم طلةونـ علـو الةطعـي دون مـا
ي اد مال وه ا هو الغالب علو عرف ا ملما ".

()1

وه ا ا ـن و هـو أ ـيس ا نـاهو مـ ديـث
ان شارا ؛ بسبب أخ

ولمنـ أوسـع ا

ولـ

الب األصوليا ب .

ا ن و الثاني :م جيعـل الـنص كـل مـا دل علـو معنـاه د لـةً قطعيـة إمـا
ل ات اللفن م ديث الو ع اللغون وإما ا اقرتن ب م أدلة وقرائ
النص ليس م شـرَ أ
ر ملًا

وأن

مـل إ معنـو وادـدا .بـل كمـ أن مـون اللفـن

ه اد ما ً عيفاً.

وه ا ا ن و هو أوسع ا ن ها م ديث

ول ذ وإن كان أقلَّ ما ان شـارًا

ذ وقد اخ اره كث م احملةةا.
ومم اخ اره م األصوليا:
 - 1إمـــام احلـــرما أبـــو ا عـــالي اجلـــو ين ةـــد قـــال رمحـ ـ ار ال "
الربهان" ":وقد اخ لفت عبارات األصحاا ال دةية ـ
ةــال بعضـ م :هــو لفــن مفيــد

 -عـين الـنص -ذ

طــرق إليـ تأو ــل .....ــم اع ةــد كــث مـ

اخلائضا ال األصول عزا النيوى( ....)2وه ا قول م

يط بـالغرض مـ

احلرما ( )181/1الربهان ( )277/1ا س يفو ( )48/2شر اللمع ()449/1
إدمــام الفيــول (ى )71:شــر تنةــيم الفيــول (ى )36 37:تةر ــب الوصــول
(ى )85:نشر البنود ( )84/1ا ع مد (. )295/1
( )1ا سودا (. )1002/2
( )2انرر بعض م قال ب لك ال إدمام الفيول للباجي (ى. )72 :
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ذلك ذ وا ةيودُ م النيوى ا س ةالل بإ ادا ا عاني علو قطعٍ ذ مع احنسـام
ج ات ال أو الت وانةطاع مسالك ا د ما ت ذ وه ا وإن كان بعيداً ديول
بو ع الييغ رداً إىل اللغة ذ ما أكثر ه ا الغرض مع الةرائ احلاليةذ وا ةالية.
وإذا حن خضنا ال باا ال أو الت ذ وإبانة بطـالن معرـم مسـالك ا ـؤولا
اس بان للطالب الفط أن جل ما سب الناح ظواهر معر ة لل ـأو الت ـي
()1
نيوى ".
 - 2األبيارن ()2ال " شـر الربهـان " ديـث قـال رمحـ ار " :اللفـن قـد
()3
مون نيا بو ع اللغة وقد مون نيا بالةر نة ".
 - 3الشر ا ال لمساني -شيخ الشاَ  -ال " ا ف ا " ديـث قـال
رمح ـ ار ":واعلــم أن ـ قــد ـ عا ا عنــو و مــون اللفــن ني ـاً ي ـ بــالةرائ
()4
والسياق ذ م ج ة الو ع ".
 - 4الةا ــي أبــو علــو كمــا ال " العــدا " ديــث قــال رمح ـ ار" :
واليحيم أن ةال :النص مـا كـان صـر ًا ال دمـم مـ األدمـام وإن كـان
( )1الربهان (. )278- 277/1
( )2علي ب إمساعيل ب علي ب دسا ب عطية ا لةـب

ـس الـد

وشـ رت بـأبي

احلس األبيارن ذ أخ عنـ  :ابـ احلاجـب وابـ السـ ار وابـ عطـاف ار اإلسـمندرن.
ل  :شر ت ب ا دونة وال حةيس والبيان ذ توال باإلسمندر ة سنة616 :هـ .
انرـــر  :تـــار خ اإلســـالم للـ ـ ه _ لةيـــس :بشـــار _ ( )479/13ذ الـــد باج ا ـ ـ هب
(. )121/2
( )3ال حةيس والبيان (. )168/2
( )4ا ف ا (ى. )433:
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اللفن ر مالً ال ه.
()1
مل إ معنو واددا؛ ألن ه ا عز وجوده ".
وليس م شرَ أن
 - 5أبو احلس اب البنـا ذ كمـا ال ك ابـ "اخليـال" ديـث قـال ":الـنص
هو :ما كان صر اً ال دمم م األدمـام ذ وإن كـان اللفـن رـ مالً سـواه مـ
()2
المالم ".
 - 6شــيخ اإلســالم اب ـ تيميــة ذ ديــث قــال رمح ـ ار" :وا ةيــودُ م ـ
المالم هو الد لة ال ا س عمال ذ وإذا قدر و ع م ةـدم ـو وسـيلة إىل ذلـك
وتَ ْة ِد َمةٌ لـ ذ ودينئـ ـاللفن مـون ـ َ نـص ذ و ظـاهر لمونـ ال الو ـع
ر مالً عنيا ذ وهو ال ا س عمال نص ال أددهما ....اللفن ال الو ع مل
أكثر م معنو وادد ولم ا ذُ ِك َر ال المالم ا ؤلـا كـان اقرتانـ مبـا ذكـر معـ
مل إ معنو وادداً .....وه ا كـث ؛ مـون اللفـن
وجب أن مون نيًّا
ال عان ذ إذا أكد ونطس ب مع ه عا بعض تلك ا عاني
إذ جرد ر م ً
()4( )3
لم مل ه ذ ا نص وإن كان مو وعاً عنو ".
وقال -رمح ار  " :-كالم احلمـيم مـ النـاح الـ ن أراد بـ اإل ـام
بد إذا أراد معناه عند اإلَالق م أن ـأتي بةر نـة تـبا بعـض ا ـراد ذ أو
مل ا عنو اآلخر ذ ـال
قر نة تبا ا راد ذ و ي اللفن ب ا ظاهراً ذ بل نيًّا
( )1العدا (. )138/1
( )2اخليال (ى. )82:
( )3قولـ  ":وإن كــان مو ــوعاً عنــو " عــين  :مو ــوعاً عنــو آخــر ذ ـ مــا دل عليـ
السياق .
( )4بيان تلبيس اجل مية ( 388- 387/8ذ  391- 390ذ . )392
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()1

مون ا عنو اآلخر ال ن مل رده ا ملم راجحاً بل و مل اللفن ".
ؤ ف مجع م علماف ا اهب الثال ة الشا عية وا المية واحلنابلة.
وتعر فات هؤ ف خم لفة لفرًـا لمـ جيمع ـا مـا سـبس؛ وهـو :كـون لفـن
النص د ل علو معناه قطعية؛ إما ل ات اللفن وإما ا اد ا ب م قـرائ
كمــا ســبس ال كــالم إمــام احلــرما وأن الــنص لــيس م ـ شــرَ عــدم تطــرق
ا د مال إلي بل قد طرق إليـ ا د مـال لمـ تلـك الةـرائ لعـل ذلـك
ا د مال عيفًا وهل ا اك سب النيية.
وتوقُّا د لة اللفن علو الةرائ رخرج اللفن م كونـ نيـا ـدل علـو
معنــاه ال ـ ن و ــع ل ـ ؛ ألن ا ـ ملم قــد ع مــد علــو تلــك الةــرائ ال ــم
ا طاَب للمعنو ال ن ر ده مـ كالمـ مـون تلـك الةـرائ مـ م ممـات
كالم ومو حات مراده يرتك ا ملم ما دد ا عنو لفرًـا اع مـادا علـو
م ا طاَب ا اد ا بالمالم م سياق وقرائ دالية أو مةالية وه ا أمر
معلوم ال كل لغة وهو م البال ة كر كل جليل ودقيس ال المالم مما كو
و س مره.
وه ا ا ن و هو نفس ما ذكره بعض األصوليا م تعر ـا للـنص بأنـ " :
()2
ما أ اد احلمم بنفس بال اد مال ذ أو مع اد مال دليل علي ".
وذلك أن ه ا ال عر ا با أن النص قسمان:
 -ما طرق إلي اد مال ل ات اللفن.

( )1بيان ال لبيس (. )420 /8
( )2انرــر  :العــدا ( )138/1ذ الرو ــة ( )561/2ذ ا ســودا ( )1002/2ذ أصــول اب ـ
مفلم ( )1059/3ذ ال حب ( )2873/6ذ ا س يـفو ( )49/2ذ ا نطـول (ى )166 :ذ
مف ا الوصول (ى. )434:
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 ما طرق إلي اد مالذ وما تطرق إلي ا د مال ال بد م دليـل ؤ ـدا عنو اليحيم م

ذات اللفن.

ا ال عر ا داخل ال ا ن و الثاني وليس من هًا مس ةالً.
ا سألة الثالثة :الفرق با النص والراهر ؛ بناف علو ا ن و الثاني.
هناك إشمال  -بناف علو تعر ا النص عند أصـحاا ا ـن و الثـاني -
وهو :ال فر س با النص والراهر ذ يما إذا كانـت الةر نـة هـي ا عينـة للمعنـو
ا ــراد بــالنص ذ الرــاهر ك ـ لك ــرتدد بــا معنــيا والةــرائ هــي ال ـ تــرجم
أددهما ؟؟
واجلواا :أن ا فرق بين ما هو قوا الةر نة م عدم ا ذ و عا ا د مـال
م عدم ؛ إذا عا ا د مال و نص ذ وإذا قون و ظاهر.
وهل ا ذكر الغزالي وا و س ابـ قدامـة أن الـنص قـد طلـس علـو :مـا أ ـاد
احلمم بنفس بال اد مال ذ أو مع اد مال دليل علي .

()1

وقال ال لمسـاني " :واعلـم أنـ قـد لحـس بـالنص مـا طـرق إليـ اد مـال
ر ب نادر"

()2

ليس م شرط النص عدم تطرق ا د مال إلي مطلةـاً ؛ بـل مـون نيـًا
ولو تطرق إلي اد مال عيا ذ أما إذا كان ا د مال ل دن م النرر د لة
اللفن علو ا عنو الراجم ظاهرا.
( )1انرــر  :ا س يــفو ( )49/2ذ الرو ــة ( )561/2ذ أصــول ابـ مفلــم ( )1059/3ذ
ال حب ( )2873/6ذ .
( )2ا ف ا (ى. )434:
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ا طلب الثالث :سبب اخلالف.
سبب اخلالف با أصحاا ا ن ها :أن م نرر إىل أن الةرائ أمر خارج
ع بنية الملمة وأن د لة اللفن مس فادا م ذات اللفن قيـر الـنص علـو
ما أ اد ب ات معنو قطعيا دون ما أ اد بغ ه.
ومـ نرــر إىل أن الةــرائ مـ م ممــات المــالم ومو ــحات مــراد ا ـ ملم
بمالم وأن الةطعية قد تس فاد م تلك الةرائ وسع دائرا النص ا ديل
()1
ب لك الةرائ .
ونرر األولا مة ير علو احلروف والملمات ونرر هؤ ف م عـدٍ إىل مـا
وراف ذلك.
وه ا دعـا بعـض أئمـة المـالم أن وقفـوا ال د لـة بعـض أنـواع المـالم؛
كد لة األمر علو الوجوا ذ والفور ة وقالوا :إن الييغة تدل علو شيف
م ذلك ب ات ا ذ وليس ي ا تعرض ل لك.
وه ا م رائب األمور وما د ع م إلي إ الغلو ال هـ ا األصـل؛ وهـو
ا ع ماد علو جمرد ظاهر اللفن وإ فال ما اد ا ب م أمور.

*

*

*

( )1انرر  :تفس النيوى (. )211/1
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ا بحث الثاني :أ ر اخ الف اجلم ور ال دةيةة النص علـو ـم اخلطـاا
الشرعي والعمل ب .
و ش مل علو مخسة مطالب:
ا طلب األول :كثرا النيوى وقل ا م النادية ا صطالدية.
كان خ الف األصوليا ال دةيةة النص علو من ها أ ر ال كثرا وجـود
النيوى أو قل ا م النادية ا صطالدية ؛ وذلك تبعا خ الف ا ن ها
علي ما ذهب إلي أصحاا ا ن و األول تمون النيوى قليلـة؛ وذلـك

ي

ألن م ـيةوا دائـرا الـنص؛ ديـث قيـروه علـو مـا فيـد معنـو وادـدا و
مل

ه ل ات اللفن.

ومثل ه ا ةل وجـوده وقـد صـر بـ لك عـدد مـ األصـوليا كإمـام
احلرما والغزالي.
قـــال إمـــام احلـــرما ":اع ةـــد كـــث مـــ اخلائضـــا ال األصـــول عـــزا
النيوى( ....)1وه ا قول م
وقــال الغزالــي":

يط بالغرض م ذلك ".

()2

وجــد علــو م ـ اق ه ـ ا احلــد ( )3ال نيــوى الم ــاا

والسنة إ ألفاظ معدودا".

()4

( )1انرر بعض م قال ب لك ال إدمام الفيول للباجي (ى. )72 :
( )2الربهان (.)278/1
( )3عين ب ما سار علي أصحاا ا ن و األول .
( )4ا نطول (ى.)165:
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بــل قــد بــالغ أبــو رمــد بـ اللبــان( )1ــأنمر وجــود الــنص أصـلًا()2؛ ولعــل
مس نده ال ذلك أن ما م نص إ و رد علي ا د مال.
وال كـالم الغزالـي مـا ــرد عليـ وذلـك أنـ لــيس مـ شـرط الـنص عــدم
()3
ه تضر و متنع م كون النص نيا.
ا د ما ت البعيدا
ونةل الباجي ك لك ع أبي علـي الطـربن مـ الشـا عية( )4أنـ قـال :عـز
()5
و ندر وجود النص.
وكل ه ا جاف ن يهة د مية ل لك ا ن و ال ن سار عليـ أصـحاب ديـث
يةوا دائرا النص ضاق وجود أ راده وشواهده ال الةرآن والسنة.
وأمــا علــو مــا ذهــب إليــ أصــحاا ا ــن و الثــاني مــ تعر ــا الــنص
( )1العالمــة أبــو رمــد ؛ عبــد ار ب ـ رمــد ب ـ عبــد الــرمح ب ـ أمحــد ذ ال ميمــي
األصــب اني ذ لــزم أبــا بمــر البــاقالني وأبــا دامــد ا ســفرا يين وبــرع ال األصــول
والفروع عرم اخلطيب البغـدادن كـان أدـد أوعيـة العلـم قيـل  :إن الةا ـي أبـا
علو احلنبلي قرأ علي ال األصول سراً ذ توال سنة . 446:
انرر  :تار خ بغداد ( )144/10الس (. )652/17
( )2دماه الباجي عن ال  :إدمام الفيول (ى.)72:
( )3انرر :ا نطول (ى.)66:
( )4احلس ب الةاسِم أبو علي الطربن الفةيـ الشَّـا عي ذ درح علـو أبـي علـي بـ أبـي
هُ َر ْ َراَ وبرع ِي العلم وسم بَغْدَاد وصنا ك اا «احملرر» وهو أول ك ـاا صـنا
ِــي اخلــالف اجملــرد وصــنا أ ضــا ك ــاا «اإل يــا » ِــي ا ـ هب وصــنا ك ابــا ِــي
اجلدل وك ابا ِي أصول الفة  .ومات ِببَغْدَا َد ِي سنة .350 :
انرر  :تار خ بغداد ( )87/8الس (. )62/16
( )5انرر :إدمام الفيول (ى.)72:
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اصطالدا إن النيوى ال الم اا والسنة كث ا جدا؛ وذلك ألن م وسـعوا
دائرا النص ديث إن م مل ةيروه علـو ذات اللفـن بـل جعلـوا الةطعيـة قـد
ليل م ـ ذات اللفـن وذلـك مـ أمـور أخـر خارجـة عـ اللفـن مـ
قرائ دالية أو مةالية ذ كما سبس ال كالم إمام احلرما(.)1
ووجــود ه ـ ا ال نيــوى الم ــاا والســنة كــث ا جــدا وه ـ ا هــو األليــس
بنيـــوى الم ـــاا والســـنة؛ ألنـ ـ جـــافت هاد ـــة للنـــاح وتـــزداد اهلدا ـــة
والطمأنينة إلي ا كلما كانـت وا ـحة صـر ة ـ ر ملـة لغـ مـا سـيةت لـ
ومع وجود ا د مال ةل ذلك.
ا طلب الثاني :ه ادا تعرـيم الشـر عة ال نفـوح أتباع ـا ذ وقـوا العمـل
وكمال ا ل زام.
إذا قيل إن الب الشر عة ظواهر طرق إلي ا ا د مال؛ إن ذلك ةلـل
تعرــيم النيــوى ال قلــوا أهلـ ا و ضــعا ممان ــا ال نفوسـ م .ولــو كــان
ذلك ا د مال عيفًا إن جمـرد ذكـر ا د مـال ـؤدن إىل ذلـك عنـد الـب
الناح.
طـرق إلي ـا اد مـال و ل مـل
خبالف ما إذا قيل إن النيوى ال
مدلوهلا كث اٌ جدا ال نيوى الشر عة إن ذلك ؤدن إىل ه ادا تعرـيم
النص الشرعي وقوا العمل ب وكمال ا ل زام مبا دل علي .
ا وه ا ما ؤدن إلي كل ميـطلم مـ ا يـطلحات السـابةة ال مف ـوم
النص وإن كان م باا اللزوم.
نبغــي أن ف ــم أن كــون بعــض نيــوى الشــر عة ظــواهر ز ــل
ولمـ
تعرــيم الشــر عة مـ نفــوح أهلـ ا ؛ ألن المــالم ال ه ـادا ال عرــيم ذ وأســباا
( )1ال (ى . ) 7 :
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ذلك ذ و شك أن تعريم الةطعي ال النفوح أكرب م تعريم الرين ذ وه ا أمر
س اإلنسان م نفس ذ دليل العةل الير م.
ا طلب الثالث :ما س دل ب علو إ بات صفات ار تعاىلذ و ع ةد مدلول .
م أخطر اآل ار ا رتتبة علو ا خ الف ال دةيةة النص ما علـس جبانـب
العةيدا وما يم ا س د ل ب ي ا واع ةـاد مـا ـدل عليـ ومـا يـم
ا سد لب .
عنــد بعــض مـ ــيَّس مف ــوم الــنص أوَّلــوا كــث ا م ـ النيــوى ا علةــة
بيــفات ار تعــاىل بعــد أن اس ـ ةر ال نفوس ـ م اس ـ حالة اتيــاف اخلــالس مبــا
شارك ا طلوق ال ا سم م اليـفات كالرمحـة والغضـب والضـحك
واليد والعينا وا س واف وحنو ذلك.
وأن تلك النيوى عندهم ظواهر قابلة لل أو ل وليست نيوصا صر ة
ك نع تأو ل ا.
وعنــد بعــض م ـ وســع مف ــوم الــنص ومل ةيــره علــو ذات اللفــن
وجعل النيية قد تأتي مـ أمـر خـارج عـ ذات اللفـن ـإن م أخـ وا مبـا دل
()1
علي ذات اللفن أو مبا اقرتن ب م قرائ لعل نيا صر ًا ك نع تأو ل
وجيب العمل مبا دل علي يما علس بنيوى اليـفات؛ مثـل صـفة اليـد
ةد أوهلا ا ؤولة إىل :الةدرا.

( )1قد عرتض بأن كث اً م ا ملما ال

أخ وا با ن و الثاني ذهبوا إىل تأو ـل بعـض

النيوى الواردا ال اليفات ومن م اجلو ين و ه ؟؟؟
واجلواا  :أن ه ا خطأ ال ال طبيس ذ ال ال أصيل ذ بسبب تةد م ا عارض العةلي ذ علـو
النص الشرعي .
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ولم ةال بأن ال ه ه اليفة نيوى
معمم ال بعض النيوى وقلنا :إن

كم تأو ل ا ب لك وإن تنزلنا
مل تأو ل ا ب لك إ أن بعض

النيوى اقرتن ب ا ما كنع تأو ل ب لك؛ مثل :ال ثنية ال قول
ﲲ ﲳﲴ ﱠ

()1

وصف ا بال ثنية

تعاىل :ﱡ ﲱ

لك معنو ل مع تأو ل ا بالةدرا؛ ألن قدرا ار

يم

عا أن ا راد ب لك إ بات اليد ر تعاىل؛ ألن ا هي ال

كم وصف ا ب لك.
و س ون ال ذلك نيوى الم اا والسنة الثاب ـة عـ رسـول ار  ولـو
كانت آداد ة ألن النيية عالقة هلا بطر س الثبوت؛ بل بيرادة اللفن يما
دل علي م معنو ولو كان خربا آداد ا م علةًا بأمر عةدن.
وقد توىل اب الةيم رمح ار مناقشة م أول نيوى اليفات ال ك ابـ "
اليواعس ا رسلة" ذ وبا أصوهلم ال بنوا علي ا ذلك ذ وبا بطالن ا.
وأشار إىل عالقة تأو ل نيوى اليفات بنوع اخلطاا ذ ومـا الـ ن ةبـل
ال أو ل م تلك النيـوى ذ ومـا الـ ن ةبلـ ذ وبـا أن الـنص  -حبسـب
ا صطال – ك نع تأو ل ؛ وأن نيـوى اليـفات مـ هـ ا البـاا ذ وبـا أن
النيية ي ا جافت م َرق ؛ من ا ما عـود للفـن ذ ومن ـا مـا عـود لغـ ذات
اللفن ؛ وهو اَراد اس عماها علو وج معا ك نع مع تأو ل ا.
قال رمح ار " :ا كـان و ـع المـالم للد لـة علـو مـراد ا ـ ملم وكـان
مراده علم إ بمالم انةسم كالم ال ة أقسام:
مل ه.
أددها :ما هو نص ال مراده
( )1م اآل ة ( )75م سورا  :ى .
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الثاني :ما هو ظاهر ال مراده وإن اد مل أن ر د ه.
الثالث :ما ليس بنص و ظاهر ال ا راد بل هو جممل اج إىل البيان.
األول :س حيل دخول ال أو ل ي ذ ولميل ال أو ل كـ ا ظـاهر علـو
ا ملم ذ وه ا شأن عامة نيوى الةرآن الير ة ال معناها ؛ كنيوى آ ات
اليفات ذ وال وديد وأن ار سبحان مملِّمٌ م ملم ذ آمر ناه ذ قائل خمـربذ مـودي
داكمذ واعد موعد ذ منبـوف هـاد ذ داع إىل دار السـالمذ ـوق عبـادهذ علـيٌ علـو
كــل شــيفذ مسـ و علــو عرشـ  .....إىل أمثــال ذلــك مـ النيــوى الـ هــي ال
الد لة علو مرادها كد لة لفن العشرا والثال ة علو مدلول ......
الةسم الثاني :ما هو ظاهر ال مراد ا ملم ولمن ةبل ال أو ل.
ا نرر ال وروده؛ إن اَرد اس عمال علو وج وادد اسـ حال تأو لـ
مب رخــالا ظــاهره؛( )1ألن ال أو ــل إ ــا مــون و ــع جــاف نــادراً خارج ـاً ع ـ
نرائره منفرداً عن اذ يؤول د و ردَّ إىل نرائره وتأو ل ه ا مم نع.....
ومثال ذلك :اَراد قولـ ﴿الرَّحْمَنُعَنَىراعالَرنرَّماسعاَمرىى ن ع﴾ ﴿ثُر حععاَمرىى ن عَنَىراع
الَرنَّماس﴾ ال مجيع موارده م أوهلا إىل آخرها علو ه ا اللفنذ أو ل باس وىل
باَلذ وإ ا كان يم أن لو كان أكثر جميئ بلفن اس وىل م رخرج مو ـع عـ
نرائره و رد بلفن اس و ذ ا كان يم تأو ل باس وىلذ فط هل ا ا و ـع
واجعل قاعدا يما ك نع تأو ل م كالم ا ملم وما جيـوه تأو لـ  ".....ـم ذكـر
( )1ر اب الةيم -رمح ار  -كما ال " بدائع الفوائـد " أن كـون اللفـن نيـاً عـرف
بشيئا :
 - 1عدم اد مال اللفن لغ معناه و عًا ذ كالعشرا .
 - 2اَراد اس عمال اللفن علو َر ةة واددا ال مجيع موارده .
انرر  :بدائع الفوائد ( . )26/1لم ه ا من ليس علو سبيل احلير ه
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الشيئا .

الشيخ أمثلـة أخـر مـ نيـوى اليـفات ذ ـم قـال " :وإذا تأملـت نيـوى
اليفات وجدت ا كل ا م ه ا الباا "(.)1
ا طلب الرابع :نةض احلمم ا طالا ألداد ث اآلداد.
كمــا أنـ س ـ دل بأداد ــث اآلدــاد علــو أعرــم أمــور الــد وهــو أم ـور
العةيدا و ع ةـد مـا دلـت عليـ مـ بـاا أوىل أن سـ دل ب ـا علـو مـادون
ذلك وهو األمور الفة ية.
وه ا أمر نةاش ي و إشـمال ولمـ رـل اإلشـمال نةـض احلمـم
ا طالا حلد ث ابت م أداد ث اآلداد صر م ال د ل علو احلمم ؟!
ونةض احلمم ع مد علو نوع الدليل ودرج قـوا ؛ و ـوداً وصـرادةً ذ
إذا خالا العامل دليالً صر اً ال الد لة علو احلمم إن دمم رد و نةض.
قال شيخ اإلسالم اب تيمية " :ا سائل تنةسم قسما:
إىل ما ةطع ي باإلصابة ذ وإىل ما ندر أصاا احلس أم أخطأ ذ حبسب
األدلة وظ ور احلمم للنـاظر ذ و أظـ رخـالا ال هـ ا مـ مـ  .وعلـو هـ ا
نبين نةض دمم احلاكم و ه "(.)2
وهل ـ ا ــإن اإلمــام أمحــد  -رمح ـ ار – ــر أن م ـ اج ــد ودمــم
خبالف دد ث صحيم صر م – ولو كان آداد ا – إن دممـ ـنةض و ـرد
كما ال مسألة :م وجد عا مال عند رجل قد أ لس و أدس ب مـ ـ ه
م الغرماف اتباعا ؛ للحد ث الثابت ال ذلك اليـر م ال د ل ـ ذ وهـو قولـ
صلو ار علي وسـلم" مَـ ْ َأدْرَكَ مَالَـ ُ بِعَيْنِـ ِ عِنْـدَ رَجُـلٍ  -أَوْ إْنسَـانٍ  -قَـ ْد
( )1اليواعس ا رسلة ( )388 - 382/1وانرر . )670 671/2( :
( )2ا سودا (. )907/2
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َس ِب ِ مِ ْ َيْرهِ "(.)1
س َ ُ َو أَد ُّ
أَ ْلَ َ
ل رخالف ـ وإن كــان احلــد ث
و ــو احلــد ث وصــراد متنــع كــل تعلي ـ ٍ
()2
آداد ا.
ا م اإلمام أمحد م شدا اتباع للحد ث والعمـل بـ -ولـو كـان
احلــد ث آداد ـاً  -إذا كــان وا ــم الد لــة علــو احلمــم وتــرك كــل قــول
رخالف وجعل ذلك مما لًا ا خالا نص الةرآن الير م ذ أو اإلمجاع الةطعي
؛ بسبب و و الد لة وصراد ا ذ وعدم ما رخالف ا.
وه ا وج صلة ه ا ا طلـب بأصـل البحـث ؛ وهـو دةيةـة الـنص :مـ
وسع دائرا النص اتسعت عنده دائرا اليرادة والةوا ال الد لة علو احلمم
خبالف م يس ذلك.
ا طلب اخلامس :قوا الد لة والرتجيم عند ال عارض.
و فيد الد لة الةطعية علـو ا عنـو ذ
م أظ ر مراهر النص قوا د ل
اد مال كما سبس عند ذكر دةية .
م
قال إمام احلرما" :ا ةيود م النيوى ا سـ ةالل بإ ـادا ا عـاني علـو
قطع ذ مع احنسام ج ات ال أو الت ذ وانةطاع مسالك ا د ما ت.
وه ا وإن كان بعيـدا ديـول بو ـع اليـيغ رداً إىل اللغـة مـا أكثـر هـ ا
()3
الغرض مع الةرائ احلالية وا ةالية ".
إذا قلنا إن ه ا اللفن نص؛ ل ات أو لغ ه و م الةوا با مان الـ ن
( )1أخرج البطارن ذ برقم  2402 :ذ باا  :إذا وجد مال عند مفلـس ذ ومسـلم ذ بـرقم
1559:ذ باا :م أدرك ما باع عند ا شرتن وقد أ لس .
( )2انرر  :ا غين (. )538/6
( )3الربهان (. )278/1
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رخفو .وإذا مل جنعل م النص نةيت قوت  .م وسَّـع دائـرا الـنص كثـرت
عنده الد ئل الةو ة وم يَّة ا ـاقت عنـده وقلـت عنـده تلـك الـد ئل ذ
كما ذكره إمام احلرما.
وقطعية د لة النص أمر خالف ي و إشمال ذ و ائدا ذكر ذلك وبيان
ذ هي ما رتتب علو ذلك و بنـو عليـ ؛ كمـا ال ام نـاع صـر عمـا دلَّ عليـ ذ
وتةدك علو ما سواه.
إذا تعار ت الد ئل تعار ا ظاهر ا حبسب نرر اجمل ـد ا ةـدم الـنص
علو ه .م وسَّع مف وم النص اسرتا عند ال عارض؛ ألن سيهد المـث
م النيوى ؛ وخيوصا ما كان ألمـر خـارج عـ ذات اللفـن وسـيةدم ا
علو ما دون ا مـ الـد ئل .ومـ ـيَّس مف ـوم الـنص سـ مثر عنـده الرـواهر
ا عار ــة ولــ مــون عنــده مــ النيــوى الشــيف المــث ليةدمــ علــو
الرواهر وإذا قدم ظاهرًا علو ظاهر رجم ل مون تةدك للمةدم بـالةوا
يما إذا قدم نيا علو ظاهر.
ه ا آخر ما سر ار تبارك وتعاىل ك اب .
واحلمد ر را العا ا .وصلو ار وسـلم علـو عبـده ورسـول نبينـا رمـد
وعلو آل وصحب أمجعا.
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اخلامتة
ظ ر لي م خالل ه ا البحث الن ائو اآلتية:
 أن هناك إَالقا للنص عند أهل العلم:
إَالق عام :وهو :إَالق علو اللفن الدال علـو مدلولـ علـو أن وجـ
كان ؛ سواف كانت د ل علي قطعية ذ أم ظنية.
وه ا اإلَالق هو الشائع عند السلاذ وهو ا س عمل عند الفة اف ذ وأهـل
اخلالف ذ واجلدل ذ واألصوليا ال باا الةياح.
وإَــالق خــاى :وهــو :إَالق ـ علــو اللفــن الــدال علــو مدلول ـ د لــة
مل إ معنو وادداً.
قطعية ؛ تردد ي ا ذ لمون
وه ا هو ا ش ور عند األصوليا عند حبث م ال د ت األلفاظ.
 أن النص اصطالدا ل عند اجلم ور معنيان.
 أن ا عنو اليحيم للنص اصطالداً هو :ما دل علو معناه علو وجـ
تردد ي ذ حبسب الو ع اللغون ذ أو بالةر نة.
 أن بعض ا عاني قد ش ر مع أن ه مون أصم من .
 أن نبغي لر ر ا يطلحات و نبغي الس علو ما هو شائع؛ مـ
لر ر.
 أن ما ا بالمالم م قرائ تع رب م مممالت المالم ومو ـحات
مراد ا ملم.
 أن نبغي النر ر إىل جمـرد احلـروف والملمـات بـل نبغـي مراعـاا مـا
حا بالمالم م قرائ لف م مراد المـالم وأن مراعـاا ذلـك عطـي المـالم
قوا و عا ا طاَب ال م المالم.
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 أن النص با عنو ا صطالدي األصولي ليس قليلًا ال كـالم ار تعـاىل
ورسول 
 أن ا خ الف ال لد د معنو الـنص اصـطالدا بـا اجلم ـور ظ ـر لـ
آ ارٌ ال ا سائل العةد ة والفة ية واألصولية ؛ م عد جوانب هي:
 - 1قلة وكثرا النيوى الةطعية.
 - 2ه ادا تعريم الشر عة ذ وقوا العمل وكمال ا ل زام بالنص.
 - 3يما علس با س د ل إل بات صفات ار تبارك وتعاىل.
 - 4نةض احلمم ا طالا للنص.
 - 5قوا الد لة والةطعية.
 - 6الرتجيم عند ال عارض با النص و ه.
وأوصي ال ن ا ة ه ا البحث :بإبراه ا يطلم اليحيم للنص اصـطالدًا
وهو :ما دل علو معناه علـو وجـ تـردد يـ ذ حبسـب الو ـع اللغـون ذ أو
بالةر نة.
وصــلو ار وســلم علــو عبــده ورســول نبينــا رمــد وعلــو آل ـ وصــحب
أمجعا.

*

*

*

جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

369

الفهارس

أولًا :رح ا يادر.
 - 1إدمــام الفيــول للبــاجي لةيــس :اجلبــورن مؤسســة الرســالة ذ الطبعــة:
األوىل.
 - 2أصــول ابـ مفلــم

بـ مفلــم ذ لةيــس :ــد الســددان العبيمــان ذ الطبعــة:

األوىل.
 - 3إ ضــا احمليــول م ـ برهــان األصــول ذ للمــاهرن ذ احملةــس :د .عمــار الطــال ذ
الناشر :دار الغرا اإلسالمي ذالطبعة :األوىل.
 - 4بدائع الفوائد ذ ب الةيم ذلةيس :العمران ذعامل الفوائد ذ الطبعة :األوىل.
 - 5الربهان ذ إلمام احلرما ذ لةيس :الد ب ذ دار الو اف ذ الطبعة :األوىل.
 - 6بيان تلبيس اجل مية لشيخ اإلسالم اب تيميـة ذ لةيـس :جمموعـة مـ األسـات ا ذ
َبعة جممع ا لك د رمح ار ذ الطبعة :األوىل.
 - 7تــاج العــروح مـ جــواهر الةــاموح للزَّبيــدن ذ احملةــس :جمموعــة م ـ احملةةــا ذ
الناشر :دار اهلدا ة.
 - 8تار خ اإلسالم ذ لل ه ذ لةيس :بشار ذ دار الغرا ذ الطبعة األوىل.
 - 9تار خ بغداد للططيب البغدادن َبعة :دار الم ب العلمية ميورا :الطبعـة:
األوىل.
 - 10ال حب

للمرداون لةيس :اجلرب

والسرا

والةرني مم بـة الرشـد ذ

الطبعة :األوىل.
 - 11ال حةيس والبيان ال شر الربهان ال أصول الفة ذ لألبيارن ذ احملةس :د .علي ب
عبد الرمح بسام اجلزائرن ذ الناشر :دار الضياف – المو ت ذ الطبعـة :األوىل
 1434هـ  2013 -م.
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 - 12تفس النيوى ذ رمد أد ب اليا ذا م ب اإلسالمي ذالطبعة الثالثة.
 - 13تةر ب الوصول ذ ب جزن ذ لةيس :ركوح ذ األقيو ذ الطبعة :األوىل.
 - 14ال لطيص ال أصول الفة

للهو ين لةيس :النيبالي والعمـرن َبعـة :دار

الباه.
 - 15ت ـ ب اللغــة ذ لألههــرن ذ احملةــس :رمــد عــوض مرعــب ذ الناشــر :دار إديــاف
الرتاث العربي – ب وت ذ الطبعة :األوىل 2001م.
 - 16اخليال ذ ب البنا ذ لةيس :ميطفو الةباني ذ دار اليميعي ذ الطبعة األوىل.
 - 17الد باج ا هب ذ ب ردون ذ لةيس:أبو النـور ذ دار الثـراث ميـورا الطبعـة:
األوىل.
 - 18د وان امرئ الةيس ذ اع نو ب  :عبد الرمح ا يطاون ذ الناشر :دار ا عر ـة –
ب وت ذ الطبعة :الثانية  1425هـ  2004 -م.
 - 19رو ــة النــاظر

ب ـ قدامــة لةيــس :عبــدالمر م النملــة مم بــة الرشــد ذ

الطبعة :األوىل.
 - 20سـ أعــالم النــبالف للـ ه

دةــس بإشــراف :شـعيب األرنــابوط َبعــة:

مؤسسة الرسالة ذ الطبعة :األوىل.
 - 21شر تنةيم الفيول للةراال لةيس َ :عبدالربف سعد.
 - 22شر العضد ذ لإلجيي ذ َبعة :دار الم ب العلمية.
 - 23شر اللمع ألبي إسحاق الش اهن لةيس :عبداجمليد الرتكـي دار الغـرا
اإلسالمي.
 - 24اليــحا ذ للهــوهرن ذ لةيــس :أمحــد عبــد الغفــور عطــار ذ الناشــر :دار العلــم
للمال ا – ب وت ذ الطبعة :الرابعة  1407هـ  1987 -م.
 - 25صحيم البطارن لإلمام البطارن َبعة :دار السالم ذ الطبعة :األوىل.
 - 26صحيم مسلم لإلمام مسلم تعليس وترقيم :رمد ؤاد عبدالباقي.

جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

371

 - 27العدا ال أصول الفة
- 28

ألبي علو لةيس :أمحد ا باركي الطبعة األوىل.

ر ب احلد ث ذ ألبي عُبيد الةاسم ب سالّم ذ احملةس :د .رمد عبد ا عيد خـان ذ
الناشر :مطبعة دائرا ا عارف العثمانية ديدر آباد  -الدك ذ الطبعة :األوىل
 1384هـ  1964 -م.

 - 29الغيــث اهلــامع شــر مجــع اجلوامــع ذ ألب ـي هرعــة العراقــي ذ مؤسســة قرَبــة ذ
لةيس :ا م ب العلمي با ؤسسة ذ الطبعة :األوىل.
لةيس :مم ب ال حةيس مبؤسسـة الرسـالة

 - 30الةاموح احمليط للف وه آبادن
مؤسسة الرسالة.

 - 31لسان العرا ذ ب منرور ذ الناشر :دار صـادر – بـ وت ذ الطبعـة :الثالثـة -
 1414هـ.
 - 32ا س يفو للغزالي لةيس :األشةر مؤسسة الرسالة ذ الطبعة :األوىل.
 - 33ا سودا ذ آلل تيمية ذ لةيس :ال رون ذ دار الفضيلة ذ الطبعة :األوىل.
 - 34ا ع مد ألبي احلسا البيرن لةيس :خليل ا يس دار الم ب العلمية.
 - 35ا غين

ب قدامة دةة  :عبدار الرتكي ذعبدالف ا احللو َبعة :ههر.

 - 36مف ا الوصول ذ لل لمساني ذ لةيس :ركوح ذ ا م بة :ا مية.
 - 37مةا يس اللغة

ب ارح تعليس :عبدالسالم هارون َبعة :دار الفمر.

 - 38ا نطول ذ للغزالي ذ لةيس :دس هي و ذ دار الفمر ذ الطبعة :الثانية.
 - 39نشر البنود علو مراقي السعود ذ الشنةيطي .دار الم ب العلمية.
 - 40الوا م ب عةيل لةيس :د /عبدار الرتكي الرسالة ذ الطبعة :األوىل.
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Technical Meaning of Text for Sunnah Jumhour (Majority)
And its Influence on Comprehension
And Implementation of Shari’a Discourse
Abdurrahman A. M. Al-Brahim
Department of Principles of Jurisprudence
College of Shari’a and Islamic Studies
Qassim University
Abstract:
In this research paper I dealt with the concept of the text, showing how it is
intended to be used by Al-Jumhour, the Sunnah majority scholars, who had
employed two approaches to text: 1- Textuality based on verbal utterances only.
2- Textuality based on the verbal situation.
It is shown that the main reason for differences among Sunnah scolars
originated in what they include in the definition of text in terms of the
environmental completions of textual meaning.
The paper investigates the influence of these differences on comprehending
and implementing shari’a discourse, in five areas:
1. Number of texts, technically speaking: this is because texts depend, more
or less, on the definition of text.
2. Glorifying Shariá in the hearts of its followers: the more textually
technical discourse is, the more revered it is.
3. What is inferred in relation to proving Allah’s attributes. This shows
matters related to His attributes, which though interpreted by logicians, Sunnah
scholars take them to mean what they signify in the text, or as they occur in text.
4. Refuting rulings contrary to the ahaad Hadiths. This shows Ahmad Ibn
Hanbal’s approach based on the fact that such texts do not allow interpretation or
opposition.
5. Power of signifying and preference in cases of conflict: This shows that
one aspect of the strength of a text is its signification. Hence if an utterance is a
text in itself or part of a text, it has clear power. Otherwise, it lacks power. The
wider the significance of a text, the more powerful it is, while the narrower it is
the less significant it is. In cases of apparent contradiction, the text remains the
primary reference.
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ملخص الدراسة:
يتناال هذااالبذب مشااةذوق ا فيذ ك ا ذ االذ ا ذذواااذبمتاكاالالذ ذلذ ب ا ذ ذ ذا ا ذ
بإلسربفذ ذ ف يذعالجهذ ذجلءذيفذب مشةذأنذبإلسربفذلذخيتصذبق ءذوكنيذبا ذ ا ذوالذ
بدذعاذحدهذدخ ذيفذبإلسربفذ ذ ذالهذبحلد دذإولذطم ك ذأ ذشرع ذأ ذب تصلديذ ذ ذأنذ
واذوكلن ذبإلسربفذبإل لرذواذبملكلص ذ ذب س ئلال.ذ ذ
الذيدخ ذبإلسربفذيفذب كملدبالذ لإل لرذواذبمللءذيفذب وضوءذ ذ ذعالجاهذبل توسا ذ
يفذبستكالهذبمللءذ ذبتملعذبهلديذب نمويذ .ذ
ذ بإلسربفذيفذب نفقيذولوومذ ذ نهذخيتففذواذإنسلنذآلخرذ لملكوهذعف هذيفذبإلنفلقذيفذ
ذطمقيذاوذعرفذبملكتد نيذ لذ ذب نفقيذيفذولذحرمذبهللذعزذ ذج ذتكدذواذبإلسربفذ ذ وذ
لن ذ ف فيذ .ذ
ذ بإلسربفذيفذبأل ذ ذب قربذإنذ لن ذنت جتهذتركذبملستشملالذ النذو ر ااالذ ذ ذإنذ
تكدىذذ كذإىلذب وبجملالذصلرذحربواالذ ذب توسا ذيفذبأل ا ذ ذب قاربذي اونذبلأل ا ذوااذ
ب ط ملالذ ذبجتنلبذبخلملئةذ ذب تقف ذواذبأل ذ ذب قربذ .ذ
ذبإلسربفذيفذب فملسذي ونذبفمسذولذحروهذب قرعذ لحلريرذعفىذب رجالهذ ذأ ذاال ذ
ولذحدهذب قرع ذ ذب توس ذيفذب فملسذي ونذبفمسذوالذأحفاهذب قارعذ ذأنذيقصادذباهذإ الرذ
نكايذبهللذ ذ ذأنذلذي ونذواذبملرت ِّعذ ذلذبملتخفِّضذ .ذ
ذ

املقدمة:

ِن احلمــد حن دمــدس ونســ،عينع ذ ونعــو رــاحن فــا وــرور ن ســنا و ــي ا
إ َّ
عمالنا ذ فا يهدس احن فال فضل لع وفا يضلل فال هادى لع ذ و وـهد الـع
إ احن وحدس وريك لع و وهد ن حممدًا عبدس ور ولع.
ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ( )1ﮋ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﮊ

()2

ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ

()3

فا رعد...
فما هم فا مييز ديا اإل الم عا غريس الو طية فهو و ط يف كل وـي ذ
و ط رني الغالي فيع و اجلـايف عنـع ذ غـري ن هـ ا يـروا لشـيا ني اإلنـو و
اجلــا ذ فمــا فــا فــر إ و للشــيطان فيــع نزغ،ــانذ إفــا إإ إفــراإ و إفــا إإ
ت ريطذو املوفق فا وفقع احن بحانع و تعاإ ذ فوقف علـ فـر احن و ر ـولع
صــل احن عليــع و ــلم فعمــل رــع .و يف ه ـ ا البحــت عثــم عــا فــر نــز فيــع
الشيطان ذ و لبو فيع عل كثري فـا النـا ،ذ و هـو اإل ـرا ،ذ و تي،ـع
(اإل را ،نواعع و عالجع يف ضو القرآن الكريم) راجيًا فا احن الكريم املنان

( )1آل عمران 120 :
( )2النسا 1 :
( )3األحزاب 71-70 :
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ال ي يسـر إاافـع ن ي،قبلـع فـأ و ن علـع االوًـا لوجهـع الكـريم إنـع جـواد
كريم.
أهمية املوضوع:

 -1ارتباإ ه ا املوضوع عياة النا ،فهو يدال يف كل وي عسبع.
 -2ا ن،شار ظاهرة اإل را ،يف كثري فا جم،معا املسلمني.
 -3حاجة النا ،إإ ريان عالج ه س الظاهرة اخلطرية.
هدا ،البحت:
 -1درا ة آيا اإل را ،يف القرآن الكريم درا ة فوضوعية.
 -2ريان نواع اإل را ،يف القرآن الكريم.
 -3ريان و طية اإل الم يف األكل و الشرب و اللبا.،
 -4عالج اإل را ،يف ضو القرآن الكريم.
الدرا ا السارقة:
 -1اإل ــرا ،يف ضــو القــرآن الكــريم درا ــة فوضــوعية قرآنيــة :حممــود
هاوم حممود عنـ – الناوـر :جملـة اجلافعـة اإل ـالفية – غـزة – اجمللـد -19
العدد2011 -1م.
تنـاول فيـع الباحـت فـادة ـر ،و فشـ،قاتها يف امليـا املكيـة و املدنيــة و
املوضــوعا الــح صــاحبم كــل فرحلــة ذو صــور لف ــرا ،و املســرفني و
عقورا املسرفني الدنيوية و األاروية ذ وكما هو واضح خي،لف عا البحـت
فا حيت تناولع للمادة و تقسيماتع.
 -2اإل را – ،درا ة فوضوعية :ل خر الديا علي و آارون – .1977
مل قف عليع.
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اطة البحت:
ت،ألف ا طة البحت فا فقدفة و ،ة فباحت و اااة و فهار،
تكلمم يف املقدفـة علـ هميـة املوضـوع و هـدا ،البحـت و الدرا ـا
السارقة ذ ثم اطة البحت و فنهجي فيع
و قسمم اطة البحت إإ:
املبحت األول  :تعريف اإل را ،لغة و اصطالحًا
املطلب األول :تعريف اإل را ،لغة
املطلب الثاني :تعريف اإل را ،اصطالحًا
املبحت الثاني :إ الا اإل را ،عل املعاصي و هلها
املطلب األول  :إ الا اإل را ،عل املعاصي
املســألة األوإ :دعــا احن عــز و جــل يف حــال العســر و اإلعــرا عنــع يف
اليسر
املسألة الثانية :ال،ك يب رآيا احن
املسألة الثالثة :تك يب الر ل
املسألة الرارعة :ال،عدي يف الق،ل
املسألة اخلافسة :فاحشة اللواإ
املسألة الساد ة :كل فال الي،يم
املطلب الثاني :وصف فرعون رالسر،
املبحت الثالت :اإل را ،و ال،و ط يف العبادة
املطلب األول :اإل را ،يف العبادة
املطلب الثاني :ال،و ط يف العبادة
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املبحـــــــــــت الرارـــــــــــ  :اإل ــــــــــــرا ،وال،و ــــــــــــط يف الن قــــــــــــة
املطلب األول :اإل را ،يف الن قة
املطلب الثاني :ال،و ط يف الن قة
املبحت اخلافو :اإل را ،و ال،و ط يف األكل و الشرب
املطلب األول :اإل را ،يف األكل و الشرب
املطلب الثاني :ال،و ط يف األكل و الشرب
املبحت الساد:،اإل را ،و ال،و ط يف اللبا،
املطلب األول :اإل را ،يف اللبا،
املطلب الثاني :ال،و ط يف اللبا،
فنهجـــي يف البحـــت :و قـــد نهجـــم يف عثـــي هـ ـ ا املـــنه اإل ـــ،قرا ي
املوضوعي ف،بعا اخلطوا ال،الية
 -1ا ،قرا امليا القرآنية الدالة عل اإل را ،يف القرآن الكريم.
 -2كثر فا النووص الشرعية و كالم هل العلم ل،أصيل البحت.
 -3ترمجــم لالعــالم الــوارديا يف البحــت و مل تــرجم للمشــهوريا فـ
علمي ن الشهرة فر نسيب خي،لف فا إنسان ملار.
 -4عزو امليا إإ ورها يف ل البحت.
 -5ارجم األحاديت النبوية فا فوادرها األصلية.
 -6وثقم للموادر عند كرها ول فرة ر كر الك،اب و فؤل ع و بع،ع و
نة النشر و احملقق إن وجد.

*
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املبحت األول :تعريف اإل را ،لغة و اصطالحًا
املطلب األول :تعريف اإل را ،لغة:
يأتي اإل را ،يف اللغة عل عدة فعـاني فنهـا جمـاواة القوـد و اإلفـراإ و
اإلغ ال و ال،ب ير
قال اجلوهري :السَّرَ ،واإلِ رَا :،فُجـاواة القصوـد .وص َـرَ ،فمـي فالمـع:
َعجمل فا غري قود...
وص َرَ َ،فمي ا ْلكصلصامِ ويف الق،ل :صفرَإ ...وفسر :،لقب فسـلم( )1رـا عقبـة
()2
املرى صاحب وقعة احلرةذ ألنع قد ر ،فيها.
قال األاهري :والسَّرَ :،جتاوُا فَا حُدَّ لصك.
والسر :ُ،اإلغ الذ ردتكم فسرِف،كمذ صي :غ ل،كم.
()3
وا را ،يف الن قة :ال،ب ير.
( )1فسلم را عقبة املري املعرو ،مبسر ،وقد فحش فسلم القول وال عل رأهل املدينةذ و ـر،
يف ق،ــل الكــبري والوــغري ح،ـ تــوس فســرفاذ و رــاا املدينــة ثالثــة يــام لـ لك ذ والعســكر ينهبــون
ويق،لون وي جرونذ ثم رف الق،لذ وراي فا رقي عل نهم عبيد ليزيد را فعاوية.
انظر تاريخ دفشق علي را احلسا را هبة احن املعرو ،رـارا عسـاكر  - 102-58احملقـق:
عمرو را غرافة العمروي -دار ال كر للطباعة والنشر وال،واي  1415 -هــ و اإلصـارة يف
اييز الوحارة محد را علي را حجر العسقالني - 232-6حتقيق :عادل محد عبد املوجود
وعل حممد فعو  -دار الك،ب العلمية – رريو  -الطبعة :األوإ  1415 -هـ.
( )2الوحاا تاج اللغة وصحاا العررية إتاعيـل رـا محـاد اجلـوهري  -1373-4فـادة
( ر - )،حتقيـق :محـد عبـد الغ ـور عطـار -دار العلـم للماليـني – رـريو  -الطبعـة:
الرارعة  1407-هـ  1987 -م .
( )3تهـ يب اللغــة حممــد رــا محــد رــا األاهــري – 277-12فــادة ( ــر -) ،احملقــق:
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و فنها اخلطأ و اجلهل قال ارا فنظور :والسَّرَ :ُ،اخلطأُذ و اطأ الشـي :
وضعع يف غري حَقِّع؛ قال جَرير( )1يَمدا رأ ُفية:
عطوا هُنَيَ َد صة يَحدوها مثانيةذ ...فا فمي عطا هم فَاٌّ و َرَُ،
يريــد نهــم مل يُخط ــوا فمــي َعطميَّــ،هم ولكــنهم وضَــعُوها فوضمــعَها ي
خي مط ون فوض العطا رأصن يُعطُوس فا يَس،حمق ويَحرِفوس املسَ،حمق.
 ،القــوم :جـاوَاهم .والسَّـرِ :ُ،اجلاهــل ورَجــل
والسَّـرَ :ُ،اجلصهــل .و َـرِ َ
()2
 ،ال ُؤاد :فُخطمئ ال ُؤاد غافملُع.
َرِ ُ
و ي،لخص فعنا ن اإل را ،لغة يأتي عل عدة فعاني فنها:
جمــاواة القوــد و اإلفــراإ و اإلغ ــال و ال،ب ـ ير و اخلطــأ و اجلهــل و ه ـ س
املعاني السـ،ة ميكـا تنزيلـها علـ اإل ـرا ،فمـا جتـاوا فـا حـدس الشـرع و هـو
اإلفراإ وق يف اإل را ،ذ و فا غ ل احلـق الواجـب و ن ـق يف غـريس و هـو
اخلطأ وق يف اإل را ،ذ و فـا جهـل فـر الشـرع يف اإلن ـاا ـر ،ذ و فـا

عو

فرعب  -دار إحيا الرتاث العرري – رريو  -الطبعة :األوإذ 2001م .

( )1هو جرير را عطية را ح ي ة را رـدر حَـزَ َرةص ال،ميمـي البوـري الشـاعر املشـهور.فدا
يزيــد رــا فعاويــة وفــا رعــدس فــا األفــوينيذ وإليــع املن،هـ وإإ ال ــرادا يف حســا الــنظم
ذوكان هجا ا فرّا  -فلم يثبم فافع غري ال رادا واألاطل ذوهو فا غزل النا ،وـعرا
تويف .110
انظر تاريخ اإل الم َووَفيا املشاهري وَاألعالم حممد را محد رـا عثمـان الـ هيب21-3
 احملقق :الدك،ور رشار عوّاد فعرو -،دار الغرب اإل الفي -إ األوإ  2003م.( )2لســان العــرب حممــد رــا فكــرم الروي ع ـ اإلفريق ـ  – 149-9فــادة ( ــر - )،دار
صادر – رريو  -الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
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ر ر فهو اإل را ،عينع.
املطلب الثاني :تعريف اإل را ،اصطالحًا
اإل را ،يف ا صطالا:
الناظر يف نووص الشريعة د ن اإل را ،قد يدال يف كل وـي عسـبع
و خي،ص رشي فعني كما ي،بادر إإ هان الكثرييا و عل هـ ا كـان علمـا
األفة و ل ها الواحل فعا هالل( )1را يسا ،قال" :كـان يقـال :يف كـل وـي
()2
إ را،ذ ح ،الطهور؛ وإن كان عل وا ئ النهر".
و قد عرَّ ،العلما اإل را ،عسب فا ُ ر ،فيعذ ف ي املال قالوا:
( )1هالل را َيسَا ،ذ ويُقال :ارا إ ا،ذ األوجعي فو هم رو احلسـا الكـويفذ در
علي را صري الب وكان ثقة كثري احلديت.
انظر الطبقا الك ى حممد رـا ـعد البغـدادي املعـرو ،رـارا ـعد  - 300-6حتقيـق:
حممــد عبــد القــادر عطــا  -دار الك،ــب العلميــة – رــريو  -الطبعــة :األوإذ  1410هـــ -
 1990م و ته يب الكمال يف تا الرجال يو ف را عبد الرمحا رـا يو ـف املـزي -
احملقق :د .رشار عواد فعرو - ،فؤ سة الر الة – رريو  -الطبعة :األوإذ .1400
( )2املونف يف األحاديت واملثار عبد احن را حممد العبسي رو ركر را ري وـيبة - 67-1
احملقــق :كمــال يو ــف احلــو  -الناوــر :فك،بــة الروــد – الريــا  -الطبعــة :األوإذ
 1409و البيهقــي الســنا الكـ ى محــد رــا احلســني رــو ركــر البيهقــي - 304-1احملقــق:
حممد عبد القادر عطا -دار الك،ب العلميةذ رريو – لبنان -الطبعة  :الثالثـة  1424هــ -
 2003م قال األلباني  :وهالل ه ا ثقـة تـارعيذ فكأنـع يشـري إإ هـ ا احلـديتذ وإإ نـع
كان فشهورًا رني السلفذ واحن علم .انظر لسلة األحاديت الوحيحة ووي فا فقههـا
وفوا دها حممد ناصر الديا األلباني  - 861-7فك،بة املعار ،للنشر وال،واي ذ الريـا -
الطبعة :األوإذ (ملك،بة املعار 1422 )،هـ  2002 -م.
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اإل را :،هو إن اا املال الكثري يف الغر اخلسيو.
و يف جتاوا الن قة :جتاوا احلد يف الن قـةذ و جتـاوا يف الكميـةذ فهـو جهـل
مبقادير احلقوا.
و يف احملرفا هو :ن يأكل الرجل فا حيل لع.
و يف احلالل :ن يأكل مما حيل لع فوا ا ع،دالذ وفقدار احلاجة.
()1
و عافة قالوا :اإل را :،صر ،الشي فيما ينبغي اا دًا عل فا ينبغي.
و ره ا نرى ن هل العلم مل يقوروا اإل را ،عل وي فعنيذ رـل كـل
فـــا ااد عـــا حـــدس داـــل يف اإل ـــرا،ذ و هــ س احلـــدود إفـــا بيعـــي ذ و
()2
إق،واديذ و ورعي .و نع يدال يف املباحا و املأفورا و املنهيا .

( )1انظــر ال،عري ــا علــي رــا حممــد اجلرج ـاني  -24 -1ضــبطع وصــححع مجاعــة فــا
العلمــا رروــرا ،الناوــر -دار الك،ــب العلميــة رــريو – لبنــان -إ األوإ 1403هـــ -
1983م و حترير ل اظ ال،نبيـع حميـي الـديا حييـ رـا وـر ،النـووي - 211-1حتقيـق عبـد
الغــأ الــدقر  -دار القلــم – دفشــق  -األوإ  1408و ال،وقيــف علـ فهمــا ال،عــاريف
ايــا الــديا حممــد املنــاوي القــاهري  -50-1عــامل الك،ــب – حتقيــق عبــد اخلــالق ثــرو -
القاهرة  -األوإ 1410هـ.
( )2انظــر ت ســري املراغــي محــد رــا فوــط املراغــي - 163-8وــركة فك،بــة وفطبعــة
فوط
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البار احلليب و و دس مبور -الطبعة :األوإذ  1365هـ  1946 -م.
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املبحت الثاني :إ الا اإل را ،عل املعاصي و هلها
املطلب األول  :إ الا اإل را ،عل املعاصي
يطلق اإل را ،يف القرآن الكريم و يراد رع ارتكاب املعاصي و اإلكثار فنها
ويطلق يضًا عل الكبا ر و فا لك ن احن عز و جل وصف رع رأ إ را يل
قال تعاإ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﮊ

()1

واإل ر ،هنا ال ي وصف رع كثريًا فا رأ إ را يل هو عبارة عا
اكثارهم فا السي ا ذ و ارتكارهم لل واحش ذ كالشر راحن ذ و الك ر رع ذ
و فعاندة األنبيا ذ و ق،ل الن و الح حرَّم احن ذ و ا ،هان،هم يف لك كما
كان احلال رني رأ قريظة و رأ النضري فقد حك احن عنهم لك فقال :ﮋ ﭑ
ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ ( )3( .)2إضافة إإ
اإلميان مبا يهونع فا الك،اب ذ و ك رهم مبا تهوى ن سهم ذ إإ غري لك.
( )1ورة املا دة .32 :
( )2ورة البقرة 85-84 :
( )3انظر ت سـري القـرآن العظـيم إتاعيـل رـا عمـر رـا كـثري الدفشـقي  - 94-3احملقـق:
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و لكــا فهمــا كثــر العبــد فــا الـ نوب و املعاصــي ذ و ــر ،فرمحــة احن
تعاإ عظم فـا لـك قـال تعـاإ :ﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﮊ

()1

و هنا يناديهم ـبحانع و تعـاإ ذ فـ غنـاس عـنهم ذ و فقـرهم إليـع ذ و فـا
ه ـ ا إ جلــودس و عظــيم كرفــع ذ و إحســانع ذ لــيو لــك فحســب ذ و إ ــا
يضي هم إإ ن سع الشري ة إضافة تشعرهم رالرمحة و العطف و احلنـان قا لاـا (
يا عبـادي ) و يوـ هم راإل ـرا ،و املـراد رـع هنـا اإلكثـار فـا الـ نوب ااصـةا
الكبا رذ كما جـا يف ـبب نـزول امليـة :عـا ارـا عبـا :،ن نا ـا فـا هـل
الشر كانوا قد ق،لوا فأكثرواذ وانوا فأكثرواذ ثم توا حممدًاذ صل
احن عليــع و ــلمذ فقــالوا :إن ال ـ ي تــدعو إليــع حلســاذ لــو ن نــا ن ملــا
()2
عملناس ك ارةذ فنزلم ه س املية.

ــافي رــا حممــد ــالفة  -دار يبــة للنشــر وال،وايـ  -إ الثانيــة 1420هـــ  1999 -م و
جاف البيان يف تأويل القرآن حممد را جريـر رـا يزيـد الطـ ي - 242-10احملقـق :محـد
حممد واكر -فؤ سة الر الة -الطبعة :األوإذ  1420هـ  2000 -م.
( )1ورة الزفر .53 :
( )2انظــر الو ــيط يف ت ســري القــرآن اجمليــد علــي رــا محــد رــا حممــد الواحــدي -587-3
حتقيق وتعليق الشـيخ عـادل محـد عبـد املوجـودذ الشـيخ علـي حممـد فعـو ذ الـدك،ور
محد حممد صريةذ الـدك،ور محـد عبـد الغـأ اجلمـلذ الـدك،ور عبـد الـرمحا عـويو-
قدفــع وقرظــع :األ ــ،ا الــدك،ور عبــد احلــي ال رفــاوي  -دار الك،ــب العلميــةذ رــريو –
لبنــان -إ األوإ  1415هـــ  1994 -م .و ال ،ســري القرآنــي للقــرآن عبــد الكــريم يــونو
اخلطيب - 1179-12دار ال كر العرري – القاهرة.
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و هي تدل يضًا عل عظيم رمحة احن بحانع و تعـاإ فمـ نهـم ـرفوا
يف الـ نوب إ ن رمحــة احن كـ و و ـ ذ هـ ا للمكثــريا امل ــر ني فكيــف
رغريهم ! اللهم إنا نسألك فا فضلك.
و ل ا قال الكـثري فـا امل سـريا ن هـ س امليـة هـي رجـ آيـة يف ك،ـاب احن
()1
و،ماهلا عل عظم رشارة
و قــد لــق ل ــا اإل ــرا ،يف القــرآن عل ـ ارتكــاب رعــا ال ــواحش و
ال نوب العظيمة فما لك:
املســألة األوإ :دعــا احن عــز و جــل يف حــال العســر و اإلعــرا عنــع يف
اليسر
فا ص ا املسرفني نهم يلجؤون إإ احن يف وقم الشدةذ فر ا فا
انكشف الضرذ و هبم الشدةذ انقلبوا عل عقارهم ف،ولوا عا ررهم و
عرضوا عا عبادة االقهمذ قال تعاإ :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙ ﯚﯛﮊ

()2

خي بحانع و تعاإ عا حال اإلنسان حينمـا توـيبع فوـيبة ذ و تنـزل رـع
ناالة نع يلجأ إإ ررع تعاإ ذ و يكثر فا ال،ضرع و الدعا يف مجي حوالـع ذ
راقدًا و قا مًا و فضجعًا ذ ي نع يل،ـزم الـدعا و ال،ضـرع يف مجيـ حوالـع ذ
فر ا فا ا ،جاب لع ررع ذ فانكش م املويبة ذ و هبم البلوى و جا ال رج ذ
( )1انظر ف،ح القـدير للشـوكاني  - 538-4دار ارـا كـثري  -دار الكلـم الطيـب  -دفشـقذ
رريو  -الطبعة :األوإ  1414 -هـ.
( )2ورة يونو .12 :
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نســي ررــع ال ـ ي فــرَّج عنــع ذ و اال عنــع الضــر ذ فــرت الــدعا و رج ـ إإ
فعاصيع و ي اتع ! و عر عا فو س ذ فما كانم ه س حالـع فـال وـك نـع
فـا املســرفني الـ يا ايَّــا هلــم الشـيطان ــو عمــاهلم ذ و إ ــرافع هاهنــا هــو
إعراضع عا ررع يف حال الراا ذ و دعاؤس خلالقع يف حالة الضرا ذ فا املؤفا
()1
فهو ف ررع يف الشدة و الراا .
واحن عز و جل فا رمح،ع رعبادس نع يعاجل رالعقورة و يسارع
راهلال رل ميهل و يرحم و ل ا مل يعاجل املشركني يف افان النيب صل احن
عليع و لم رل وجع هلم اخلطاب قا لاا:ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮊ

()2

فدا احن ك،ارع الكريم ثـم اا ـب الك ـرة و املشـركني ف،هـددًا إيـاهم قا لاـا
هلـــــم :ﮋﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮊ و يف هـــ ـ س
امليـــة ا ـــ ،هام حيمـــل يف ياتـــع ال،هديـــد ذ للك ــرة و املشـــركني ذ فـــا هـــل
اجلاهليةذ هل حيسـبون ن احن تعـاإ ـيرت إنـزال هـ ا القـرآن فـا جـل نهـم
هجروس و تركوس ذ و لك فا إ رافهم ذ و إ رافهم هنـا فـا كـانوا ي علونـع يف
اجلاهلية ذ فا فعاداتهم للحـق ذ و تواصـيهم رعـدم السـماع هلـ ا القـرآن ذ و

( )1انظـر ت سـري القـرآن العظـيم إتاعيـل رــا عمـر رـا كـثري الدفشـقي  252-4و فعــامل
ال،نزيــل يف ت ســري القــرآن احلســني رــا فســعود البغــوي  - 413-2احملقــق  :عبــد الــرااا
املهدي -دار إحيا  -الرتاث العرري – رريو  -الطبعة  :األوإ ذ  1420هـ
( )2ورة الزار5-3 : ،
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()1

إثارتهم الشبع و الشكو حولع ذ و اللغو فيع.
املسألة الثانية :ال،ك يب رآيا احن
يعد ال،ك يب رآيا احن فا ال نوب العظام و ل ا رـني ـبحانع و تعـاإ نـع
فا اإل را ،قال تعاإ:
ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﮊ

()2

فا اام عدل احن بحانع و تعـاإ نـع ـااي كـل عافـل مبـا عمـل ذ فمـا
عمل صاحلاا عاش يف الدنيا عيشةا يبةاذ فنشـرا الوـدر فطمـ ا البـال ذ و يف
املقارل فا االف وافر ررـع و عـر عنهـا ذ عـاش عيشـةا نكـدةا ذ يف هـم و
غم و ضيق صدر ذ فر ا فا كانم املاـرة ـلب روـرس ذ قـال ال ـرا  :يقـال:
إنع خيرج روـريا فـا قـ س فيعمـ يف حشـرس )3(.في،سـآ ل حينهـا ألنـع فقـد نعمـة
عظيمة ذ فا عر ،قدرها يف الدنيا ! فيسأل ررع ال ي املا نسـيع يف الـدنيا ذ مل
حشرتأ عم ذ فيـأتي اجلـواب وق،هـا ن لـك جـزا تك يبـع رآيـا احن ذ و
( )1انظر ال ،سري القرآني للقرآن عبد الكريم يونو اخلطيب  107-13و ت سري ارا جـزي
 254-2و ت سري القر يب .62-16
( )2ورة ع .127-124 :
( )3فعاني القرآن حيي را اياد را عبد احن ال را  -194-2حتقيق محد يو ف النجـاتي
و حممد علي النجـار و عبـد ال ،ـاا إتاعيـل الشـليب -دار املوـرية لل،ـأليف والرتمجـة –
فور -إ األوإ.
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ر لع ذ و إعراضع عا وريعة ررع ذ فكما نسي امليا ي تر العمـل رـأوافر
ررع و وريعة فو س ذ ك لك يرت يف الع اب و النار فال ناصر لع و فؤويذ
()1
قال ق،ادةُ :نسُوا فا اخلري ومل ينسوا فا الع اب.
املسألة الثالثة :ال،ك يب للر ل
و ال،ك يب لر ل احن بحانع و تعاإ يأتي ضما الك ر راحن تعاإ و قد
عدس تبار و تعاإ فا اإل را ،قال تعاإ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ ( )2ر ل احن عز وجل
يو ف عليع الوالة و السالم إإ هل فور رالبينا الح تدل عل نبوتع و
صدا ر ال،ع ذ فشكوا يف صدا ر ال،عذ و ارتاروا يف نبوتع ذ و ا ،مروا
عل لك يف ريب و تك يب ذ ح ،إ ا توفاس احن ذ قالوا جحودًا و تك يبًا و
نكرانًا ذ لا ير ل احن فا رعدس ر ولاا ! فوص هم احن بحانع و تعاإ
راإل را ،و اإلرتياب ذ و إ رافهم هنا هو تك يبهم ليو ف عليع الوالة و
السالم ذ و وكهم يف دعوتع ذ و ارتيارهم يف نبوتع ذ فكان ن ك،ب احن عليهم
( )1انظر ت سري البغوي  279-3و ف،ح القدير حممد را علي الشوكاني  364-3و ف اتيح
الغيب حممد را عمر را احلسا الرااي  -111-22دار إحيـا الـرتاث العررـي – رـريو -
الطبعــة :الثالثــة  1420 -هـــ و الكشــا ،عــا حقــا ق غــوافا ال،نزيــل حممــود رــا عمــرو
الزخمشــري  -95-3دار الك،ــاب العررــي – رــريو -الطبعــة :الثالثــة  1407 -هـــ و ضــوا
البيان يف إيضاا القرآن رالقرآن حممد األفني را حممد الشنقيطي  - 129-4دار ال كـر للطباعـة
و النشر و ال،واي رريو – لبنان 1415 -هـ  1995 -فـ.
( )2ورة غافر .34 :
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()1

الضالل.
و كما ك ب هل فور يو ف عليـع الوـالة و السـالم ذ و جحـدوا نبوتـع
ك ا فعل هل القرية قال تعاإ:
ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ

()2

ه ا ر ،فا حـوار هـل القريـة فـ ر ـل احن ـبحانع و تعـاإ و كانـم
ه س ااا،ـع ذ رعـد ن عجـزوا ن يقـارعوا احلجـة راحلجـة ذ و الـدليل رالـدليل
جلأوا إإ لوب الش،م و ال،هديد ذ و ه ا فا يلجأ إليع العـاجز دا مًـا ! فقـالوا
لر لهم إنا ف،شا مون فنكم ذ فمن ن ظهرمت مل نر عل وجوهكم اريًا ! رل
فا جا تنا املوا ب ذ و حلم رنا الكوارث ذ إ رعد جمي كم و دعوتكم لنا ! و
مل يك ،وا ر لك رل ا وا يف لوب ال،هديد قا لني إن مل تك ـوا عـا دعوتنـا
إإ ال،وحيد ذ فس،كون نهاي،كم الش،م ذ و الرجم راحلجـارة و العـ اب األلـيم
جزا فعلكم ذ و حين جارهم الر ـل ذ ن فـا يقـ فـا وـي إ ـا هـو جـزا
فعالكم ذ و فا نبنا إ نا دعونـاكم إإ توحيـد احن و إفـرادس رالعبـادة ! فكـان
ه ا الوعيد فنكم ذ فـا نـ،م إ قـوم قـد ـرف،م ي كثـرمت فـا املعاصـي ذ و
اردمت عل رركم فعبدمت غريس ذ و ه ا هـو املـراد رر ـرافهم و جـا عـا رعـا
السلف ن املراد راإل را ،هنا ال ساد قال ارا عـر( :)3السـر ،هـا هنـا ال سـاد
( )1انظر لباب ال،أويـل يف فعـاني ال،نزيـل علـي رـا حممـد رـا إرـراهيم اخلـاان  -احملقـق-:
توحيح حممد علي واهني  -دار الك،ب العلمية – رريو  -الطبعة األوإ  1415 -هـ.
( )2ورة يسا 19 :ذ.18
( )3القطان احلافا اإلفام القدوة رو احلسا علي را إرراهيم را ـلمة ارـا عـر القـزويأ
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وفعناس رل ن،م قوم ف سدون( .)1و وك ن الك ر رـاحن و عبـادة غـري احن فـا
عظم ال ساد ذ إضاف اة إإ تك يب الر ل ذ فما آفنوا راألول و رالثـاني و
رالثالت ذ و ه ا غاية اإل را ! ،ضف إإ لك الـ،طري و ال،شـاؤم رالر ـل ذ
و توعدهم رالق،ل ونهيهم عـا دعـوة النـا ،إإ ال،وحيـد ذ و هـ س مجلـة فـا
املعاصي ذ يك ي واحـدًا فنهـا لكـي يوصـف صـاحبها راإل ـرا ،ذ فكيـف إ ا
()2
اج،معم!
و عادة احن بحانع و تعاإ نع ينجي األنبيا و املر لني و عبادس الواحلني
حمدث قزويا وعاملها ولد نة  254ورحل وت ارا فاجع و را حـامت وَكـان وـيخا عاملـا
جبمي العلوم ال ،سري وال قع والنحو واللغة ااهدًا قال ارا فار ،تع،ع يقـول كنـم حـني
رحلم ح ا فا ة لف حديت فا

نة  .345انظر بقا احل اظ عبد الرمحا رـا رـي

ركــر جــالل الــديا الســيو ي - 354-1دار الك،ــب العلميــة – رــريو  -الطبعــة األوإذ
 1403و ري عالم النبال حممد را محد رـا عثمـان الـ هيب  -دار احلـديت -القـاهرة -
الطبعة1427 :هـ2006-م.
( )1انظر اجلاف ألحكام القرآن حممد را محد را رـي ركـر القـر يب  -17-15حتقيـق:
محــد ال دونــي وإرــراهيم

ــيش -دار الك،ــب املوــرية – القــاهرة -الطبعــة :الثانيــةذ

1384هـ  1964 -م و ت سري البغوي  11-4و احملرر الوجيز يف ت سري الك،اب العزيـز عبـد
احلق را غالب رـا عطيـة األندلسـي احملـارري - 450-4احملقـق :عبـد السـالم عبـد الشـايف
حممد -دار الك،ب العلمية – رريو  -إ  :األوإ  1422 -س.
( )2انظر ت سري القرآن العظيم إتاعيل را عمر را كثري الدفشقي  569-6و ف،ح القـدير
حممــد رــا علــي الشــوكاني  419-4و تيســري الكــريم الــرمحا يف ت ســري كــالم املنــان عبــد
الرمحا را ناصر السعدي - 693-1احملقـق :عبـد الـرمحا رـا فعـال اللوحيـق  -فؤ سـة
الر الة  -الطبعة :األوإ 1420هـ  2000-م.
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و يهلك الك رة املك رني قال تعاإ :ﮋﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﮊ

()1

وعد فا احن بحانع و تعـاإ نـع ينجـي عبـادس املـؤفنني ذ و يهلـك الك ـرة
املك رني ذ و فا صدا فا احن قيالذ فنج احن ر لع و تبـاعهم املـؤفنني ذ و
هلــك املســرفني و هــم املكـ رني للر ــل ذ املعــادون هلــم ذ املشــركني رــررهم ذ
()2
املس،ك يا عا عبادة ررهم.
املسألة الرارعة :ال،عدي يف الق،ل
ورع احن بحانع و تعاإ القواص و يف الوقم ن سع نه بحانع و تعـاإ
عا ال،مادي يف القواص و اإل را ،فيع و ظلم املاريا و ال،ش ي فنهم قـال
تعــــــــــاإ :ﮋﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮊ

()3

نه احن بحانع و تعاإ عا ق،ل الن و الـح حـرم احن إ رـاحلق ذ و كـ ا
ثبم عا النيب صل احن عليع و لم عا عبد احنذ قال :قال ر ول احن صل
احن عليع و لم " :حيل دم افرئ فسلمذ يشهد ن إلع إ احن و ني ر ول

( )1األنبيا 9-7 :
( )2انظر ت سري القـرآن العظـيم إتاعيـل رـا عمـر رـا كـثري الدفشـقي  324 -5و ت سـري
البغوي  284-3و البحر احمليط يف ال ،سري رو حيان حممـد رـا يو ـف رـا علـي األندلسـي
 -132-8احملقق :صدقي حممد مجيل -دار ال كر – رريو  -الطبعة 1420 :هـ.
( )3ورة اإل را .33 :
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

397

احنذ إ ررحدى ثالث :الن و رالن وذ والثيـب الزانـيذ واملـارا فـا الـديا
()1
ال،ار للجماعة"
و عا عبد احن را عمرو ن النيب صل احن عليع و لم قال« :صل َزوال الدنيا
هون عل احن فا ق،ل رجل فسلم» )2(.و رعد ه ا النهي رني ـبحانع و تعـاإ
ـــلطة الـــولي يف فـــا ق،ـــل فظلوفًـــاذ فقـــال ﴿:ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ﴾ قال ارا كثري :ي لطة عل القاتـلذ فرنـع راخليـار فيـع إن وـا ق،لـع
قوداذ وإن وا ع ا عنع عل الديةذ وإن وا ع ا عنع جماناذ كما ثب،ـم السـنة
()3
ر لك.
ثم نه بحانع وتعاإ عا اإل را ،يف الق،ل ذ و اإل را ،هنا جتـاوا فـا
حدس احن تعاإ يف القواص ذ كـأن ميثـل رالقاتـل رعـد ق،لـع ذ و ن يقـ،ص فـا
غــريس ذ و ي علــوا كأهــل اجلاهليــة كــانوا يرضــون إ ا ق،ــل فــنهم ق،يــل ح،ـ

( )1رواس البخاري صحيح البخاري حممد رـا إتاعيـل البخـاري  - 5-9احملقـق :حممـد
اهــري رــا ناصــر الناصــر -دار ــوا النجــاة  -الطبعــة :األوإذ 1422هـــ و فســلم رل ــا
(وال،ار لدينع امل ارا للجماعةم) صحيح فسلم فسلم رـا احلجـاج النيسـاروري1302-3
 احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي -دار إحيا الرتاث العرري – رريو .( )2رواس الرتف ي نا الرتف ي حممد را عيس الرتف ي  - 16-4حتقيق وتعليق :محد
حممد واكر  -وركة فك،بة وفطبعة فوط

الباري احللـيب – الطبعـة الثانيـةذ  1395هــ -

 1975م و النسا ي يف السنا  82-7و ارا عساكر يف فعجم الشيوخ فعجم الشـيوخ علـي
را احلسا را هبة احن املعرو ،رارا عساكر - 299-1احملقق :الدك،ورة وفا تقـي الـديا -
دار البشا ر – دفشق  -الطبعة :األوإ  1421هـ  2000 -م.
( )3ت سري القرآن العظيم إتاعيل را عمر را كثري الدفشقي .73-5
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يق،لــوا رــع مجاعــة ذ و يق،لــوا فــا هــو وــر ،فنــع ذ و كــانوا رمبــا ق،لــوا احلــر
رالعبدذ و الرجل راملر ة ذ تعـزاًا فـنهم و اع،قـادًا ن عبـدهم يسـاوي احلـر فـا
غريهم ذ و املـر ة فـنهم تسـاوي الرجـل فـا غريهـم ! فكـل لـك فـا اـالا
اجلاهليةذ و هو فا اإل را ،و جتاوا احلدود الح حدها احن بحانع و تعاإ.
و لشدة فا يويب هل الق،يل فا حسرة عل ق،يلهم ذ اـ هم احن تعـاإ
()1
نهم فنوورون ذ ورعًا و قدرًا.
املسألة اخلافسة :فاحشة اللواإ
و كمــا وصــف احن ــبحانع و تعــاإ كــثريًا فــا رــأ إ ــرا يل راملســرفني
رتكارهم و جتاواهم احلد يف الق،ل وصف ك لك قوم لوإ راملسرفني و لـك
رتكارهم ه س ال احشة الح بقوا رها النا ،مجعني و اال وا رها فطرة رب
العــاملني قــال تعــاإ :ﮋﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﮊ

()2

اا ب لوإ عليع الوالة و السالم قوفع ذ داعيًا هلم إإ ال ضيلة ذ ناهيًا هلـم
عا الر يلة ذ ف كرًا هلم وناعة فا ارتكبوسذ فع ًا عا قبحها ر،سمي،ها فاحش اة
ذ ي نب عظيم ذ فبينًا هلم نهم هم ول فا فـ،ح هـ ا البـاب ذ و ول فـا
وجل إإ ه ا املنكر العظيم ال ي مل تكا رأ آدم تأل ع ذ و خيطر رباهلم ح،
( )1انظر اجلاف ألحكام القرآن حممد را محـد رـا رـي ركـر القـر يب  25-10و فعـامل
ال،نزيــل يف ت ســري القــرآن احلســني رــا فســعود البغــوي 132-3و ت ســري القــرآن العظــيم
إتاعيل را عمر را كثري الدفشقي .73-5
( )1ت سري القرآن العظيم إتاعيل را عمر را كثري الدفشقي .73-5
( )2ورة األعرا.81-80 : ،
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فعلوس هم ذ و ر ا جا قوال السلف ذ قال قال عمـرو رـا دينـار( :)1فـا نـزا
كر عل كر ح،ـ كـان قـوم لـوإ! وقـال الوليـد رـا عبـد امللـك ( )2اخللي ـة
األفوي راني جاف دفشق :لو ن احن عز وجل قص علينا ا قوم ولوإ فا
ظننـم ن كـرا يعلـو كــرا )3( .و هـ ا ال عـل ميجــع الـ وا السـليم ذ و ال طــرة
الســليمة ذ إ كيــف يــأتي الــ ك ُر الــ ك َر يف درــرس ذ و هــ ا فكــان األقــ ار و
األو اخ ذ فال عقل يردعهم ذ و رجولـة حتجـزهم ذ و فطـرة تـوق هم ذ
و ضمري يؤنبهم ذ نعو راحن فا مو البورية !!!
قال ارا كثري :و كر امل سرون ن الرجال كانوا قد ا ،غن رعضهم رـبعا

( )1عمرو را دينار املكي رو حممد األثرم اجلمحي فو هم حد األعالم قال النسا ي ثقـة
ثبم وقال رو ارعة و روحامت ثقة فا

نة 126هـ.

انظر ته يب ال،ه يب محد را علي را حجـر العسـقالني  -30-8فطبعـة دا ـرة املعـار،
النظافيةذ اهلند -الطبعة األوإذ 1326هـ و بقا احل ـاظ عبـد الـرمحا رـا رـي ركـرذ
جالل الديا السيو ي  -دار الك،ب العلمية – رريو  -الطبعة :األوإذ .1403
( )2الوليــد رــا عبــد امللــك رــا فــروان رــا احلكــم رــا رــي العــاص رــا ُفيــةذ رــو العبــا،
األفوي ا ،خلمف رعهد فا ريع رعدس .وراا يف دول،ع عادة.ف ،ح روارـة األنـدلوذ ورـالد
الُّ،ر ذ وكان لُحنة وكان فيع عَسَفذ وج و  ,وقيام رـأفر اخلالفـة ,وقـد فـر

لل قهـا ,

واألي،امذ والزَّفن  ,والضع ا  ,وضبط األفور  -فـاحن يسـاحمع تـويف  .59انظـر تـاريخ رغـداد
 1182-2و ري عالم النبال لل هيب .202-5
( )3انظر ت سري القـرآن العظـيم إتاعيـل رـا عمـر رـا كـثري الدفشـقي  445-3و حما ـا
ال،أويل حممد مجال الديا را حممد القاتي  -139-5احملقق :حممد را ل عيون السـود-
دار الك،ب العلميع – رريو  -الطبعة :األوإ  1418 -هـ.
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()1

وك لك نساؤهم كا قد ا ،غنني رعضها ربعا يضا.
وه ا فا قبح السي ا و فسد العادا و دري يا هب عقلهم ! فـا
ال ي عل الرجـل يـرت فـا حلـع احن عـز و جـل فـا النسـا و الـزواج رهـا و
السكا إليها و ينزل إإ ه س القبا ح الح يعف اللسان عا كرها فيـأتي كـرا
فثلع !
يقول حممـد روـيد رضـا :وجممـوع امليـا يـدل علـ نهـم كـانوا فـرا ني
ر ســاد العقــل والــن وذ جبمعهــم رــني اإل ــرا ،والعــدوان واجلهــلذ فــال هــم
يعقلــون ضــرر ه ـ س ال احشــة يف اجلنايــة عل ـ النســل وعل ـ الوــحة وعل ـ
ال ضــيلة واملداب العافــة و غريهــا فــا فنكــراتهم  -فيج،نبوهــا و ،نبــوا
اإل را ،فيهـا  -و هـم علـ وـي فـا احليـا وحسـا اخللـق يوـرفهم عـا
()2
لك.
و ل ا عاقبهم احن بحانع و تعاإ عقورـة فـا جـنو عملـهم فكمـا نكسـوا
فطرتهم و اال وا فر االقهم كانـم عقـور،هم رقلـبهم ر ًـا علـ عقـب قـال
تعــــــــــاإ :ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ

()3

( )1ت سري القرآن العظيم إتاعيل را عمر را كثري الدفشقي .445-3
( )2ت سري القرآن احلكـيم (ت سـري املنـار) حممـد روـيد رـا علـي رضـا احلسـيأ - 454-8
اهلي ة املورية العافة للك،اب 1990 -م.
( )3ورة ال اريا .34 :
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و هك ا رعد نكسوا ر ل احن عز و جل -الـ ي ميهـل و يهمـل -علـيهم
حجارة فا السما ذ فعلمة ذ قد ك،ب يف كل حجر ا م صاحبع ذ فـأهلك،هم
()1
جزا إ رافهم.
و قوم لوإ عليع الوالة و السالم رفوا رارتكـارهم هـ ا ال عـل فـرتني ذ
فرة حينما عدلوا عا اإلناث إإ ال كور و األارى حينمـا اع،ـادوا هـ ا ال عـل
الشني .
املسألة الساد ة :كل فال الي،يم
كل فال الي،يم نب فا عظم ال نوب فقد رتب احن عز و جل عليع
داول النار ذ و نه بحانع عا لك ود النهي قال تعاإ :ﮋ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﮊ

()2

و هنا ينه بحانع و تعاإ عا اإل را ،يف فـال لـك الضـعيف الـ ي
ع ا ل لع رعـد احن ذ إ وليـعذ فبـدلاا فـا ن يـدف عنـع ذ و ينمـي لـع فالـع ذ و
يوـلح لــع وـأنع ذ و هــو هـل لـ لك ذ يسـر ،يف فالــع و ين قـع يف فــا يعــود
رالن عل ي،يمع ذ و هك ا يأتيع الضرر فا قـرب النـا ،إليـع ذ فـال ـد فـا
( )1انظر ت سري القرآن العظيم إتاعيل را عمر را كثري الدفشقي  422-7و ف،ح القـدير
حممد را علي الشوكاني 106-5و ال،حريـر وال،نـوير «حتريـر املعنـ السـديد وتنـوير العقـل
اجلديد فا ت سري الك،اب اجمليد» حممد الطاهر را حممد رـا عاوـور ال،ونسـي -27-7الـدار
ال،ونسية للنشر – تونو  1984 -هـ.
( )2ورة النسا .6:
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يدف عنع ! و فا يقول ل لك الولي كف عا ه ا !
و يبني ارا عاوور فا كـان ي علـع هـل اجلاهليـة فـ ي،ـافهم فيقـول :هـ س
املية ت ضيح حليلة كانوا حي،الونها قبل رلو الي،اف ودهم :وهـي ن ي،عجـل
األوليا ا ،هال فوال الي،اف قبل ن ي،هي وا ملطالب،هم وحما ب،همذ فيأكلوها
راإل را ،يف اإلن ااذ و لك ن كثر فواهلم يف وقم النزول كانم عيانا فا
نعام وار وحب و صوا،ذ فلم يكا وأنها ممـا يكـ،م وخي،ـزنذ و ممـا يعسـر
نقل امللك فيع كالعقارذ فكان كلها هو ا ،هالكها يف فناف األوليا و هليهمذ
فر ا وجد الولي فال حمجورس جش إإ كلع رال،و يف ن قاتع ولبا ع وفراكبع
وإكرام ترا ع مما مل يكا ين ق فيع فال ن سعذ وه ا هو املعن ال ي عـ عنـع
راإل را،ذ فرن اإل را ،اإلفراإ يف اإلن اا وال،و يف وؤون اللـ ا  )1(.و
ه ا ال نب العظيم كان فاويًا يف اجلاهلية و لال ف اال فوجودًا عند رعا
املسلمني ذ فيظلم الولي ي،يمع الضعيف ال ي كافـل لـع رعـد احن إ هـو ذ و
ين ق فال الي،يم يف ويا داعي هلا فال هو رق لـع فالـع ذ و هـو ن قـع يف
فا يعود عل ي،يمع رالن .
و ل داحة ه ا ال نب وص ع احن ـبحانع و تعـاإ راإل ـرا ،و اـ الـنيب
عليــع الوــالة و الســالم نــع واحــدة فــا املهلكــا املؤديــا إإ النــار و ر ـ و
القرار.
املطلب الثاني :وصف فرعون رالسر،
وصف احن بحانع و تعاإ قوافًا رأنهم فا املسرفني ذ و لكا فرعون هـو
الشخص الوحيد ال ي وص ع احن تعـاإ راإل ـرا،ذ و لـك لعظـم فـا ارتكبـع
( )1ال،حرير وال،نوير حممد الطاهر را حممد عاوور ال،ونسي .244-4
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فا السي ا و املعاصيذ فضـلاا عـا ادعا ـع الرروريـةذ قـول و هـ ا يـدل علـ
ت حشع يف املورقا و املهلكـا ذ و ن نورـع تسـاوى نـوب فـة ركافلـها قـال
تعــــــــاإ :ﮋﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ ﮊ

()1

قال ارا كثري :خي تعاإ نع مل يؤفا مبو ـ عليـع السـالم فـ فـا جـا رـع
فا امليا البينا ذ واحلج القا عا ذ وال اهني السا عا إ قليـل فـا
قوم فرعون فا ال ريةذ وهـم الشـباب علـ وجـل واـو ،فنـع وفـا فل ـع ن
يردوهم إإ فا كانوا عليع فـا الك ـرذ ألن فرعـون لعنـع احن كـان جبـارا عنيـدا
فســرفا يف ال،مــرد والع،ــو وكانــم لــع ــطوة وفهارــة نــا ،رعي،ــع فنــع اوفــا
()2
وديدا.
و كيـــف يوــ ع احن راإل ـــرا ،ذ و قـــد ادعــ الرروريـــة و األلوهيـــة ذ
و عار فو عليـع الوـالة و السـالم ذ و ـع لق،لـع ذ و فـا آفـا فعـع !
إضافة إإ قهرس لقوفع و علوس عليهم كمـا قـال تعـاإ :ﮋﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮊ( )3و ه ا العلو هو ال،عـالي
يف ال نوب و املعاصـي ذ فقـد كـان ف،عاليًـا علـيهم فهينًـا هلـم ذ فـ لاا إيـاهم ذ
()4
فس،خدفًا إياهم يف األعمال املهينة الشاقة.
( )1ورة يونو .83 :
( )2ت سري القرآن العظيم إتاعيل را عمر را كثري الدفشقي .288-4
( )3ورة الداان 31:ذ.30
( )4انظر ت سري القرآن العظيم إتاعيـل رـا عمـر رـا كـثري الدفشـقي  255-7و ال،حريـر
وال،نوير حممد الطاهر را عاوور ال،ونسي .305-25
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و هك ا لصـمَّ فرعـون ركبـا ر الـ نوب و املثـام رـد ًا فـا إدعـا الرروريـة ثـم
الق،ل و الظلم و ال مك و غري لك مما اجع الن و ،و تبغضع.
و خلطورة فر اإل را ،و فا يوؤل إليـع حـ ر فنـع فـؤفا آل فرعـون قوفـع
قال تعـاإ :ﮋﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮊ

()1

حاور فؤفا آل فرعون قوفـع ذ و هـو يـدعوهم إإ احن عـز و جـل ذ فبينًـا
هلم ن آهل،هم تن ذ فال جتيب داعيها ذ يف الدنيا و يف املارة ذ إ ليو
مبقدورها وي ذ ثم ريًّا هلم ن عاقبة املسرفني ال يا عبدوا فـ احن غـريس ذ و
اع،قدوا األلوهية و الررورية يف فرعون ذ وتركـوا اإلميـان مبـا جـا رـع الر ـل
فرن فوريهم إإ نار جهنم.
و جا يف املية األارى ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮊ

()2

و ه ا جز فا حوارس يضًا و كـان يكـ،م إميانـع ذ نهـاهم عـا ق،ـل فو ـ
عليع الوالة و السالم ذ و وضح هلـم ن فو ـ عليـع الوـالة و السـالم قـد
جا رالبينا الح تبيا نع ر ول فا عند احن ذ ثم تنزل فعهم يف احلوار فقـال
هلــم إن كــان كا رًــا يف دعــواس ذ فك رــع يعــود إليــع ذ و إن كــان صــادقاا فســ،نزل
عليكم العقورـا فـا عنـد احن جـزا ك ـركم و تكـ يبكم.ثـم اـ،م فوعظ،ـع و
دعوتـع إيـاهم ذ رـأن فـا كـان فسـرفاا ف،وغلاـا يف املعاصـي فكـ رًا لر ـل احن و
( )1ورة غافر .43 :
( )2غافر .28 :
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نبيا سذ فرن احن يهديع ذ ألنع ليو هلاا للهداية ذ و يف ه ا تعريا ر رعون
()1
كما خي .
املبحت الثالت :اإل را ،و ال،و ط يف العبادة
املطلب األول :اإل را ،يف العبادة
و كما ن السر ،لق يف الشرع عل ارتكـاب الكبـا ر و املورقـا و كـ ا
عل ال،وغل يف ال نوب و املعاصي يضًا لق علـ السـر ،يف العبـادة كهـدر
املا و اإلكثار فنع يف الغسل و الوضو فا غري حاجة و الزيادة عل فا جـا يف
الشرع و قد تنبأ ره ا ر ول احن صل احن عليـع و ـلم فعـا رـي نَعافـة( :)2ن
عبد احن را فغ َّل ت ارنع يقول :اللهم! إني ألك القور األريا عا ميني
اجلنة إ ا دالُ،ها! فقال :ي رُنَـي! ـل احن اجلنـةذ وتعـو رـع فـا النـار؛ فـرني
تعم ر ول احن صل احن عليع و لم يقول ":إنع يكون يف ه س األفة قـوم
()3
يع،دون يف الطُّهور والدعا ".

( )1انظــر ت ســري الطـ ي  392-21و ت ســري القــرآن العظــيم إتاعيــل رــا عمــر رــا كــثري
الدفشقي  131-7و البحر احمليط .250-9
( )2قيو را عباية رو نعافة احلن ي الزفان البوري روى عـا نـو وعبـد احن رـا فغ ـل
روى عنـع ايــوب الســخ،يان ويزيــد الرقاوـ روـرى ثقــة تــويف يف حــدود  120هــ .اجلــرا
وال،عديل عبد الرمحا را حممد را إدريـو الـرااي ارـا رـي حـامت -102-7بعـة جملـو
دا رة املعار ،العثمانية  -عيدر آراد الدكا – اهلند -دار إحيا الـرتاث العررـي – رـريو -
الطبعة :األوإذ  1271هـ  1952م و ته يب ال،ه يب ا را حجر العسقالني .401-8
( )3رواس محــد فســـند اإلفـــام محـــد رـــا حنبـــل الشـــيباني - 356 -27احملقـــق وـــعيب
األرنؤوإ  -عادل فرودذ وآارون -إورا ،د عبد احن را عبد احملسـا الرتكـي -فؤ سـة
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قال العيأ " :يع،دون " فا ا ع،دا ذ وهو ال،جاوا عا احلدذ و ا ع،دا
يف الطهور ن يسـر ،يف املـا ذ رـأن يكثـر صـبع و يزيـد يف األعـدادذ والطهـور
حي،مل فيع وجهان :ضم الطا مبعن ال علذ ويكون املعن  :يع،ـدون يف ن ـو
الطهور رأن يزيدوا يف عدادسذ و لك إفا فا اإل ـرا ،وهـو حـرامذ وإفـا فـا
الو و ة وهي فا الشيطان .وف،حها مبعن املطهـر ويكـون املعنـ  :يع،ـدون يف
املا ذ رأن يكثروا صبع و كبع )1( .و اإلع،دا يشمل كل فا فـا وـأنع رعـدًا عـا
فــا حــدس الشــارع يف الوضــو و كي ي،ــع قــال ارــا األثــري " :وفعن ـ يع،ــدون يف
الــدعا  :هــو اخلــروج فيــع عــا الوضـ الشــرعي والســنة املــأثورة " )2(.و هكـ ا
جسَـ،اني
الر الة -الطبعة األوإ 1421هـ  2001 -م و رو داود ليمان را األوعت الس م
السنا  – 24-1احملقق حممد حميي الديا عبد احلميد -املك،بة العوريةذ صيدا – رـريو و
ارا حبان  166-15حممد را حبان الدارفيذ البُسح  -ترتيب األفري عال الديا علي رـا
رلبان ال ار ي  -حققع وارج حاديثع وعلق عليع وـعيب األرنـؤوإ -فؤ سـة الر ـالةذ
رــريو  -الطبعــة :األوإذ  1408هـــ  1988 -م و احلــاكم املســ،در عل ـ الوــحيحني
احلــاكم حممــد رــا عبــد احن النيســاروري - 267-1حتقيــق فوــط عبــد القــادر عطــا  -دار
الك،ب العلمية – رريو  -الطبعة األوإذ  1990 – 1411و البيهقـي يف السـنا الكـ ى
 303-1قال األلباني قلـم :إ ـنادس صـحيحذ وكـ ا قـال النـوويذ وصـححع ارـا حبـان
( )6745صحيح رـي داود  163-1حممـد ناصـر الـديا األلبـاني -فؤ سـة غـرا ،للنشـر
وال،واي ذ الكويم  -الطبعة :األوإذ  1423هـ  2002 -م.
( )1ورا نا ري داود حممود را محـد رـدر الـديا العينـ  -266-1احملقـق :رـو املنـ ر
االــد رــا إرــراهيم املوــري -فك،بــة الروــد – الريــا

 -الطبعــة :األوإذ  1420هـــ -

 1999م.
( )2انظر النهاية يف غريب احلديت و األثر املبار رـا حممـد ارـا األثـري  - 193 -3 :املك،بـة
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جعل النيب صل احن عليع و لم فا يزيد علـ فـا حـدس يف العـدد رالنسـبة إإ
الوضو إ رافاا ذكما ن فا ااد فا صب املا ذ و كثر فنع فقـد ـر،ذ و فـا
لك إ ألن احن بحانع وتعاإ حد حدودًا لعبـادسذ و هـو يعلـم ـبحانع نهـا
تك يهم ذو ن اخلري فيها يف غريها فسبحان الشارع احلكيم.
و الناظر إإ حال األفة د ن كـالم الـنيب صـل احن عليـع و ـلم فطارقاـا
لواقعها رل صبح ا را ،يف كثري فا األفور يما ا ،عمال املـا ذ فقليـل
جدًا فا يق،ودون يف ا ،عمال املا و يس،نون يف لك رالنيب صـل احن عليـع و
لم رل إن املا املهدر ضعا ،ضعا ،املا املس،عمل.
و ال،ح ير فا ا را ،يف املا كان فشهورًا رني السلف الواحل و فعروفاا
رينهم فعـا هـالل رـا يسـا ،قـال" :كـان يقـال :يف كـل وـي إ ـرا،ذ ح،ـ
()1
الطهور؛ وإن كان عل وا ئ النهر".
وهالل ه ا ثقة تارعيذ فكأنع يشري إإ ه ا احلديتذ وإإ نع كان فشهورًا
رــني الســلفذ واحن علــم )2(.و قــد نقــل العلمــا اإلمجــاع عل ـ النهــي عــا
()3
اإل را ،يف املا ذ و لو كان املس،عمل لع واق اا عل وا ئ البحر.
العلمية – رريو 1399 -هـ 1979 -م -حتقيق :اهر محد الزاوى  -حممود الطناحي.
( )1تقدم نر ع.
( )2انظــر لســلة األحاديــت الوــحيحة ووــي فــا فقههــا وفوا ــدها حممــد ناصــر الــديا
األلباني .680-7
( )3انظر عون املعبود ورا نا ري داود  118-1وفعع حاوية ارا القيم :تهـ يب ـنا
رــي داود وإيضــاا عللــع وفشــكالتع حممــد وــر ،رــا فــري رــا علــي العظــيم آرــادي -دار
الك،ب العلمية – رريو  -الطبعة :الثانيةذ  1415هـ.
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و النا ،اليوم يهدرون املا ركثرة غـري فبـالني رهـ س النعمـة العظيمـة و فـا
األ ــباب الــح د إإ لــك جهلــهم رســنة الــنيب صــل احن عليــع و ــلمذ و
هولة حووهلم عل املا .
و النيب صل احن عليع و لم كان ينه صـحار،ع الكـرام عـا هـدر املـا و
يروــدهم إإ ا ق،وــاد يف ا ــ،عمالع فعــا عبــد احن رــا عمــرو رــا العــاص :ن
النيب  -صل احن عليع و لم  -فر رسعد وهو ي،وضأذ فقال":فـا هـ ا السـر،
يــا ــعد ! " قــال :يف الوضــو ــر ! ،قــال( :نعــمذ وإن كنــم عل ـ نهــر
جار)( .)1و النيب صل احن عليع و لم نه عدًا رضي احن عنع عا ا را،
يف املا يف الوضو فكيف إ ا ر ى حالنا عليـع الوـالة و السـالم و دـا نسـر،
يف املا ضعافاا فضاع ة عل فا كان عليع النا ،آن ا .
و إ ا كان ه ا يف جانب الوضو و الغسل و دوهما ذفك ا األفر رالنسبة
لبقية العبادا ذكسرد الووم و فداوفة قيام الليل ح ،يضع ع لك عا
رعا الواجبا ذ و لك ألن هنالك حقوقاا ب ن تعط ألهلها كما قال
النيب صل احن عليع و لم لعبد احن را عمرو { :فرن جلسد عليك حقاذ
( )1فســند اإلفــام محــد  221-2و ــنا ارــا فاجــع حممــد رــا يزيــد القــزويأ- 147-1
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي -دار إحيا الك،ب العررية  -فيوـل عيسـ البـاري احللـيب و
البيهقي وعب اإلميان محد را احلسني رو ركر البيهقي  - 286-4حققع وراج نووصـع
واــرج حاديثــع الــدك،ور عبــد العلــي عبــد احلميــد حافــد -وــر ،عل ـ حتقيقــع ونــري
حاديثع :خم،ار محـد النـدويذ صـاحب الـدار السـل ية ربوفبـاي – اهلنـد -فك،بـة الروـد
للنشــر وال،وايـ رالريــا

رال،عــاون فـ الــدار الســل ية ربوفبــاي راهلنــد -الطبعــة األوإذ

 1423هـ  2003 -م.
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وإن لعينك عليك حقاذ وإن لزوجك عليك حقاذ وإن لزَ َو ِر عليك
حقا} )1(.فاجلسد لع حق ذ و العني و ك ا رقية اجلوارا هلا حق ذ و الزوج هلا
حق ذ و الزوار و الضيو ،هلم حق ! و جا النهي فا احن بحانع و تعاإ
عا جتاوا احلدود واإل را ،ملا راد رعا الوحارة ن يرتكوا الدنيا و ينقطعوا
للعبادة قال تعاإ :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮊ

()2

عا ارا عبا ،قال :هم رهط فا صـحاب الـنيب صـل احن عليـع و ـلم
قــالوا نقطــ فــ اكرينا ونــرت وــهوا الــدنيا ونســيح يف األر كمــا ي عــل
الرهبــان .)3(.و عــا نــو رــا فالــك رضــي احن عنــع جــا ثالثــة رهــط إإ ريــو
اواج النيب صل احن عليع و ـلمذ يسـألون عـا عبـادة الـنيب صـل احن عليـع
و لمذ فلما ا وا كـأنهم تقالُّوهـاذ فقـالوا :و يـا دـا فـا الـنيب صـل احن
عليع و لم قد غ ر لع فا تقدم فا نبع وفا تأارذ قال حدهم :فا نـا فـرني
صلي الليـل رـداذ وقـال آاـر :نـا صـوم الـدهر و فطـرذ وقـال آاـر :نـا
ع،زل النسا فال تزوج رداذ فجا ر ـول احن صـل احن عليـع و ـلم إلـيهمذ
فقال « :ن،م ال يا قل،م ك ا وكـ اذ فـا واحن إنـي ألاشـاكم حن و تقـاكم لـعذ
( )1رواس البخاري  39-3راب حق اجلسم يف الووم.
( )2املا دة .88-87 :
( )3رواس ارا ري حامت ت سـري القـرآن العظـيم رـا رـي حـامت عبـد الـرمحا رـا حممـد رـا
إدريــو الــرااي  -1187-4احملقــق :ــعد حممــد الطيــب -فك،بــة نــزار فوــط البــاا -
اململكة العررية السعودية -الطبعة :الثالثة  1419 -هـ.
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لكأ صوم و فطرذ و صلي و رقدذ و تزوج النسا ذ فمـا رغـب عـا ـنح
()1
فليو فأ»
فنهــاهم احن ــبحانع و تعــاإ عــا ا ف،نــاع عــا الطيبــا ذ خم ـ ًا هلــم ن
حترميهم الطيبا ذ و عـدم تناوهلـا ذ لـيو فـا الـديا يف وـي ذ و يف الوقـم
ن سع نهاهم عا ا ع،دا ذ و املراد را ع،دا هنا هو ال،ضييق علـ الـن و ذ
و حرفانها مما حلع احن ذ و جتاوا احلد يف احلـالل ذ عيـت يسـرفوا فيـع )2(.ثـم
ا،م املية ف كرًا هلم نع حيب كال ال ريقني.
و هك ا علمهم الـنيب صـل احن عليـع و ـلم ذ فبينًـا هلـم ن العلـة الـح
اح،جوا رها ليسم صحيحة ذ و نع اشـ النـا ،حن و تقـاهم لـع ذ صـلوا
رري و الفع عليع ذ و ن الشرع جا رالووم و ال طر ذ و الوالة و الرقـاد ذ
واواج النسا ذ فما تر ريق،ع عليع الوالة و السالم ذ فقـد فـارا احلني يـة
()3
السمحة الح جا رها.

ب مفــي الن صكــااِ و رواس فســلم فـ ااــ،ال ،يســري يف
( )1رواس البخــاري َ -7-2رــابُ الَّ،رَغميـ م
حبَابم النكصااِ لم َماَ تَا صقمَ نَ ْسُعُ إِصليَعمذ َووَجَدَ ُفؤَنَـعُذ وَاوَـ،مغَالِ
األل اظ  - 1020-2رَابُ ا َ،م َ
مالو َومِ.
َفاَ عَجَزَ َعاِ الْ ُمؤَنِ ر َّ
( )2انظـر ت ســري القــرآن العظـيم إتاعيــل رــا عمــر رـا كــثري الدفشــقي  172-3و ت ســري
املراغي محد را فوط املراغي .48 -2
( )3انظر إرواد الساري لشرا صحيح البخاري محد را حممد رـا رـ ركـر القسـطالني
 - 315-10املطبعة الك ى األفرييةذ فور -الطبعة :السـارعةذ  1323هــ و فـ،ح البـاري
را حجر  - 106-9دار املعرفـة – رـريو  -1379 -رقـم ك،بـع و روارـع و حاديثـع حممـد
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

411

و هك ا يض الـنيب صـل احن عليـع و ـلم اطاـا فاصـلاا رـني اإل ـرا ،يف
العبادة و اإلع،ـدال فيهـا ذ لـ ال ي،ـوهم رعـا النـا ،نَّ يف ا ـ،طاع،ع ن يزيـد
عل فا كان عليع النيب صل احن عليع و لم ألي بب فا األ باب ذ و فا
ثَــمَّ يوــبح هـ ا األفــر فطيــة لل،نطـ و ال،شــدد ذ فهــو عليــع الوــالة و الســالم
القدوة و األ وة ذ فما اق ،ثرس وصل إإ فب،غـاس ذ فعـالم ال،نكـب لطريقـع
عليع الوالة و السالم !
املطلب الثاني :ال،و ط يف العبادة
ديا اإل الم هو ديا الو طية فهو و ط يف كل وي ذ و ه ا فا مي،اا رـع
عــا رقيــة األديــان ذ فالشــيطان يلــبو علـ النــا ،ليضــلهم ذ إفــا عــا ريــق
اإلفــراإ ذ و ال ،ــريط كمــا قــال ارــا عا شــة( :)1فــا فــر احن عبــادس رــأفر إ
وللشيطان فيع نزغ،ان ,فرفا إإ غلو وإفا إإ تقوري )2(.و لكا املوفـق فـا وفقـع
احن ذ فكان عل الو ط ذ ال يا هم اـري النـا ،ذ قـال علـي رـا رـي الـب

فؤاد عبد الباقي -قام رراراجع وصححع و ور ،عل

بعـع حمـب الـديا اخلطيـب -عليـع

تعليقا العالفة عبد العزيز را عبد احن را راا.
( ) 1إرراهيم را حممد را عبد الوهاب را إرـراهيم املعـرو ،رـارا عا شَـة ثـار علـ املـأفون
و ع يف البيعة إلرراهيم را املهـدي (ارـا وـكلة) فطلبـع املـأفون حـني ا ـ،،ب لـع األفـرذ
فقبا عليع وضررع رالسياإ وحبسع ثم ق،لع وصلبع تويف 210هـ.
انظر الـوايف رالوفيـا صـالا الـديا اليـل الوـ دي  -71-6احملقـق :محـد األرنـاؤوإ
وتركي فوط

 -دار إحيا الرتاث – رريو  -إ 1420هـ.

( )2انظر الوالة و حكـام تاركهـا -حممـد رـا رـي ركـر ارـا قـيم اجلوايـة -159-1فك،بـة
الثقافة راملدينة املنورة.
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رضي احن عنع :اري النا ،النمط األو ط الـ ي يرجـ إلـيهم الغـالي ويلحـق
()1
رهم ال،الي.
وفا لك نع و ط يف جانب العبادة ذ و كان النيب صل احن عليع و لم
يعلم صحار،ع الكرام ال،و ط ذ رالقول و ال علذ فعا عا شـة :ن ر ـول احن
صل احن عليع و لم «كان ي،وضأ مبد ويغ،سل رنحو الواع)( .)2ه س هي ـن،ع
عليع الوالة و السالم ذ قال النووي :واملس،حب ن ينقص يف الغسـل عـا
صاع و يف الوضو عا فـد والوـاع ةسـة ر ـال وثلـت رالبغـدادي واملـد
ر ــل وثلــت لــك فع،ـ علـ ال،قريــب علـ ال،حديــد وهـ ا هــو الوــواب
()3
املشهور.
و عل ـ ا ق،وــاد وال،و ــط ــار صــحارة الــنيب صــل احن عليــع و ــلم
ف،أ يني يف لك رقدوتهم و فعلمهم صل احن عليع و لم ذ قال رـو جع ـرذ
قال :قال لي جارر را عبد احن و تاني ارا عمك يعر راحلسا رـا حممـد ارـا
احلن ية .قال :كيـف الغسـل فـا اجلنارـة فقلـم« :كـان الـنيب صـل احن عليـع
و لم يأا ثالثة كف وي يضها علـ ر ـعذ ثـم ي ـيا علـ ـا ر جسـدس»
فقال لي احلسا إنـي رجـل كـثري الشـعرذ فقلـم« :كـان الـنيب صـل احن عليـع
( )1انظر املرج السارق .159-1
( )2رواس النسا ي السنا الوغرى للنسـا ي محـد رـا وـعيب النسـا ي  -179-1حتقيـق:
عبد ال ،اا رو غدة -فك،ـب املطبوعـا اإل ـالفية – حلـب -الطبعـة الثانيـةذ – 1406
 1986و فونف ري ويبة  67-1ردون (رنحو).
( )3املنهاج ورا صحيح فسلم را احلجـاج (وـرا النـووي )  4-2حميـي الـديا حييـ رـا
ور ،النووي -دار إحيا الرتاث العرري – رريو – الطبعة الثانية .1392
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و لم كثر فنك وعرًا)( )1و هنا مل يقبل جارر رضي احن عنع فا احلسا حينمـا
احــ ،رأنــع كــثري الشــعرذ فــبني لــع ن الــنيب صــل احن عليــع و ــلم كثــر فنــع
وعرًاذو يف ه ا فا ودة اإلتباع و احلرص عل ال،أ ـي فـا خي ـ علـ ي
عينني.
قال ارا حجر :واك ،ـ رـالثالث فاق،ضـ ن اإلنقـا حيوـل رهـا وقـال يف
جواب الكمية فا تقدم ونا ب كر اخلريية ألن لب ا ادياد فـا املـا يلحـا
فيع ال،حري يف إيوال املا إإ مجي اجلسد وكان صـل احن عليـع و ـلم ـيد
الورعنيذ و تق النا ،حن و علمهم رعذ وقد اك ،رالواع ذفأوار جـارر إإ
()2
ن الزيادة عل فا اك ،رع تنط قد يكون فثارس الو و ة فال يل ،م إليع.
و فا حوج النا ،هل ا اهلدى النبوي القويمذ فاملا واحدة فا ضروريا
احلياة امللحة ذ و قد ااد حاجة النا ،اليوم إليع كثر فا ي قبل.
املبحت الرار  :اإل را ،و ال،و ط يف الن قة
املطلب األول :اإل را ،يف الن قة
ورع احن تبار و تعاإ اإلن ـاا و رـني ن جـرس عظـيم عظـيم و يف الوقـم
ن سع نهـ ـبحانع و تعـاإ عـا اإل ـرا ،و رـني حرف،ـع و فضـارس قـال تعـاإ
ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﮊ (.)3

الثًا.
( )1رواس البخاري  -60-1رَابُ َفاَ صفصا َ َع صل رَْ م مع َث ص
( )2ف،ح الباري ورا صحيح البخاري ارـا حجـر العسـقالني 368-1و عـون املعبـود -1
.278
( )3ورة اإل را .29 :

414

اإل را ،نواعع و عالجع يف ضو القرآن الكريم  -درا ة فوضوعية -
د.رها الديا فرتض حسا الشروني

و هنا ينهـ ـبحانع و تعـاإ عـا اإل ـرا ،رقولـع { ﭤﭥﭦﭧ}
ي تسر ،يف اإلن اا عيت يضر رـك ذ ثـم تقعـد رعـد لـك يلوفـك النـا،
عل فعل،ك ذ و يف ال،عبري القرآني رو ح اللوم و احلسر تعبري رليغ ذ فمـا فـا
إنسان ي رإ يف الن قة و يسر ،إ كانـم نهاي،ـع ن يلوفـع النـا ،و يو ونـع ذ
عل فعلـع و عـدم اق،وـادس ذ ثـم إنـع لـو حمسـورًا فنقطعًـا فـال لـع ذ قـد
هب عنع الوديق و فع القريب.
قــال الشــوكاني :واملســر ،يف إن اقــع عل ـ وجــع ي علــع إ هــل الس ـ ع
وال،ب يرذ خمالف ملا ورعع احن لعبادس واق يف النَّهي القرآني(.)1
و وك ن اإل را ،خي،لف فا وخص ملارذ فما يكـا يف حـق إنسـان
إ رافاا قد يكون يف حق غريس ذ فاملعول عليع يف اإلن ـاا يف كـل بقـة ذ هـو
()2
عر ،املع،دلني فيها.
و فا اإلن اا يف وجع اخلـري ذ فقـد جعلـع رعـا هـل العلـم علـ حسـب
إميان املر ذ و يقينع مبوعود احن بحانع ذ قالوا و املعهود فا رية النيب صـل
احن عليع و لم نع مل يكا يدار وي ا لغدس ذ و كان وع ح،ـ يـررط احلجـر
عل رطنـع ( )3و اا،لـف األفـر حيـال صـحارة الـنيب صـل احن عليـع و ـلم ذ
فبعضهم كأري ركر الوديق رضـ احن عنـع ذ مل ينهـع الـنيب صـل احن عليـع و
لم حينما ارج فالع كلعذ عا ايد را لمذ عا ريعذ قال :تعم عمـر
را اخلطابذ يقول :فرنا ر ول احن صل احن عليع و ـلم ن ن،وـدا فوافـق
( )1ف،ح القدير حممد را علي الشوكاني .228-2
( )2انظر ت سري املراغي محد را فوط

املراغي .136-8

( )3انظر ت سري القر يب 250 -10
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

415

لك عندي فا ذ فقلم :اليوم بق رـا ركـر إن ـبق،ع يوفـاذ قـال :فج ـم
رنوف فاليذ فقال ر ول احن صل احن عليع :و لم« :فـا رقيـم ألهلـك »
قلــم :فثلــعذ و ت ـ رــو ركــر ركــل فــا عنــدسذ فقــال« :يــا رــا ركــر فــا رقي ـم
بقع إإ وـي رـدا )1(.و
ألهلك » قال :رقيم هلم احن ور ولعذ قلم:
عد را ري وقاص
البعا املار نهاس عا ن ي،ودا مبالع كلع ذ وفا هؤ
رض احن عنع عا عافر رـا ـعد رـا رـي وقـاصذ عـا ريـع رضـي احن عنـعذ
قال :كان ر ول احن صل احن عليع و لم يعودني عام حجة الوداع فا وجـ
او،د ريذ فقلم :إني قد رلغ ري فا الوج و نا و فالذ و يرثأ إ ارنـةذ
فأتوــدا رثلثــي فــالي قــال » « :فقلــم :رالشــطر فقــال » « :ثــم قــال:
«الثلــت والثلــت كــبري  -و كــثري  -إنــك ن ت ـ ر ورث،ــك غنيــا ذ اــري فــا ن
تـ رهم عالــة ي،ك ــون النــا،ذ وإنــك لــا تن ــق ن قــة تب،غــي رهــا وجــع احن إ
()2
جر رهاذ ح ،فا جتعل يف يف افر تك»
قــال القــر يب :وإ ــا نهـ احن ــبحانع وتعــاإ عــا اإلفــراإ يف اإلن ــااذ
وإاراج فا حوتع يدس فا املال فا ايف عليع احلسرة عل فـا اـرج فـا يـدسذ
فأفا فا وثق مبوعود احن عز وجل وجزيل ثوارـع فيمـا ن قـع فغـري فـراد رامليـةذ
()3
واحن علم.
( )1رواس الرتف ي  -614-5راب فا جا يف الزهادة يف الـدنيا و قـال حسـا صـحيح و رـو
داود  - 129-2راب يف الراوة يف لك وقال األلباني  :حسا .انظـر صـحيح و ضـعيف
الرتف ي .175-8
( )2رواس البخاري  -81-2راب رثا النيب صل احن عليع و لم عد ارا اولة.
( )3ت سري القر يب .250-10
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و قد نوس النيب صل احن عليع و لم إإ ن احن ـبحانع يـبغا ا ـرا،
و إضاعة املال عيت يور ،يف غري حملع عا ري هريرةذ قال :قال ر ـول احن
صل احن عليع و لم " :إن احن يرض لكم ثالثاذ ويكرس لكم ثالثـاذ فريضـ
لكم :ن تعبـدوسذ و تشـركوا رـع وـي اذ و ن تع،وـموا عبـل احن مجيعـا و
ت رقواذ ويكرس لكم :قيل وقالذ وكثرة السؤالذ وإضـاعة املـال" )1(.و املسـلم
عندفا يق،وـد و يـرت اإل ـرا ،يعلـم نـع فـأجور علـ لـك ح،ـ و إن كـان
األفر ي،علق راملباحا قال وـيخ اإل ـالم ارـا تيميـة :و فـا املباحـا  :فيثـاب
علـ تــر فضــوهلا وهــو فــا حي،ــاج إليــع ملوــلحة دينــع كمــا ن اإل ــرا ،يف
املباحـــا فنهـــي عنـــع كمـــا قـــال تعـــاإ :ﮋﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﮊ ( )2وقال تعـاإ عـا صـحاب النـار :ﮋﯪﯫﯬ
ﯭﯮﮊ( )3ﮋﯰﯱﯲﯳﯴﮊ ( ...)4واإل ــرا ،يف املباحــا
هو جماواة احلد وهو فا العدوان احملرم وتر فضوهلا هو فا الزهد املباا )5(.و
هك ا فاملسلم و ط رني رفني ف رِإ و ف رإ ذ و قد كان صحارة الـنيب
صل احن عليع و لم يع،قدون ن احن عز و جل خيلف للعبد إ ا فا ن ـق ن قـة
غري فسر ،فيها و فقرت فعا ارا عبـا ،يف قولـع عـز وجـل :ﮋﯼﯽﯾ

َالن َهيِ عَـاَ َفنَـ
الن َهيِ َعاَ صكثَ َرةم الْ َمسَاملِ مفاَ صغيَرِ حَاجَةٍذ و َّ
( )1رواس فسلم  1340-3رَابُ َّ
ٍّ لصزِفَعُذ ص َو ص صلبم فَا لصا َي َسَ،حمقُّعُ.
َوهَا مذ َو ُهوَ الما َفم،نَاعُ مفاَ صدَا م حَق
( )2ورة ال رقان .67:
( )3ورة الواقعة .45 :
( )4ورة الواقعة .46 :
( )5انظر ف،اوى ويخ اإل الم ارا تيمية .133-22
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ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﮊ ( )1قال :يف غري إ را،ذ و تق،ري.
و هك ا فاملسلم فأفور رأن ي،بور يف فرس و ينظر يف عاقب،ع هل يؤول األفر
رع إإ اخلري م إإ الشر ذ و وك ن ه ا د ب العقال و اجملررني األ كيا .
()3
فسألة :ال،ب ير :ال،ب ير هو :صر ،الشي فيما ينبغي.
و اإل را ،يأتي مبعن ال،ب ير يضًا ذ و قد ـبق ن فـا فعـاني اإل ـرا،
اللغوية ال،ب ير ذ و هو فا فعانيع الشرعية يضًا .
و قال وهب( )4عا فالك :ال،ب ير :هو ا املـال فـا حقـعذ ووضـعع يف
()5
غري حقع.
()2

( )1ورة بأ 39:
( )2رواس البخاري يف األدب امل رد حممد را إتاعيل البخاري - 158-1رَابُ السَّ َر،م فمي
الْ َمــالِ  -احملقــق :حممــد فــؤاد عبــد البــاقي -دار البشــا ر اإل ــالفية – رــريو  -الطبعــة:
الثالثــة -1989 – 1409 -قــال األلبــاني :صــحيح انظــر صــحيح األدب امل ــرد -170-1
رَابُ الْ ُمبَ رِياَ - 208 -حممـد ناصـر الـديا األلبـاني  -دار الوـديق للنشـر وال،وايـ  -إ
الرارعةذ  1418هـ  1997 -م.
( )3انظر ال،عري ا علي را حممد الشريف اجلرجاني  -24 -1فادة ( ر.) ،
( )4وهب را عبد العزيز القيس فا هل فور ولد نة 140هـ كان فقيها علـ فـ هب
فالك ف،بعا لع ارا عنع قال ارا يونو حد فقها فور و وى ر يها وقال ارا عبد ال كان
فقيها حسا الر ى والنظر .توف نة  204هـ.
انظــر بقــا ال قهــا إرــراهيم رــا علــي الشــريااي  -150-1ه ر ـعُ حممــد رــا فكــرم ارــا
فنظور -احملقق إحسان عبا -،دار الرا د العرري  -رريو – لبنان -الطبعة األوإ 1970
و الثقــا حممــد رــا حبــان رــا محــد البُســح  - 136 -8بــ ررعانــة واارة املعــار،
للحكوفة العالية اهلندية -حتم فراقبة الدك،ور حممد عبد املعيـد اـان فـدير دا ـرة املعـار،
العثمانية -دا رة املعار ،العثمانية عيدر آراد الدكا اهلند -الطبعة األوإذ  1393ه.
( )5انظر ت سري القر يب  247-10و ف،ح القدير حممد را علي الشوكاني  263-3و انظر
احملرر الوجيز ارا عطية األندلسي احملارري.450-3
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قلــم و ه ـ ا فــا جــا عــا عبــد احن رــا فســعود رضــي احن عنــع فعــا رــي
الْعُبَيدَيا( )1قال :ألم عبـد احن ههـو ارـا فسـعود عـا املبـ ريا قـال :الـ يا
()2
ين قون يف غري حق.
و قد جا النهي الررـاني عـا ال،بـ ير صـراحة رـالل ا يف آيـ،ني و همـا قولـع
تعــــــــاإ :ﮋﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﮊ ( )3و يف هــــاتني امليــــ،ني نهــــ
بحانع و تعاإ عا ال،ب ير ذ رعدة اليب فأولاا نه نهيًا صـرحياا عـا ال،بـ ير
ذ ثــم كــد لــك رقولــع ( تبـ يرا ) ذ ثــم رــيَّا ن ال،بـ ير فــا صـ ا فــا آاـ
الشيا ني ذ و وك ن األاوة تق،ضي املماثلة ذ و املراد راملماثلة هنا ال،شـارع
يف ص ة ال،ب ير ذ فـر ا فـا علـم املسـلم ن ارتكارـع هلـ س اخلوـلة يـؤدي رـع إإ
فشارهة الشيطان ذ ن ر ن سع عا ال،ب ير يَّما ن ـور ذ ثـم نبَّـع ـبحانع عبـادس
رأن الشيطان ك ور لنعم احن ذ ي فمـا رـ ر فقـد ك ـر رـنعم احن كمـا هـو حـال
()4
الشيا ني.
( ) 1فعاوية را

ة السـوا ي العـافري رـو العبيـديا الكـويف األعمـ وكـان عبـد احن رـا

مل ُتوُفِّيَ 98س.
فسعود يقررع ويدنيع وَثَّقصعُ اَراُ فَعمنيذ َو ُهوَ فُق ٌّ
انظــر تــاريخ اإل ــالم ووفيــا املشــاهري واألعــالم حممــد رــا محــد الــ هيب 483-6و
الطبقا الك ى را عد.228 -6
( )2رواس البخـــاري يف األدب امل ـــرد  – 159-1رـــاب املبــ ريا قـــال األلبـــاني :صـــحيح
صحيح األدب امل رد .171-1
( )3اإل را .27-26 :
( )4انظر ف،ح القدير حممد را علي الشوكاني  263-3و ال،حرير و ال،نوير را عاوور.
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املسألة الثانية :الن قة يف احملرفا
الن قة يف فا حرم احن عز و جل عدها رعـا هـل العلـم و السـلف الوـاحل
فا اإل را ،ال ي نه احن عز و جل عنع ذ و لك ألنها صر ،للمال يف غري
حقعذ و إضاعة لع قال تعاإ :ﮋﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀﰁﮊ ( )1و هنــا وصــف عبــد احن رــا عبــا ،رضــي احن عنهمــا ال ـ يا
فدحهم احن يف املية رقولع :هم املؤفنـون يسـرفون فين قـون يف فعوـية احنذ
و يُقرتون فيمنعون حقوا احن تعاإ(.)2
و قال ارا ايد:مل يسرفوا فين قوا يف فعاصي احن ذكلّ فـا ن ـق يف فعوـية
احنذ وإن ق ـلّ فهــو إ ــرا،ذ ومل يقــرتوا فيمســكوا عــا اعــة احن .قــال :وفــا
ُفسك عا اعة احن وإن كثر فهو إق،ار.

()3

و فا لك كل احلرام فرنع يدال يف اإل را ،قـال عبـد الـرمحا رـا ايـد
را لم( :)4تأكلوا حرافاذ لك اإل را.،

()5

( )1ورة ال رقان .67:
( )2انظر جاف البيان يف تأويل القرآن حممد را جرير را يزيد الطـ ي  298-19و ت سـري
النس ي (فدار ال،نزيل وحقا ق ال،أويل) عبـد احن رـا محـد رـا حممـود النسـ ي - 30-3
حققع وارج حاديثع :يو ف علي رديوي -راجعع وقدم لـع :حميـي الـديا ديـب فسـ،و -
دار الكلم الطيب – رريو  -الطبعة :األوإذ  1419هـ  1998 -م.
( )3انظر جاف البيان يف تأويل القرآن حممد را جرير را يزيد الط ي .299-19
( )4عبد الرمحا را ايد را لم القروي فـوإ عمـر رـا اخلطـابذ كـان صـاحب قـرآن
وت سريذ جَم ت سريا يف جملدذ وك،ارا يف النا خ واملنسوخ ذ تويف 182هـ.
انظر ته يب الكمال يف تا الرجال يو ف املزي  119-7و ري عالم النبال لل هيب .349-8
( )5ت سري القرآن العظيم إتاعيل را عمر را كثري الدفشقي .407-3
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و فا اإلن اا يف الطاعة فال يدال يف لك و لو كثر عا جماهدذ قال :لـو
ن قم فثل ري قبيو هبا يف اعـة احن فـا كـان ـرفاذ ولـو ن قـم صـاعا يف
فعوية احن كان رفا.
قول و الن قة يف احملرفا يف افاننا ه ا ار،لي رها كثري فا املسلمني ذ فرتى
البعا ين قون فواهلم يف الداان ذ نا ني و ف،نا ني فا يسببع فا فرا يف
الدنيا ذ و فا يعقب لك فـا آثـام يف املاـرة ذ و املوـيبة ن فـرس صـبح هينًـا
عند عافة النا ،ذ و غري لك كثري.
املطلب الثاني :ال،و ط يف الن قة
مي،اا ديا اإل الم عا غريس فا األديان األارى رأنع و ط يف كل قضاياسذ
قــال تعــاإ :ﮋﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵ ﮊ

()1

فاحن بحانع و تعاإ ا نع جعل فة اإل الم فة و طاا ذ ي فـا اـري
األفم و عدهلاذ قال ارا القيم:
ووجع ا ،د ل راملية نع تعاإ ا نع جعلهم فة ايـارًا عـدولااذ هـ ا
حقيقة الو طذ فهم اري األفمذ و عدهلا يف قـواهلمذ و عمـاهلمذ وإرادتهـم
()2
ونياتهم.

( )1ورة البقرة .143 :
( )2انظر إعـالم ا ملـوقعني عـا رب العـاملني حممـد رـا رـي ركـر ارـا قـيم اجلوايـة - 102-
حتقيــق :حممــد عبــد الســالم إرــراهيم -دار الك،ــب العلميــة – يــريو  -الطبعــة :األوإذ
1411هـ 1991 -م.
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و فــا ه ـ ا الو ــط اع،ــداهلم يف الن قــة ذ كمــا فــدحهم احن ر ـ لك فقــال
تعــاإ :ﮋﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﮊ ( )1فهــم
غري ف،جاوايا ذ ملـ ا حـدس هلـم الشـرع ذ كمـا نهـم غـري اـارجني عـا العـر،
املع،دل ذ قال الط ي :فمعن الكالم :وكان إن اقهم رـني اإل ـرا ،واإلق،ـار
قوافا فع،د جماواة عا حد احنذ و تقوريا عما فرضع احنذ ولكـا عـد
ل ثناؤسذ و ن فيع وراص(.)2
رني لك عل فا راحع ج ّ
و ك ا كان السلف الواحل ي،و طون يف الن قة عا إرراهيم قال :يعهم
()3
و يعريهم و ين ق ن قة يقول النا ،قد ر.،
فمن وي احلقوا حقوقهم ذ كأن مين وي القرر مما وجبم ن ق،هم ذ
و ا ،حبم ذ كاملساكني و ارا السبيل ذ و هل احلاجا ممًّـا حـت احن تعـاإ
عل إعطا هم ادرا ،يف جانب اإلفسا ذ كما ن اإل را ،ادرا ،يف جانب
الب ل ذ و الو ط رينهما ذ يقول ارا القيم :والو ـط دا مـا حممـي األ ـرا,،
فا األ را ،فاخللل إليها رع ...فقد ات ق وـرع الـرب تعـاإ وقـدرس علـ ن
()4
ايار األفور و ا ها.

( )1ورة ال رقان .67 :
( )2جاف البيان يف تأويل القرآن حممد را جرير را يزيد الط ي .302-19
( )3انظر جاف البيان يف تأويل القرآن حممد را جرير الط ي .299-19
( )4انظر الوالة و حكـام تاركهـا -حممـد رـا رـي ركـر ارـا قـيم اجلوايـة -159-1فك،بـة
الثقافة راملدينة املنورة.
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قــال اخلطــاري :و تــك فيهــا ف ر ــا و ف ر ــا ...كــال ــريف قوــد األفــور
فيم( )1و وك ن فـا كـان هـ ا وـأنع رضـ ررـع ذ و محـدس النـا ،علـ
حسا ريق،ع.
و رال،و ط يف األفور و ا ع،دال فيها يبلغ املسلم فرادس و جنة ررع عا ري
هريرة رضي احن عنعذ قال :قال ر ول احن صل احن عليع و لم« :لـا ينجـي
حــدا فــنكم عملــع» قــالوا :و نــم يــا ر ــول احن قــال« :و نــاذ إ ن
ي،غمدني احن ررمحةذ ددوا وقاررواذ واغدوا وروحواذ ووي فـا الدجلـةذ
والقوــد القوــد تبلغــوا»( )2و هكـ ا روــدنا الــنيب صــل احن عليــع و ــلم إإ
كي ية السـري إإ احن تعـاإ و املداوفـة علـ األعمـال و املعنـ ( ا ـ،عينوا علـ
اعــة احن عــز وجــل راألعمــال يف وقــم نشــا كم وفــرا قلــوركمذ عيــت
تس،ل ون العبادة و تسأفونذ وتبلغون فقوود كـمذ كمـا ن املسـافر احلـا ا
يســري يف هـ س األوقــا ويســرتيح هــو ودار،ــع يف غريهــاذ فيوــل املقوــود رغــري
()3
تعب.
و قد كان نبينا صل احن عليع و لم يسـأل احن تعـاإ ن يوفقـع لكـي يسـري
ر،و ط رني احلالني ال قـر و الغنـ و كـان يـدعو و يقـول ( و ـألك القوـد يف
( )1هو رو ليمان اخلطامريّ محد را حممد را إرراهيم انظر ي،يمـة الـدهر يف حما ـا هـل
العور عبد امللك را حممد رـا إتاعيـل رـو فنوـور الثعـاليب  -385-4احملقـق :د .ف يـد
حممد قمحية -دار الك،ب العلمية – رريو  -لبنان  -الطبعة :األوإذ 1403هـ1983م.
( )2رواس البخاري  -98-8راب القود واملداوفة عل العمل.
( )3وــرا ريــا

الوــاحلني حممــد رــا صــاحل رــا حممــد العثــيمني - 223-2دار الــو ا

للنشرذ الريا  -الطبعة 1426 :هـ.
جملة العلوم الشرعية
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()1

ال قرذ والغن و ألك نعيما ين د و ألك قرة عني تنقط )...
قــال ارــا القــيم :وملــا كــان ال قــر والغنـ حمنــ،ني ورليــ،نيذ يب،لـ احن رهمــا
عبدسذ ف ي الغن يبسط يدسذ وف ال قر يقبضهاذ ـأل احن عـز وجـل القوـد
يف احلالنيذ وهو ال،و ط ال ى ليو فعع إ را ،و تقـ،ري )2(.و املسـلم ينبغـي
عليع ن ي،أ رنبيع صل احن عليـع و ـلم ذ فيجعـل فـا دعا ـع ن يسـأل احن
تعاإ ن يوفقع لكي يق،ود و يسري ريًا و طاا يف حالح ال قر و الغن .

*

*

*

( )1رواس ارــا رــي وــيبة املوــنف  45-6و النســا ي يف الســنا الك ـ ى  81-2محــد رــا
وعيب را علي النسا ي  -حققع وارج حاديثع :حسا عبد املنعم وليب -وـر ،عليـع:
وعيب األرناؤوإ -قدم لع :عبد احن را عبد احملسا الرتكي -فؤ سة الر ـالة – رـريو -
الطبعــة :األوإذ  1421هـــ  2001 -م و النســا ي يف الســنا الوــغرى  54-3محــد رــا
وعيب النسا ي و السيو ي يف ال ،ح الكبري يف ضم الزيادة إإ اجلاف الوغري عبد الرمحا
رــا رــي ركــرذ جــالل الــديا الســيو ي - 229-1احملقــق :يو ــف النبهــاني -دار ال كــر -
رريو  -لبنـان -الطبعـة :األوإذ 1423هــ 2003 -م قـال األلبـاني :صـحيح .صـحيح
اجلاف الوغري واياداتع حممد ناصر الديا األلباني -279-1املك،ب اإل الفي.
( )2إغاثة الله ان فا فوايد الشيطان حممد را ري ركر ارا قيم اجلواية  -29-1احملقـق:
حممد حافد ال قي -فك،بة املعار،ذ الريا ذ اململكة العررية السعودية.

424

اإل را ،نواعع و عالجع يف ضو القرآن الكريم  -درا ة فوضوعية -
د.رها الديا فرتض حسا الشروني

املبحت اخلافو :اإل را ،و ال،و ط يف األكل و الشرب
املطلب األول :اإل را ،يف األكل و الشرب
ملا كان األكل هو واحدة فا األفور الح رها حياة اإلنسان و قوافع فـر احن
بحانع و تعاإ را ع،دال فيع عيت يأكل ال رد فا يقوفـع ذو حي ـا حياتـعذ و
نه ـ عــا اإل ــرا ،فيــع قــال تعــاإ :ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ .

()1

نه بحانع و تعاإ يف املية عـا اإل ـرا ،يف األكـل و الشـرب ذ و كـ ا
نه النيب صل احن عليع و لم عنع عا عمرو را وعيب عـا ريـع عـا جـدس
قــال قــال ر ــول احن صــل احن عليــع و ــلم ( كلــوا واوــرروا وتوــدقوا فــا مل
()2
خيالطع إ را ،و خميلة )
وكما ن املؤفا خي،لف عا غريس يف عقيدتع و االقع و لوكع يضًا ي،ميـز
املؤفا يف كلع ذعا رقية النا ،عا ري هريرةذ ن ر ـول احن صـل احن عليـع
و لم ضافع ضيف وهو كافرذ فأفر لع ر ول احن صل احن عليـع و ـلم رشـاة
فحلبمذ فشرب حملصارَهَا ذ ثم ارى فشررعذ ثـم اـرى فشـررعذ ح،ـ وـرب
حالب ب وياسذ ثم إنع صـبح فأ ـلمذ فـأفر لـع ر ـول احن صـل احن عليـع

( )1ورة األعرا.31 : ،
و َمَذ فَا صاَطصأص ص َ َر ٌ،صوَ فَخميلصةٌ -حتقيـق:
( )2رواس ارا فاجة  -1192-2رَابُ ا ْلَبوَ فَا م
حممــد فــؤاد عبــد البــاقي -دار إحيــا الك،ــب العرريــة  -فيوــل عيس ـ البــاري احللــيب قــال
األلبـاني :حســا انظـر صــحيح الرتغيـب والرتهيــب حممـد ناصــر الـديا األلبــاني-246-2
فك،بة املعار – ،الريا  -الطبعة اخلافسة.
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و لم رشاةذ فشرب حالرهاذ ثـم فـر رـأارىذ فلـم يَسَـ،َ،ممَّهَا ذ فقـال ر ـول
()1
احنﷺ" :املؤفا يشرب يف فم ًع واحدذ والكافر يشرب يف بعة فعا ".
قال ارـا حجـر :واملعنـ ن فـا وـأن املـؤفا ال،قلـل فـا األكـل وـ،غالع
رأ باب العبادة ولعلمع رأن فقوود الشـرع فـا األكـل فـا يسـد اجلـوع وميسـك
الرفق ويعني عل العبادة وخلشي،ع يضا فا حساب فا ااد علـ لـك والكـافر
ال ،لك كلـع فرنـع يقـف فـ فقوـود الشـرع رـل هـو تـار لشـهوة ن سـع
فسرت ل فيهـا غـري اـا ف فـا تبعـا احلـرام فوـار كـل املـؤفا ملـا كرتـع إ ا
نسب إإ كل الكافر كأنع رقدر السب فنع(.)2
و ن ــو املــؤفا تن ــر فــا كثــرة األكــلذ حينمــا يعلــم ن احن عــز و جــل قــد
وصف الك ار رو ة األنعام ذيف كلهم و اـ،عهم رزاـار ،الـدنيا قـال تعـاإ:
ﮋﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﮊ

()3

فر ا كان فا ص ا الك ار نهم يف كلهم كاألنعام ذ فال هم كلوا لي،قـوا
عل العبادة ذ و هم ال،زفوا رآداب األكل ذ كان لزافًا عل املسلم ن يكون
()4
الفهم ذ فل،زفًا رآداب ا كل ذ قاصدًا رأكلع ن ي،قوى عل عبادة ررع.

( )1رواس فسلم  - 34 -1632-3رَابُ الْ ُمؤَ مفاُ يَ ْأكُلُ فمي فم ًع وَاحمـدٍذ وَالْكصـافمرُ يَ ْأكُـلُ فمـي
َبَعَةم صفَعَا ٍ.
( )2ف،ح الباري را حجر ارا حجر .539-9
( )3حممد .12 :
( )4انظر ف،ح الباري را حجر .539-9
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و النــاظر حلــال الــنيب صـل احن عليــع و ــلم و صــحار،ع الكــرامذ ــدهم
ي،قللــون فــا األكــل و يكثــرون ذ تــدينًا و اعــة ألفــر ررهــم و نبــيهم عليــع
الوالة و السالم وذ و هك ا كثري فا علما األفة.
و اإل را ،يف األكل و الشرب يكون رأفور فنها:
 -1اإلكثار فا األكل و الشرب :و اإلكثار فنهما يضر اإلنسان ذ و لب
لع الكثري فا األويا الح تضرس يف صـح،ع ذ و كـ ا فـا ناحيـة دينـع ذفـرن فـا
كل كثريًا نام كثريًا ذفضـي كـثريًا ذ قـال القـر يب ":و تسـرفوا" ي يف كثـرة
األكلذ وعنع يكون كثرة الشربذ و لك يثقل املعدةذ ويثـبط( )1اإلنسـان عـا
ادفة ررعذ واألا عظع فا نوافل اخلري .فرن تعدَّى لك إإ فا فوقع مما مينعـع
القيــام الواجــب عليــع حــرم عليــعذ وكــان قــد ــر ،يف فطعمــع وفشــررع )2(.و
القر يب رمحع احن يشـري إإ ن هنالـك إكثـار فكـروس ذ و هـ ا فيمـا إ ا كانـم
ن،يج،ــع ن تــر اإلنســان القيــام راملســ،حبا و الســنا ذ و ــا ر النوافــل ذ و
يدال يف دا رة احلرام ذ إ ا فا ن ،عنع تـر اإلنسـان للواجبـا ذ و دالـع يف
احملرفا .
و النيب صل احن عليع و لم كان حي ر صـحار،ع الكـرام رضـي احن عـنهم
فــا كثــرة األكــل و الشمـب و يــبني هلــم فضــارس ذو ن املــؤفا ينبغــي ن يكــون
ال ،لك عا ري جُحي ةذ قال :كلم حلما كثريا وثريدا ثم ج م فقعد
( )1فا ال،ثبيط وهو ال،عويق والشغل عا املراد .انظر النهاية يف غريب احلديت را األثري
 – 207-1فادة (ثبط).
( )2اجلاف ألحكام القرآن حممد رـا محـد رـا رـي ركـر القـر يب 194-7و انظـر تيسـري
الكريم الرمحا يف ت سري كالم املنان -عبد الرمحا را ناصر السعدي .287-1
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حيال النيب صل احن عليع و لم فجعلم جتشأ فقـال " :قوـر فـا جشـا كذ
فرن كثر النا ،ومبعا يف الدنيا كثرهم جوعا يف املارة" ( )1و اف،ثل رو جُحي ة
اإلرواد النبوي الكريم ذ ح،ـ جـا عنـع نـع فـا كـل رمممـل رطنـع ح،ـ فـارا
الدنياذ وكان إ ا تغدى ي،عش ذ وإ ا تعش ي،غدى(.)2
و ك ا ملا ت لك صحارة النيب صل احن عليع و لم كانوا ي،وقون كثرة
األكلذ و يرفضونع ذإ ا فا كرهوا
عل لكذ فعا عطية را عافر اجلهـأ( )3قـال :تعـم ـلمانذ و كـرس
علـ عــام يأكلــعذ فقــال :حســيبذ إنــي تعــم ر ــول احن صــل احن عليــع
()4
و لم يقول( :إن كثر النا ،ومبَعًا يف الدنياذ وهلم جوعا يوم القيافة)
( )1رواس احلاكم  346-4وقال صحيح و اام الرااي يف ال وا د اام را حممد رـا عبـد احن
الرااي  -احملقق :محدي عبد اجمليد السل ي -فك،بة الروـد – الريـا

الطبعـة :األوإذ

 1412و األص ـ هاني يف حليــة األوليــا و بقــا األص ـ يا رــو نعــيم محــد رــا عبــد احن
األصبهاني  -السعادة  -جبوار حمافظة فورذ 1394هــ 1974 -م قـال األلبـاني :صـحيح
انظر صحيح الرتغيب و الرتهيب .245-2
( )2انظر اجلاف ألحكام القرآن حممد را محد را ري ركر القر يب .194 -7
( )3عطية را عافر اجلهأ روى عا لمان ال ار ي وعنع ايد را وهب كـرس رـا حبـان
يف الثقا قلم و كرس العقيلي يف الضع ا .
انظر ته يب ال،ه يب ارا حجر العسقالني 227-7ـ.
( )4رواس ارا فاجع يف السنا ارا فاجة حممد رـا يزيـد القـزويأ  1112-2و البـزار فسـند
البــزار املنشــور را ــم البحــر الزاــار رــو ركــر محــد رــا عمــرو املعــرو ،رــالبزار- 461-6
فك،بة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة -الطبعة األوإ و الط اني يف املعجم الكبري ـليمان
را محد را يوب الط اني - 236-6احملقق :محدي را عبد اجمليد السل ي  -فك،بـة ارـا
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و هك ا كان الوحارة رضـي احن عـنهمذ يسـارعون يف اف،ثـال وافـر الـنيب
صل احن عليع و لمذ و ا ن،ها عما نه عنع و اجرذ فيق،دون رعذ ليقينهم
ن النيب صل احن عليع و لم يأفر إ ري ذ و ينه إ عا ور ذح،ـ
و إن كان األفر يف املباحا فهل عقل املسلمون ه ا األفر !
و عل ه ا اهلـدي القاصـد كـان يسـري ال ـاروا عمـر رضـي احن عنـع فعـا
جارر را عبد احن رضي احن عنهما قال لقـيأ عمـر رـا اخلطـاب رضـي احن عنـع
وقد ار،عم حلما ردرهم فقال فا هـ ا يـا جـارر قلـم قصـ َرم( )1هلـي فار،عـم هلـم
حلما ردرهم فجعل عمر يردد قص َرم هلي ح ،انيم ن الدرهم قط فـأ ومل
()2
لق عمر.
رــل عــد الــنيب صــل احن عليــع و ــلم فـا كــان همــع األكــل فــا صــنا،
الطعامذو الشرب فا خم،لف الشرابذ و اللبو فـا لـوان اللبـا ،ذرأنـع فـا
ور ف،ـع عـا رـي فافـة رضـي احن عنـع قـال قـال ر ـول احن  (ـيكون
رجال فا فح يأكلون لوان الطعام ويشررون لوان الشـراب ويلبسـون لـوان
الثياب وي،شدقون يف الكالم فأول ك وـرار فـح)( )3و حـري راملسـلم ن ينـأى
تيميــة – القــاهرة -الطبعــة :الثانيــة و احلــاكم يف املســ،در  699-3و البيهقــي يف وــعب
اإلميان .444-7
( )1وهي ودة وهوة اللحم ح،

يو عنع .انظر النهاية يف غريب احلديت را األثـري

 – 49-4فادة (قرم).
( )2رواس البيهقــي يف وــعب اإلميــان 462-7قــال األلبــاني :حســا لغــريس فوقــو ،انظــر
صحيح الرتغيب و الرتهيب حممد ناصر الديا األلباني .246-2
( )3املعجم األو ط ليمان را محد الط اني  -24-3احملقق :ارا را عو
جملة العلوم الشرعية
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رن سع عا فر علع فا ورار النا.،
 -2األكل لغري حاجة و رعد الشمب  :املؤفا يأكـل ليسـد رفقـع ذ و ي،قـوى
عل عبادة ررع ذ و يعلم ن األكل و الشرب ليسـا غايـة ذ و نـع إ ا كـل لغـري
حاجةذ و رعد ن اك ،فقد دال يف قا مة املسرفني ذ قـال الشـوكاني :وفـا
اإل را ،األكل حلاجةذ ويف وقم ومب (.)1
و يف افاننا ظهـر كـثريًا فـا األفـرا و األوجـاع ذ و غلبهـا راجـ إإ
كث ـرة األكــل ذ و الشــرب ذ و اإل ــرا ،يف املطعوفــا و املشــرورا ذ ح ،ـ
صار لك اطرًا يهدد حياة النا .،و قـد كـان األايـار و احلكمـا ذ يروـدون
رنا هم إإ ه ا ذقال لقمان رنع :يا رأ تأكل ومَبعا فـوا ومـَب ذ فرنـك ن
تنبم س للكلب اـري فـا ن تأكلـع .و ـأل َـ ُمرة رـا جنـدب عـا ارنـع فـا فعـل
قالوا :رشمم البارحـة .قـال :رشمـم( !)2فقـالوا :نعـم .قـال :فـا إنـع لـو فـا فـا
صليم عليع.
و وص عمر رضـي احن عنـع ارنـع عاصـم قا لاـا لـع :يـا رـأ كـل يف نوـف
رطنكذ و تطرا ثورا ح ،تس،خلقعذ و تكـا فـا قـوم علـون فـا راقهـم
()3
احن يف رطونهم وعل ظهورهم.

حممد  ,عبـد احملسـا رـا إرـراهيم احلسـيأ -دار احلـرفني – القـاهرة قـال األلبـاني  :حسـا
لغريس صحيح الرتغيب .247-2
( )1ف،ح القدير حممد را علي الشوكاني .228-2
( )2البشم  :ال،خمة عا الد م .انظر النهاية يف غريب احلديت  -131-1فادة ( رشم )
( )3انظر اجلاف ألحكام القرآن القر يب .195-7
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املطلب الثاني :ال،و ط يف األكل و الشرب
و كمــا دعــا اإل ــالم إإ عــدم اإل ــرا ،يف األكــل و الشــرب ذ دعــا إإ
ال،و ط فيهما ذو ال،و ط يف األكل و الشرب يكون رأفور وهلـا :األكـل فـا
الطيبــا قــال تعــاإ ﮋﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮊ

()1

فاملؤفا فطالب ورعًا راألكل فا الطيبا ذ و فا كثرهـا ذ و حن احلمـد ذ
و ر ا رود النيب صـل احن عليـع و ـلم ف،ـع ذ عـا رـي هريـرةذ قـال :قـال
ر ــول احن صــل احن عليــع و ــلم " :يهــا النــا،ذ إن احن يــب يقبــل إ
يبــاذ وإن احن فــر املــؤفنني مبــا فــر رــع املر ــلنيذ فقــال :ﮋﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ ( )2وقـــال :ﮋﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ ( )3ثم كر الرجـل يطيـل
الس ر وعت غ ()4ذ ميد يديع إإ السما ذ يا ربذ يا ربذ وفطعمُع حـرامذ
()5
وفشررُع حرامذ وفلبسُع حرامذ وغ مي راحلرامذ فأنَّ يس،جاب ل لك.

( )1ورة البقرة .172 :
( )2ورة املؤفنون .51 :
( )3ورة البقرة .172 :
( )4الشعت هو ان،شار األفر انظر النهاية يف غريب احلـديت  – 478 -2فـادة ( وـعت) و
املراد رع  :البعيـد العهـد رالـدها والغسـل والنظافـة .انظـر لبـاب ال،أويـل يف فعـاني ال،نزيـل
علي را حممد اخلاان .102-1
ب صقبُولِ الوَّ َدقصةم مفاَ الْ صك َسبم الطَّيبم َوتَرَمرَيم،هَا.
( )5رواس فسلم  -703 -2رَا ُ
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و الطيبا هي فا تس،طيبع الن و،ذ ويكون حاللااذ واألكـل فنـع فطلـوب
ل،قوى األجسام ول،قوى العقول والن و ،يف اتهاذ ول،قوى للجهاد يف بيلع.
و ثــاني هــ س األفــور :ن ،نــب املســلم اخلبا ــت الــح تكــون يف اتهــا
فس،ق رة كـاخلنزير واملي،ـة و الـح تكـون فـا كسـب حـرام كالررـا والسـحمذ
و كل فال النا ،رالبا ل(.)1
و ثالت ه س األفور :ن يقلل املسلم فا كلع و وررع ذ و قد حت الشـرع
عل لك و ريَّا النيب صل احن عليع و لم لك ريانًا وافيًا كافيًـا عـا فقـدام
ارا فعدميكرب قال تعم ر ول احن صل احن عليع و لم يقول فا فال آدفـي
وعا ورا فا رطا عسب ارا آدم كال يقما صلبع فرن كـان حمالـة فثلـت
()2
لطعافع وثلت لشرارع وثلت لن سع )
و النــاظر إإ هـ ا احلــديت يــرى ن الــنيب صــل احن عليــع و ــلم وصــف
البطا رأنها ور وعا إ ا فا افـ،ال ذ و فـا ا إ لـيل للنـا ،اطـورة كثـرة

( )1انظر اهرة ال ،ا ري حممـد رـا محـد رـا فوـط املعـرو ،رـأري اهـرة  -508-1دار
النشر :دار ال كر العرري.
جــا َ مفــي
( )2رواس الرتفـ ي ــنا الرتفـ ي حممــد رــا عيسـ الرتفـ ي َ -168-4رــابُ َفــا َ
أل ْك ـلِ -احملقــق :رشــار عــواد فعــرو -،دار الغــرب اإل ــالفي – رــريو -
كصرَا مهَي ـ مة صك َث ـ َرةم ا ص
 1998م و قـال حــديت حســا صــحيح و ارــا حبــان يف صــحيحع  449-2و الط انــي يف
فسند الشافيني ليمان را محد الط اني - 296-2احملقق :محدي را عبداجمليد السل ي
 فؤ ســة الر ــالة – رــريو  -الطبعــة :األوإذ 1984 – 1405و احلــاكم يف املســ،درعلـ الوــحيحني 367-4و البيهقــي يف وــعب اإلميــان  448-7و قــال األلبــاني :صــحيح
انظر صحيح اجلاف الوغري واياداتع حممد ناصر الديا األلباني .990 -2
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األكل ذ و فا ين ،عنها فا آفا ذ ثم رني ن املسلم يف كلـع تك يـع لقيمـا (
رال،وــغري )ذ فــر ا فــا غلب،ــع ن ســع األفــارة رالســو ذ و تغلبــم عليــع وــهوتع
فحينها يك ،ي رالثلت للطعام ذ و ثلت للشراب ذ و الثلت األاري لنَ صسمـع .فمـا
عظمع فا ريان ! و فا وضحع فا كالم ! و (يف قم َّلة األكل فناف كثريةذ فنهـا
ن يكون الرجل صَح جسـما و جـود ح ظاـا و اكـ فهمًـا و قـل نوفًـا و اـف
ن سً ـا .ويف كثــرة األكــل كص ـا( )1املعــدة ونَ ـَ،ا الُ،خمــة ذ ويَ،ولَّ ـد فنــع األفــرا
املخ،ل ةذ فيح،اج فا العـالج كثـر ممـا حي،ـاج إليـع القليـل األكـل .وقـال رعـا
احلكما  :ك الدوا تقدير الغ ا .
وقد كانم العرب تَمَ،دا رقم َّلة األكل وت ُم ركثرتع .كما قال قا لهم:
()2
تك يع فمل َة كصمبد إن لصمَّ رها فا الشوا ويُروِي وررع الغُ َمر
وقال حامت الطا ي( )3ي م ركثرة األكل:
( )1الكا  :هو اإلف،ال و الثقل .انظر النهاية يف غريب احلديت  -177-4فادة ( كظا).
( )2هو عش راهلة عافر را احلارث.
انظر نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب ارا عيد األندلسي -احملقق :الدك،ور نور
عبد الرمحا -فك،بة األقو ذ عمان – األردن.
( )3حامت را عبد احن را عد را احلشرج الطا ي القحطانيذ رو عَ مدىّ فـار،ذ وـاعرذ
جوادذ جاهلي يضرب املثل جبودس تويف 46قبل اهلجرة .
انظر املن،ظم يف تاريخ األفم وامللـو عبـد الـرمحا رـا علـي اجلـواي  -حتقيـق حممـد عبـد
القادر عطاذ فوط

عبد القادر عطا -دار الك،ب العلمية -رريو  -إ األوإ  1412هــ

و خم،ور تاريخ دفشق را عساكر حممـد رـا فنظـور ا نوـاري  -138-6حتقيـق روحيـة
النحا،ذ ريا

عبد احلميد فرادذ حممد فطيـ  -دار ال كـر للطباعـة وال،وايـ والنشـرذ

دفشق – وريا  -إ األوإ  1402هـ.
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()1

فرنك إن عطيم رطنك ُؤلصع وفرجك نا فن،ه ال م مجعا.
و ه ا القليـل مبقـدار فـا يك ـي اإلنسـان و يقـيم صـلبع ذ و يف املقارـل نهـ
اإل الم عا ن ي،عدى املسلم لك ذ عيت يـدال الضـرر علـ ن سـع ذ قـال
القـر يب :فأفــا فــا تــدعو احلاجــة إليــعذ وهــو فــا ــد اجلصوعــة و ــكَّا الظمــأذ
فمندوب إليع عقلاا وورعًاذ ملا فيع فا ح ا الن و وحرا ة احلص َوا،ذ ول لك
ورد الشرع رالنهي عا الوصالذ ألنع يضعمف اجلسد ومييم الن وذ ويضـعمف
عا العبادةذ و لك مين فنع الشرع وتدفعـع العقـل .ولـيو ملـا فنـ ن سـع قـدر
احلاجــة حــا فــا رمـر و نوــيب فــا اهــدذ ألن فــا حرفهــا فــا فعــل الطاعــة
رالعجز والضعف كثر ثوارا و عظم جرا(.)2
و رار ه س األفور :وكر املنعم ال ي نعم رهـ س النعمـة احلـالل الطيبـة ذ
روى فسلم عا نو را فالكذ قال :قال ر ول احن صـل احن عليـع و ـلم:
«إن احن لريضـ عــا العبــد ن يأكــل األكلــة فيحمـدَس عليهــا و يشــرب الشــررة
فيحمدَس عليها »(.)3
و فنزلة فا يأكل فا الطيبا و يشكر عليها ررع عز و جـل فنزلـة عظيمـة
قرنها النيب  رأعظم العبادا فعـا رـي هريـرة عـا الـنيب  قـال (الطـاعم

( )1انظر ت سري القر يب  192-7و ااد املعاد يف هدي اري العبـاد حممـد رـا رـي ركـر ارـا
قيم اجلواية  - 195-4فؤ سة الر الة -رـريو  -فك،بـة املنـار اإل ـالفية -الكويـم -إ
1415 - 27هـ 1994 -م.
( )2اجلاف ألحكام القرآن حممد را محد را ري ركر القر يب 191-7
ل وَالشُّرَبم.
حن تَعَاصل رَعَدَ الْصأكْ ِ
حبَابم حَمَدم ا م
( )3رواس فسلم  -2095-4رَابُ ا َ،م َ
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الشاكر مبنزلـة الوـا م الوـارر)( )1و فعلـوم ن الـنعم تسـ،قر و تزيـد رالشـكر ذ
وتـزول و تنمحـي رـالك ر .و هكـ ا فـة اإل ـالم و ـط يف األكـل و الشـرب ذ
()2
ف،عطي اجلسد حقع ذ و الروا حقها.
املبحت الساد :،اإل را ،و ال،و ط يف اللبا،
املطلب األول :اإل را ،يف اللبا،
و كما نه احن ـبحانع و تعـاإ عـا اإل ـرا ،يف األكـل و الشـربذ نهـ
يضًا عا اإل را ،يف اللبا ،ذ و عاب عل املشركني فـا كـانوا ي علونـع حـال
الطوا ،قـال تعـاإ:ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﮊ(( )3عـا هشـام
عا ريع قال:كانم العرب تطو ،رالبيم عراةذ إ احلموذ واحلمو قـريش
وفا ولد ذ كانوا يطوفون عراةذ إ ن تعطيهم احلمو ثياراذ فيعطي الرجال
()4
الرجالذ والنسا النسا ).
قال ارا كثري :وكانم املر ة تقول:
اليوم يبدو رعضُع و كُلّع وفا ردا فنع فال حملّع...
فــأفرهم احن رالزينــة -والزينــة :اللِّبــا،ذ وهــو فــا يــواري الســو ةذ وفــا
ــوى لــك فــا جيــد البــز وامل،ــاع -فــأفروا ن يأا ـ وا اينــ،هم عنــد كــل
( )1قال رو عيس ه ا حديت حسـا غريـب .رواس الرتفـ ي و صـححع األلبـاني صـحيح
الرتف ي .486-5
( )2انظر ت سري املراغي محد را فوط

املراغي .48-2

( )3ورة األعرا.31: ،
( )4رواس فسلم  -894 -2راب يف الوقو ،وقولع تعاإ{ :ثـم فيضـوا فـا حيـت فـا
النا }،هالبقرة. 199 :
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()1

فسجد.
و الناظر إإ هـ س امليـة ـد ن احن ـبحانع و تعـاإ عـاب علـ املشـركني
إ رافهم يف اللبا ،و يكون يف فريا
األول :العع و ا ،غنا عنع حني الطوا ،عجة نهم عووا احن فيع.
و ه ا األفر فيع فا امل ا د فـا فيـع فـا إرـدا العـورة ذ و إوـاعة ال احشـة
رسبب لك ذ و تشري فـا مل يـأ ن رـع احن ذ واإل ـرا ،يف الثيـاب راإل ـ،غنا
عنها و رفيها رال بب يوجب لك.
الثاني :لبسع و خمال ة الشرع فيع.
و قد راا النيب صل احن عليع و لم اللبـا ،و رـني ن األصـل فيـع احلـل
رشر ني:
األول عدم اإل را ،و الثاني عدم اخليال .
روى البخــاري يف صــحيحع قــال الــنيب صــل احن عليــع و ــلم« :كلــوا
واوــرروا والبســوا وتوــدقواذ يف غــري إ ــرا ،و خميلــة»( )2و عــا عمــرو رــا
وعيب عا ريع عا جدس قال :قال ر ـول احن صـل احن عليـع و ـلم« :كلـوا
واوــرروا وتوــدقوا والبســوا فــا مل خيالطــع إ ــرا،ذ و خميلــة»( )3وقــال ارــا
( )1انظر ت سري القرآن العظيم إتاعيل را عمر را كثري الدفشقي .406-3
( )2رواس البخاري - 140-7ك،اب اللبا .،قال ارا حجر  :وه ا احلديت فا األحاديـت
الــح توجــد يف البخــاري إ فعلقــة ومل يوــلع يف فكــان آاــر وقــد وصــلع رــو داود
الطيالسي واحلارث را ري افة يف فسنديهما .انظر ف،ح الباري را حجر .253-10
( )3رواس ارا فاجة  -1192-2راب البو فا و م فا اطأ

ر ،و خميلـة و احلـاكم يف

املس،در عل الوحيحني  150-4و البيهقـي يف وـعب اإلميـان  315-6و ارـا رـي وـيبة
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عبــا " :،كــل فــا و ـ مذ والــبو فــا و ـ م فــا اطأتــك اثن،ــان :ــر ،و
خيلة"( )1و فا هنا نعلم ن اللبا ،إ ا فا االط لبسع إ را ،و ايال صـبح
َف م
حرافًا و جر عل صاحبع املثام و األواار.
و اإل را ،يف اللبا ،يكون رالزيادة عل فا حدس الـنيب صـل احن عليـع و
لم رالنسبة إإ الرجال فا عدم جتاوا اإلاار للكعبني وا كان الداف ل لك
ال مك م غريس و لكل عقورة !
فا إ بال الثياب لغـري الكـ فقـد جـا النهـ عـا الـنيب صـل احن عليـع و
لم ذ و مل يسمح لعبد احن را عمر رضي احن عنهما و هو فا هـو فـا حيـت
الوَرَع و العلم و الزهد رأن ر إاارس و فرس ررفعع عا ارا عمرذ قال :فـرر
عل ر ول احن صـل احن عليـع و ـلم ويف إااري ا ـ،مراا ذ فقـال« :يـا عبـد
احنذ ارف إاار »ذ فرفعُ،عذ ثم قال« :اد»ذ فزد ذ فما الـم حترَّاهـا رعـدذ
فقـال رعـا القــوم :إإ يـا فقــال :نوـا ،السَّـاقني )2(.قـول و وــك ن
الزيادة عل فا حدس الشـرع فـا اللبـا ،داالـة يف اإل ـرا ،ذ و لـو كـان فيهـا
اريًا ملا نه عنها النيب صل احن عليع و لم ذ و لكان ول ال اعلني هلا.
و األفر الثاني ال ي حرم الشرع فا جلع اإل ـبال ن يكـون صـاحبع جـرس
يف املوــنف  171-5و محــد يف املســند  295-11قــال األلبــاني  :حســا انظــر فشــكاة
املوــاريح حممــد رــا عب ـد احن اخلطيــب ال ،يــزي -1252-2احملقــق :حممــد ناصــر الــديا
األلباني -املك،ب اإل الفي – رريو  -الطبعة :الثالثة.1985 -
( )1رواس البخاري  .140-7ك،اب اللبا.،
( )2رواس فسلم  -1653-3راب حتريم جر الثوب ايال ذ وريان حد فا وا إرااؤس إليـع
وفا يس،حب.
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

437

ك ا و اا،يا ذ فرن فعل كانم العقورة ن ينظر احن إليـع يـوم القيافـةذ عـا
ارا عمر نع ر ى رجال ُر إاارسذ فقال :ممَّـا نـم فان،سـب لـعذ فـر ا رجـل
فا رأ لصيتذ فعرفع ارا عمرذ قال :تعم ر ول احن صل احن عليع و لم
رأ نَيَّ هاتنيذ يقول« :فا جر إاارس يريد ر لك إ املخيلةذ فرن احن ينظر
()1
إليع يوم القيافة»
و هك ا فجر اإلاار يدال يف اإل را ،فا جه،ني:
األوإ :فـــا ناحيـــة ارتكـــاب احلـــرام و اإل ـــرا ،يطلـــق علــ ارتكـــاب
احملرفا كما فَرَّ.
الثانية :فا جهة إضاعة املال ذ يف ورا ثياب داعي هلا.
و مما يـدل علـ حـرص الشـرع علـ عـدم اإل ـرا ،يف اللبـا ،ن الـنيب
صل احن عليع و لم مل يسمح للنسا ن يراني يوهلا كثر فا ال راعذ ف
نها فطالل رالسرتذ عـا عا شـةذ ن الـنيب صـل احن عليـع و ـلم قـال« :يف
()2
يول النسا و ا» ذ فقالم عا شة« :إ ا نـرج ُـوقُ ُها» ذ قـال« :فـ مراع»
و يف الروايــة األاــرى نه ـ عــا الزيــادة صــراحةا فعــا م ــلمة قالــم :ـ ل
( )1رواس فسلم  -1652-3راب حتريم جر الثوب ايال ذ وريان حد فا وا إرااؤس إليع
وفا يس،حب.
( )2رواس محد  -41 -17و ارا فاجة يف السنا  1186-2و إ حاا را إرراهيم را خملد
املرواي ارا راهويع املسند  -1037-3احملقـق :د .عبـد الغ ـور رـا عبـد احلـق البلووـي -
فك،بة اإلميان  -املدينة املنورة -الطبعة :األوإذ  1991 – 1412قال األلبـاني :صـحيح
انظر صحيح و ضعيف نا ارا فاجة  - 83-8فركز نور اإل الم ألعاث القـرآن والسـنة
راإل كندرية .
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ر ــول احن صــل احن عليــع و ــلم :كــم جتُـ ُر املــر ة فــا يلــها قــال« :وـ ًا».
()1
قلم :إ ا ينكشف عنها قال « :راع تزيد عليع».
و الناظر إإ حديت النيب صل احن عليع و لم ـد نـع نهـ عـا الزيـادة
عل ال راعذ د لة عل نع فا اإل را ،و تضيي للمال يف غري حقع.
و هكـ ا ينبغــي للمســلم ن ي،قيــد عــدود الشــرع يف اللبــا ،لـ ال يــدال يف
قا مة املسرفني فيع ذ امل،جـاوايا ملـا راحـع احن تعـاإ و حـدس .قـال ارـا حجـر:
واحلاصل ن للرجال حالني حال ا ،حباب وهو ن يق،ور راإلاار عل نوف
الساا وحال جواا وهـو إإ الكعـبني وكـ لك للنسـا حـا ن حـال ا ـ،حباب
()2
وهو فا يزيد عل فا هو جا ز للرجال رقدر الش وحال جواا رقدر مراع.
و كما يكون اإل بال يف الثيـاب ر،طويلـها حتـم الكعـبني ذ يكـون يضًـا يف
العممافة ذ عا امل عا ريع عا النيب صل احن عليـع و ـلم قـال« :اإل ـبال
يف اإلاارذ والقميص والعممافةذ فا جر فنها وي ا اُيال مل ينظر احن إليـع يـوم
القيافة»( )3و هك ا نرى ن اإل بال خيـ،ص رـاإلاار فقـطذ و إ ـا يـدال إإ
( )1رواس ارا فاجـة ـنا ارـا فاجـة  -1185-2رـاب يـل املـر ة كـم يكـون و النسـا ي يف
السنا  -209-8راب يول النسـا قـال األلبـاني :صـحيح انظـر صـحيح و ضـعيف ـنا
النسا ي لاللباني .339-11
( )2ف،ح الباري را حجر .259-10
( )3رواس ارا ري ويبة املونف  168-5و ارا فاجة  -1184-2رـاب ـول القمـيص كـم
هو و رو داود يف السنا  -60-4رـاب يف قـدر فوضـ اإلاار و النسـا ي يف السـنا الكـ ى
 440-8و الســنا  – 208-8إ ــبال اإلاار و الط انــي يف املعجــم الكــبري  311-12قــال
األلباني :صحيح انظر فشكاة املواريح .1243-2
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ويا ار كالقميص و العمافةذ قال السندي :اإل بال ي،حقق يف مجي هـ س
األويا ذ قيل اإل بال يف العممافة يكـون ررر ـال العَـ َرا ايـادة علـ العـادة
()1
عددًا و ولااذ وغاي،ها إإ نوف الظهرذ والزيادة عليع ردعة.
واملسلم ينبغي لع ن ي،جاوا العادة يف لبسع ل ال يدال يف اإل ـرا ،قـال
املناوي :وقد يدال يف الزجر عا جر الثوب تطويـل كمـام القمـيص ودـوسذ
ال ي يظهر ن إ ال،ها عيت خيرج عـا العـادة ك عـل رعـا احلجـاايني يـدال
فيع )2(.و املسلم فطالـب راإلع،ـدال و ال،و ـط يف مجيـ لـك ذ و السـالفة
يعدهلا وي .
املطلب الثاني :ال،و ط يف اللبا،
حل احن بحانع و تعاإ لبأ آدم اللبا،ذ و عدس نعمة فا النعمذ و ديـا
اإل ــالم كمــا نــع و ــط يف كــل وــي ك ـ ا هــو و ــط يف جانــب اللبــا،ذ و
ال،و ط يف اللبا ،يكون رأفور فنها:
ن يكون امللبو ،فا احلالل (.)1
فا رمحة احن بحانع و تعاإ نع جعل األصل يف اللبـا ،احلـل ذ و علـ
ه ا فأكثر امللبو ،فا احلالل و قد رود احن بحانع عبادس هل ا األصـل فقـال
تعــاإ :ﮋﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﮊ ( )3و رهـ س امليــةذ و فثاهلــا

( )1انظر حاوية السندي عل

نا ارـا فاجـع حممـد رـا عبـد اهلـادي السـندي - 273-2

دار اجليل – رريو و ف،ح الباري را حجر .259-10
( )2فيا القدير للمناوي .175-3
( )3ورة البقرة .29 :
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()1

ا ،دل العلما ن األصل يف األويا اإلراحة ح ،يقوم دليل عل احلظر.
و اللبا ،واحد فا ه س األويا ذ فكل لبـا ،حـالل للمسـلم فـا مل يقـم
دليل عل فنعع.
( )2ن يكــون امللبــو ،ممــا حرفــع الشــرع.كــاحلرير رالنســبة للرجــال قــال
ويخ اإل الم ارا تيمية :وك لك احلرير فيع فـا السـر ،وال خـر واخلـيال فـا
يبغضع احن وينايف ال،قوى الح هي حمبوب احن كما ثبم يف الوـحيحني عنـع نـع
نزع فروج احلرير وقال (لصا يَنَبَغمي هَ َا لملْمُـ،قني)( )2وكـ لك ـا ر فـا حرفـع احن
وكرهع مما فيـع مجـال فـرن لـك وـ،مالع علـ فكـروس حلـق علـ فـا فيـع ممـا
()3
يبغضع احن عظم مما فيع فا حمبورعذ ول ،وي،ع فا هو حب إليع فنع.
فسألة :ال،جمل يف اللبا،
و ال،جمل يف اللبا ،ينايف املأفورذ رل هو فا املشروع ال ي حـت عليـع

( )1انظر ت سري القـر يب  251-1و فـ،ح القـدير للشـوكاني  71-1و ت سـري السـعدي -1
 48و ضوا البيان للشنقيطي .495-7
( )2رواس البخاري  - 84 -1رل ا عا عقبة را عـافرذ قـال :هـدي إإ الـنيب صـل احن
عليع و لم فروج حريرذ فلبسعذ فول فيعذ ثـم انوـر،ذ فنزعـع نزعـا وـديدا كالكـارس
لعذ وقال « :ينبغي ه ا للم،قني»  -راب فا صل يف فروج حرير ثم نزعـع و فسـلم -3
 - 1641راب حتريم ا ،عمال إنا ال هب وال ضة عل الرجال والنسـا ذ واـامت الـ هب
واحلرير عل الرجلذ وإراح،ع للنسا ذ وإراحة العلم ودوس للرجـل فـا مل يـزد علـ ررـ
صار .
( )3ا

،قافة محد را عبد احلليم ارا تيمية الدفشقي  -445-1احملقق :د .حممد روـاد

امل -جافعة اإلفام حممد را عود  -املدينة املنورة -الطبعة األوإ.1403
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بحانع و تعاإ فقال :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ
قــال ارــا كــثري :وهل ـ س امليــةذ وفــا ورد يف فعناهــا فــا الســنةذ ُيســ،حَب
ال،جمُّل عند الوالةذ و ـيَّما يـوم اجلمعـة ويـوم العيـدذ والطيـب ألنـع فـا
الزينةذ والس وا ألنع فـا اـام لـكذ وفـا فضـل الثيـاب البيـا ذ عـا ارـا
عبــا ،قــال :قــال ر ــول احن صــل احن عليــع و ــلم( :البَســوا فــا ثيــاركم
()2
البََيا ذ فرنها فا اري ثياركمذ وك ِّنوا فيها فوتاكم ).
و عا َ ُمرة را جندب عا النيب صل احن عليع و لم قـال« :البسـوا فـا
()4( )3
ثياركم البيا ذ فرنها هر و يبذ وك نوا فيها فوتاكم".
و عل ـ ه ـ ا ــار علمــا ا فــة فعــا حممــد رــا م ـرييا :ن ايمــا الــدَّاري
()5
اورتى ردا رألفذ فكان يولي فيع.
()1

( )1ورة األعرا.31: ،
( )2رواس عبد الرااا را همام الونعاني يف املوـنف  -429-3املوـنف -احملقـق :حبيـب
الرمحا األعظمي  -اجمللو العلمي -اهلند و محد يف املسند  94-4و رـو داود يف السـنا
ل و ارــا حبــان يف صــحيحع  242-12و البيهقــي يف وــعب
حـ ِ
ب مفــي ا ْل ـأصفَرِ رمالْكص َ
َ -8-4رــا ٌ
ألكْ صانِ إإ قولع ( فوتاكم ).
اإلميان  331-8و الرتف ي  -310-3رَابُ فَا ُي َسَ،حَبُّ مفاَ ا ص
( )3رواس النسا ي يف السـنا  34-4قـال األلبـاني :صـحيح انظـر صـحيح و ضـعيف ـنا
النسا ي حممد ناصر الديا األلباني .40-5
( )4ت سري القرآن العظيم إتاعيل را عمر را كثري الدفشقي .406-3
( )5رواس الط اني يف املعجم الكبري  49-2و ارا اجلعد يف املسند علي رـا اجلصعَـد رـا عبيـد
جل َوهَري -455-1حتقيق :عافر محد حيدر -فؤ سـة نـادر – رـريو  -الطبعـة األوإذ
اص
 .1990 – 1410قال ارا كثري :ند صحيح انظر ت سري ارا كثري .406-3
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و قد حت النيب صل احن عليع و لم املسلمني ن ي،خ وا ثيارًا للوـالة ذ
غري ثياب العمل ذ و لك ملا حتملع ثياب العمل فا روا ـح ذ و دران تليـق
راملسجد ذ و تؤ ي املولني ذقـال الطـ ي :فأفـا انـا الثـوب للجمـال يلبسـع
عنــد اج،ماعــع ف ـ النــا،ذ وحضــورس احملافــل واجلم ـ واألعيــاد دون ثــوب
فهن،عذ ...ف لك اارج عا فعن اإل را،ذ رـل لـك فـا القـوامذ ألن الـنيب
صل احن عليع و لم قد فر ربعا لكذ وحاّ عل رعضع " :عا عبد اللَّع
را َالم قال :قال ر ول اللَّع صلَّ اللَّـع عليـع و ـلم« :فـا علـ حـدكم إن
وجد ن يََّ،خ ثَورني ليوم اجلمعة موى ثورَي فهنَ،مـع»( " .)2( )1و هـ ا فـا حي،اجـع
كثري فا النا ،اليوم ذ فرتى حدهم عند فقارلة النا ،يلبو حسا الثيـاب ذ
فر ا فا جا للمسجد جا رثياب دون ! و رثوب فهن،ع !
فر ا فا جتمل املسلم لزم عليع ن ي،و ط و يسر ،فاجلمال لـيو غايـة و
ليعلم نع إ ا (كان اجلمال ف،ضمنا لعـدم فـا هـو حـب إليـع و لوجـودس فـا هـو
رغا لع لزم فا لك فوا فا يف اجلمال احملبـوب فـر ا كـان يف مجـال الثيـاب
الل َبوِ مللْجُمُعَةم و ارا ازميـة يف صـحيحع رـو ركـر حممـد
( )1رواس رو داود  -282-1رَابُ ُّ
حبَابم اتخَا م الْمَ َر م فمـي الْجُمُعَـةم مثيَارًـا
را إ حاا را ازمية النيساروري  - 132-3رَابُ ا َ،م َ
موَى َثوََريِ الْ مم َهنَةم  -احملقق :د .حممد فوط األعظمي -املك،ـب اإل ـالفي – رـريو و
الســنَّ مة مفــي
ب ُّ
البهقــي محــد رــا احلســني رــو ركــر البيهقــي يف الســنا الكـ ى َ - 343-3رــا ُ
حسَـانِ لملْجُمُعَـةم  -احملقـق :حممـد عبـد القـادر عطـا -دار الك،ـب العلميـةذ
إِعَدَادم الثيَـابم الْ م
رريو – لبنان -الطبعة الثالثة  1424هـ  2003 -م قال األلباني  :صـحيح انظـر فشـكاة
املواريح .438-1
( )2جاف البيان يف تأويل القرآن حممد را جرير را يزيد الط ي .301-19
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رطر وفخر وايال و ر ،فهو بحانع حيب كل خم،ال فخور وقـال تعـاإ:
ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ.

()2( )1

( )3ن يقود رع إظهار نعمة احن عليـع .و لـك ألن احن ـبحانع حيـب فـا
عبادس ن تبدو عليهم آثار نعم،ع و قد كان النيب صل احن عليـع و ـلم يروـد
صحار،ع الكرام هل ا فعا ري األحوصذ عـا ريـعذ قـال :تيـم الـنيب صـل
احن عليع و لم يف ثوب دونذ فقال « :لك فال » قال :نعمذ قـال« :فـا ي
املال » قال :قد آتاني احن فا اإلرلذ والغنمذ واخليلذ والرقيقذ قـال« :فـر ا
آتا احن فالاا فلري ثر نعمة احن عليـكذ وكراف،ـع» و كـ ا كـان الوـحارة الكـرام
رض احن عنهم يق،دون رنبيهم صل احن عليع و لم يف لك فعـا رـي رجـا
ٍّ ,فقلنا :يـا
العُطارِ مديذ قال " :ارج علينا عمران را حوني وعليع فمطرَ ُ،اَز
صاحب ر ول احن صل احن عليع و ـلمذ تلـبو هـ ا فقـال :إن ر ـول احن
صل احن عليع و لم قال " :إن احن حيب إ ا نعم عل عبـد نعمـة ن يـرى ثـر
()3
نعم،ع عليع"
قال ارـا حجـر :والـ ي ،مـ فـا األدملَّـة ن فـا قوـد رـامللبُو ،احلسـا
إظهار نعمة احن عليع فس،حضم ًرا هلا واكرًا عليها غري حم،قمر لمما ليو لع فثلُع
( )1ورة ال رقان .67:
( )2ا

،قافة را تيمية .445-1

( )3رواس البيهقي يف السنا الك ى  - 385-3رَابُ الرُّاَوَةم لملرجَالِ فمي ُل َبوِ الْخَـز و ارـا
عد الطبقا الك ى حممد را عد 218 -4و الطحـاوي يف وـرا فشـكل املثـار محـد
را حممد را ـالفة الطحـاوي  -حتقيـق :وـعيب األرنـؤوإ  -فؤ سـة الر ـالة  -الطبعـة
األوإ  1415 -هـــذ  1494م قــال األلبــاني  :صــحيح انظــر صــحيح اجلــاف الوــغري-1
.352
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()1

يضُرُّس فا لبو فا املباحا ولو كان يف غاية النَّ صا ة.
و ا ،حب رعا العلما تر الن يو فا راب ال،واض حن بحانع و تعاإ
قال ويخ اإل الم ارا تيمية :وفا تر لُبو الرَّفيـ فـا الثيـاب تواضـعا حن
ــال و ال،زافــا لل َّ،ـر فطلقــا فــرن احن ُيثيبــع عل ـ لــك ويكســوس فــا حُلــل
الكرافة )2(.قول و ه ا د ب النيب صل احن عليـع و ـلم و صـحار،ع الكـرام و
عل لك ار العلما و الواحلون فا السلف.
( )4ن يكــون فــا املرتفِّـ و فــا املــ،خ ِّا .قــال وــيخ اإل ــالم ارــا
تيمية :وتكرس الشُّهرة فـا الثيـاب وهـو املرتفِّـ اخلـارج عـا العـادة واملُـ،خ ا
اخلارج عا العادة؛ فـرن السـلف كـانوا يكرهـون الشـهرتني املرتفِّـ واملـ،خ ِّا
ويف احلديت " فا لبو ثـوب وـهرة لبسـع احن ثـوب ف لَّـة ( ." )3وايـار األفـور
و ــا ُها )4(.و هكـ ا ديــا اإل ــالم و ــط إفــراإ و ت ــريط ذ فــال يلــبو
املسلم ثوب وهرة ذ و يلـبو املـ،خ ا فـا الثيـاب ذ فكمـا ن املرتفـ ـر
( )1ف،ح الباري را حجر .259-10
( )2جمموع ال ،اوى  -139-22احملقق :عبد الـرمحا رـا حممـد رـا قا ـم  -جممـ امللـك
فهــد لطباعــة املوــحف الشــريف -املدينــة النبويــة -اململكــة العرريــة الســعودية1416 -هـــ-
1995م.
( )3رواس ارا فاجة يف السنا رل ـا (عـا ارـا عمـر قـال :قـال ر ـول احن صـل احن عليـع
و لم « :فا لـبو ثـوب وـهرة لبسـع احن يـوم القيافـة ثـوب ف لـة»  - 1192-2رـاب فـا
لبو وهرة فا الثياب و محد يف املسند  363-10و رو يعل محد را علي املوصـلي يف
املسند  62-10احملقق :حسني ليم د -دار املـأفون للـرتاث – دفشـق -الطبعـة األوإ
 1984 – 1404قال األلباني :حسا انظر صحيح و ضعيف نا ارا فاجة .106-8
( )4جمموع ال ،اوى .139-22
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علـ صــاحبع الكـ و اخلــيال ذ و نظــار النــا ،ذ يضًــا املــ،خ ا فيــع ادعــا
الزهد و الوالا ذ و جلب نظار النا ،ذ و إا ا للنعمة الح حيب احن تعاإ
إظهارها.

*

446

*

*

اإل را ،نواعع و عالجع يف ضو القرآن الكريم  -درا ة فوضوعية -
د.رها الديا فرتض حسا الشروني

اخلامتة

احلمد حن الـ ي رنعم،ـع تـ،م الوـاحلا و ر ضـلع تقضـ احلاجـا ذ و لـع
احلمــد ررنــا ن يســر لــي إاــام ه ـ ا البحــت ذ و رعــد فه ـ س هــم الن،ــا الــح
توصلم إليها و هي:
 -1اإل را ،يدال يف كل وي عسبع و خي،ص رشي فعني.
 -2اإل را ،هو جتاوا احلد و احلدود فنها بيعي كاجلوع و الشب و الري
و الظمأ و فنها اق،وادي و فنها ورعي.
 -3اإل را ،ليو قاصرا علـ األكـل و الشـرب ذ و قـد لـق يف القـرآن
عل كبـا ر الـ نوب كـاإلعرا عـا دعـا احن عـز و جـل يف حالـة اليسـر ذ و
ال،ك يب رآيا احنذ و ال،ك يب لر ل احنذ و ا ع،ـدا يف الق،ـل ذ و فاحشـة
اللواإذ و كل فال الي،يم.
 -4اإل ــرا ،يف العبــادة وــد اطــرا فــا اإل ــرا ،يف األكــل و الشــرب
واللبا.،
 -5اخللف يف الن قة يكون إ ا ن ق املن ق يف غري إ را ،و تق،ري.
 -6الن قــة يف احملرفــا تــدال ضــما اإل ــرا ،الـ ي نهـ احن ــبحانع و
تعاإ عنع.
 -7اإل الم دعا إإ عالج اإل را ،ركافة نواعع و فظاهرس.
 -8عــالج اإل ــرا ،يكــون رال،و ــط ذ كمــا هــو وــأن اإل ــالم يف مجيـ
وؤونع.

*

*

*
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فهرس املصادر و املراجع
 1املداب محد رـا احلسـني رـو ركـر البيهقـي -اع،نـ رـع وعلـق عليـع :رـو عبـد احن
السعيد املندوس -فؤ سـة الك،ـب الثقافيـةذ رـريو – لبنـان -الطبعـة :األوإذ 1408هــ-
 198م.
 2األدب امل رد حممد را إتاعيـل البخـاري -احملقـق :حممـد فـؤاد عبـد البـاقي -دار
البشا ر اإل الفية – رريو  -الطبعة :الثالثة.1989 – 1409 -
 3إرواد الساري لشرا صحيح البخاري محد را حممـد رـا رـ ركـر القسـطالني -
املطبعة الك ى األفرييةذ فور -الطبعة :السارعةذ  1323هـ
4ا

،قافة محد را عبد احلليم ارا تيمية الدفشقي -احملقق :د .حممد رواد ـامل-

جافعة اإلفام حممد را عود  -املدينة املنورة -الطبعة :األوإ.1403
 5األتا والو ا

محد را احلسني را علي اخلرا انيذ رو ركر البيهقي  -حققـع

وارج حاديثع وعلق عليع :عبد احن را حممد احلاوـدي  -قـدم لـع :فضـيلة الشـيخ فقبـل
را هادي الوادعي  -فك،بة السواديذ جدة  -اململكة العررية السعودية -الطبعـة :األوإ-
 1413هـ  1993 -م.
 6اإلصــارة يف اييــز الوــحارة محــد رــا علــي رــا حجــر العســقالني -حتقيــق :عــادل
محد عبد املوجود وعل حممد فعو  -دار الك،ب العلميـة – رـريو  -الطبعـة األوإ-
 1415هـ.
 7ضوا البيان يف إيضاا القرآن رالقرآن حممد األفني را حممـد الشـنقيطي 129- 4
 دار ال كر للطباعة و النشر و ال،واي رريو – لبنان 1415 -هـ  1995 -فـ. 8إعالم املوقعني عا رب العاملني حممد را ري ركر ارا قيم اجلوايـة  -حتقيـق :حممـد
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عبـــد الســـالم إرـــراهيم -دار الك،ـــب العلميـــة – رــريو  -الطبعـــة :األوإذ 1411هــــ -
1991م.
 9إغاثة الله ان فا فوايد الشـيطان حممـد رـا رـي ركـر ارـا قـيم اجلوايـة  -احملقـق:
حممد حافد ال قي -فك،بة املعار،ذ الريا ذ اململكة العررية السعودية.
 10البحر احمليط يف ال ،سري رو حيان حممد را يو ـف رـا علـي األندلسـي  -احملقـق:
صدقي حممد مجيل -دار ال كر – رريو  -الطبعة 1420 :هـ
 11تاريخ اإل الم َووَفيا املشاهري وَاألعالم حممـد رـا محـد رـا عثمـان الـ هيب -
احملقق :الدك،ور رشار عوّاد فعرو -،دار الغرب اإل الفي -الطبعة :األوإذ  2003م.
 12تاريخ دفشق علي را احلسا را هبة احن املعـرو ،رـارا عسـاكر  -احملقـق :عمـرو
را غرافة العمروي -دار ال كر للطباعة والنشر وال،واي  1415 -هـ.
 13حترير ل اظ ال،نبيع حميي الديا حيي را ور ،النووي  -حتقيق عبد الغأ الـدقر -
دار القلم – دفشق  -إ األوإ 1408هـ.
 14ال،حرير وال،نوير « حترير املعنـ السـديد وتنـوير العقـل اجلديـد فـا ت سـري الك،ـاب
اجمليــد» حممــد الطــاهر رــا حممــد رــا عاوــور ال،ونســي -الــدار ال،ونســية للنشــر – تــونو -
 1984هـ.
 15ال،عري ا علي را حممـد رـا علـي الـزيا الشـريف اجلرجـاني -ضـبطع وصـححع
مجاعــة فــا العلمــا رروــرا ،الناوــر -دار الك،ــب العلميــة رــريو – لبنــان -إ األوإ
1403هـ 1983-م.
 16ت سري القرآن احلكيم (ت سري املنار) حممد روـيد رـا علـي رضـا احلسـيأ  -اهلي ـة
املورية العافة للك،اب 1990 -م.
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 17ت سري القرآن العظيم إتاعيل رـا عمـر رـا كـثري الدفشـقي -احملقـق :ـافي رـا
حممد الفة  -دار يبة للنشر وال،واي  -الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م.
 18ت سري القرآن العظيم را ري حامت عبد الـرمحا رـا حممـد رـا إدريـو الـرااي-
احملقــق :ــعد حممــد الطيــب -فك،بــة نــزار فوــط البــاا  -اململكــة العرريــة الســعودية-
الطبعة :الثالثة  1419 -هـ.
 19ال ،ســري القرآنــي للقــرآن عبــد الكــريم يــونو اخلطيــب - 1179- 12دار ال كــر
العرري – القاهرة.
 20ت سري املراغي محد را فوط

املراغي -وركة فك،بـة وفطبعـة فوـط

البـار

احلليب و و دس مبور -الطبعة :األوإذ  1365هـ  1946 -م.
 21ت سري النسـ ي (فـدار ال،نزيـل وحقـا ق ال،أويـل) عبـد احن رـا محـد رـا حممـود
النس ي -حققع وارج حاديثع :يو ف علي رديوي -راجعع وقدم لع :حميي الـديا ديـب
فس،و  -دار الكلم الطيب – رريو  -الطبعة :األوإذ  1419هـ  1998 -م.
 22ته ـ يب األتــا واللغــا حميــي الــديا حيي ـ رــا وــر ،النــووي  -دار الك،ــب
العلميةذ رريو  -لبنان.
 23ته يب ال،ه يب محد را علي را حممد رـا محـد رـا حجـر العسـقالني فطبعـة
دا رة املعار ،النظافيةذ اهلند -الطبعة :الطبعة األوإذ 1326هـ.
 24ته يب الكمال يف تـا الرجـال يو ـف رـا عبـد الـرمحا رـا يو ـف املـزي -
احملقق :د .رشار عواد فعرو - ،فؤ سة الر الة – رريو  -الطبعة :األوإذ .1400
 25ته يب اللغة حممد را محد رـا األاهـري -احملقـق :حممـد عـو
إحيا الرتاث العرري – رريو  -الطبعة :األوإذ 2001م .
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فرعـب  -دار

 26ال،وقيف عل فهما ال،عاريف ايا الديا حممد املناوي القاهري  -عامل الك،ـب
 عبد اخلالق ثرو  -القاهرة  -األوإ 1410هـ. 27تيسري الكـريم الـرمحا يف ت سـري كـالم املنـان عبـد الـرمحا رـا ناصـر السـعدي-
احملقق :عبد الرمحا را فعال اللوحيق  -فؤ سة الر الة  -الطبعة :األوإ 1420هــ -
 2000م.
 28تيسري اللطيف املنان يف االصة ت سري القرآن عبد الرمحا را ناصر آل ـعدي -
واارة الش ـ ون اإل ــالفية واألوقــا ،والــدعوة واإلروــاد  -اململكــة العرريــة الســعودية-
الطبعة :األوإذ 1422هـ.
 29الثقا حممد را حبان را محد البُسح  -ب ررعانة :واارة املعـار ،للحكوفـة
العالية اهلندية -حتم فراقبة :الدك،ور حممد عبد املعيد اان فدير دا رة املعار ،العثمانيـة-
دا رة املعار ،العثمانية عيدر آراد الدكا اهلند -الطبعة :األوإذ  1393ه.
 30جاف البيان يف تأويل القـرآن حممـد رـا جريـر رـا يزيـد الطـ ي -احملقـق :محـد
حممد واكر -فؤ سة الر الة -الطبعة :األوإذ  1420هـ  2000 -م.
 31اجلاف ألحكام القـرآن حممـد رـا محـد رـا رـي ركـر القـر يب -حتقيـق :محـد
ال دوني وإرراهيم

يش -دار الك،ب املورية – القاهرة -الطبعة :الثانيـةذ 1384هــ -

 1964م.
 32اجلرا وال،عديل عبد الرمحا را حممد را إدريـو الـرااي ارـا رـي حـامت -بعـة
جملو دا رة املعار ،العثمانية  -عيـدر آرـاد الـدكا – اهلنـد -دار إحيـا الـرتاث العررـي –
رريو  -الطبعة :األوإذ  1271هـ  1952م.
 33مجهـرة وـعار العــرب حممـد رــا رـي اخلطـاب القروــي -حققـع وضــبطع وااد يف
جملة العلوم الشرعية
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ورحع :علي حممد البجادي  -نهضة فور للطباعة والنشر وال،واي .
 34حاوية السندي عل

نا ارا فاجع حممد را عبد اهلادي السندي -دار اجليـل –

رريو .
 35حليــة األوليــا و بقــا األص ـ يا رــو نعــيم محــد رــا عبــد احن األصــبهاني -
السعادة  -جبوار حمافظة فورذ 1394هـ 1974 -م.
 36ااد املعــاد يف هــدي اــري العبــاد حممــد رــا رــي ركــر ارــا قــيم اجلوايــة  -فؤ ســة
الر ــالةذ رــريو  -فك،بــة املنــار اإل ــالفيةذ الكويــم -الطبعــة :الســارعة والعشــرون ,
1415هـ 1994/م.
 37اهــرة ال ،ا ــري حممــد رــا محــد رــا فوــط املعــرو ،رــأري اهــرة  -دار ال كــر
العرري.
 38لســلة األحاديــت الوــحيحة ووــي فــا فقههــا وفوا ــدها حممــد ناصــر الــديا
األلباني  -فك،بة املعار ،للنشر وال،واي  -الريا  -األوإ.
 39لســلة األحاديــت الوــحيحة ووــي فــا فقههــا وفوا ــدها حممــد ناصــر الــديا
األلبــاني  -فك،بــة املعــار ،للنشــر وال،واي ـ ذ الريــا  -الطبعــة األوإ (ملك،بــة املعــار)،
 1422هـ  2002 -م.
 40لسلة األحاديت الضعي ة واملوضوعة و ثرها السيئ يف األفة حممد ناصـر الـديا
األلباني -دار املعار،ذ الريا

 -اململكة العررية السعودية -الطبعة :األوإذ  1412هـ.

 41نا ارا فاجة حممد رـا يزيـد القـزويأ  -حتقيـق :حممـد فـؤاد عبـد البـاقي -دار
إحيا الك،ب العررية  -فيول عيس الباري احلليب.
جسَـ،اني  -احملقـق :حممـد حميـي
 42نا ري داود رو داود ليمان رـا األوـعت الس م
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الديا عبد احلميد -املك،بة العوريةذ صيدا – رريو .
 43نا الرتف ي حممد را عيس الرتفـ ي  -حتقيـق وتعليـق :محـد حممـد وـاكر -
وركة فك،بة وفطبعة فوط الباري احلليب – الطبعة :الثانيةذ  1395هـ  1975 -م.
 44السنا الوغرى محد را وعيب النسا ي  -حتقيق :عبد ال ،اا رو غدة -فك،ـب
املطبوعا اإل الفية – حلب -الطبعة :الثانيةذ .1986 – 1406
 45السنا الكـ ى محـد رـا احلسـني رـو ركـر البيهقـي  -احملقـق :حممـد عبـد القـادر
عطا -دار الك،ب العلميةذ رريو – لبنان -الطبعة :الثالثةذ  1424هـ  2003 -م.
 46السنا الك ى محد را وعيب را علي النسا ي  -حققع وارج حاديثع :حسا
عبد املنعم وليب -ور ،عليـع :وـعيب األرنـاؤوإ -قـدم لـع :عبـد احن رـا عبـد احملسـا
الرتكي -فؤ سة الر الة – رريو  -الطبعة :األوإذ  1421هـ .2001 -
 47ري عالم النبال حممد را محـد رـا عثمـان الـ هيب  -دار احلـديت -القـاهرة -
الطبعة1427 :هـ 2006-م.
 48ورا ريا

الواحلني حممـد رـا صـاحل رـا حممـد العثـيمني -دار الـو ا للنشـرذ

الريا  -الطبعة 1426 :هـ.
 49ورا نا ري داود حممود را محد ردر الديا العين  -احملقق :رو املنـ ر االـد
را إرراهيم املوري -فك،بة الرود – الريا

 -الطبعة :األوإذ  1420هـ  1999-م.

 50وــرا فشــكل املثــار محــد رــا حممــد رــا ــالفة الطحــاوي  -حتقيــق :وــعيب
األرنؤوإ  -فؤ سة الر الة  -الطبعة األوإ  1415 -هـذ  1494م.
 51وعب اإلميان محد را احلسني رو ركر البيهقي  -حققع وراج نووصـع واـرج
حاديثع :الدك،ور عبد العلي عبد احلميـد حافـد -وـر ،علـ حتقيقـع ونـري حاديثـع:
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خم،ــار محــد النــدويذ صــاحب الــدار الســل ية ربوفبــاي – اهلنــد -فك،بــة الروــد للنشــر
وال،واي رالريا

رال،عاون ف الدار السل ية ربوفباي راهلند -الطبعة :األوإذ  1423هــ

  2003م. 52الشعر والشعرا عبد احن رـا فسـلم رـا ق،يبـة الـدينوري -دار احلـديتذ القـاهرة-
1423هـ.
 53الوــحاا تــاج اللغــة وصــحاا العرريــة إتاعيــل رــا محــاد اجلــوهري  -حتقيــق:
محد عبد الغ ور عطار -دار العلم للماليني – رريو  -الطبعة :الرارعة  1407-هــ -
 1987م .
 54صحيح ارا حبان حممد را حبان الدارفيذ البُسح  -ترتيب :األفري عال الـديا
علي را رلبان ال ار ي  -حققع وارج حاديثع وعلق عليع :وـعيب األرنـؤوإ -فؤ سـة
الر الةذ رريو  -الطبعة :األوإذ  1408هـ  1988 -م.
 55صحيح ارا ازمية رو ركر حممد رـا إ ـحاا رـا ازميـة النيسـاروري -احملقـق :د.
حممد فوط األعظمي -املك،ب اإل الفي – رريو .
 56صحيح ري داود حممد ناصر الديا األلبـاني -فؤ سـة غـرا ،للنشـر وال،وايـ ذ
الكويم  -الطبعة :األوإذ  1423هـ  2002 -م.
 57صحيح األدب امل رد  -حممد ناصر الديا األلباني  -دار الوديق للنشر وال،وايـ
 إ الرارعةذ  1418هـ  1997 -م. 58صحيح البخاري حممد را إتاعيـل البخـاري  -احملقـق :حممـد اهـري رـا ناصـر
الناصر -دار وا النجاة  -الطبعة :األوإذ 1422هـ.
 59صــحيح الرتغيــب والرتهيــب حممــد ناصــر الــديا األلبــاني  -فك،بــة املعــار– ،
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الريا  -الطبعة :اخلافسة.
 60صحيح اجلاف الوغري واياداتع حممد ناصر الديا األلباني -املك،ب اإل الفي.
 61صحيح فسلمذ فسلم را احلجاج النيساروري -احملقق :حممد فـؤاد عبـد البـاقي-
دار إحيا الرتاث العرري – رريو .
 62صحيح و ضعيف نا ارا فاجة حممد ناصر الديا األلباني  -فركز نور اإل الم
ألعاث القرآن والسنة راإل كندرية.
 63ص ة الو وة ألر نعيم األصـبهاني  -دار املعرفـة – رـريو – إ 1399 – 2هــ
– حتقيق حممود فااوري ود .حممد دوا ،قلعجي.
 64الوــالة و حكــام تاركهــا -حممــد رــا رــي ركــر ارــا قــيم اجلوايــة  -فك،بــة الثقافـة
راملدينة املنورة.
 65بقــا األصـ يا رــو نعــيم محــد رــا عبــد احن األصــبهاني  -الســعادة  -جبــوار
حمافظة فورذ 1394هـ 1974 -م.
 66بقا احل اظ عبد الرمحا را ري ركرذ جـالل الـديا السـيو ي  -دار الك،ـب
العلمية – رريو  -الطبعة :األوإ.1403 -
 67بقا ال قها إرراهيم را علي الشريااي  -ه رعُ :حممد را فكـرم ارـا فنظـور-
احملقق :إحسان عبا -،دار الرا د العرري  -رريو – لبنان -الطبعة األوإذ .1970
 68الطبقا الك ى حممد را عد را فني البغدادي املعـرو ،رـارا ـعد -حتقيـق:
حممــد عبــد القــادر عطــا -دار الك،ــب العلميــة – رــريو  -الطبعــة :األوإذ  1410هـــ -
 1990م.
 69عون املعبود ورا نا ري داود وفعع حاوية ارا القيم :ته يب نا رـي داود
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وإيضاا عللع وفشكالتع حممد ور ،را فري را علي العظيم آرادي -دار الك،ب العلميـة
– رريو  -الطبعة :الثانيةذ  1415س.
 70ف،ح الباري ورا صـحيح البخـاري محـد رـا علـي رـا حجـر العسـقالني  -دار
املعرفــة – رــريو  -1379 -رقــم ك،بــع و روارــع و حاديثــع :حممــد فــؤاد عبــد البــاقي -قــام
رراراجع وصححع و ور ،عل

بعـع :حمـب الـديا اخلطيـب -عليـع تعليقـا العالفـة:

عبد العزيز را عبد احن را راا.
 71فــ،ح القــدير حممــد رــا علــي الشــوكاني  -دار ارــا كــثري  -دار الكل ـم الطيــب -
دفشقذ رريو  -الطبعة :األوإ  1414 -هـ.
 72ال ،ح الكبري يف ضم الزيادة إإ اجلاف الوغري عبد الرمحا را ري ركـرذ جـالل
الديا السيو ي -احملقق :يو ف النبهاني -دار ال كر  -رريو  -لبنان -الطبعة :األوإذ
1423هـ 2003 -م.
 73ال وا د اام را حممد را عبد احن الـرااي  -احملقـق :محـدي عبـد اجمليـد السـل ي-
فك،بة الرود – الريا

الطبعة :األوإذ .1412

 74الكشا ،عا حقا ق غوافا ال،نزيل حممود را عمـرو الزخمشـري  -95- 3دار
الك،اب العرري – رريو

-الطبعة :الثالثة  1407 -هـ.

 75لبــاب ال،أويــل يف فعــاني ال،نزيــل علــي رــا حممــد رــا إرــراهيم اخلــاان (امل،ــوف :
741هـ) -احملقق -:توحيح حممد علي واهني  -دار الك،ب العلمية – رـريو  -الطبعـة:
األوإ  1415 -هـ.
 76لسان العرب حممد را فكرم الروي ع اإلفريق  -دار صادر – رريو  -الطبعة:
الثالثة  1414 -هـ.
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 77جمموع ال ،اوى محد را عبد احلليم رـا تيميـة احلرانـي  -احملقـق :عبـد الـرمحا
را حممد را قا م  -جمم امللك فهد لطباعة املوـحف الشـريف -املدينـة النبويـة -اململكـة
العررية السعودية1416 -هـ1995 -م.
 78حما ا ال،أويل حممد مجال الديا را حممد القاتي  -احملقق :حممد را ل عيون
السود -دار الك،ب العلمية – رريو  -الطبعة :األوإ  1418 -هـ.
 79احملرر الوجيز يف ت سري الك،اب العزيـز عبـد احلـق رـا غالـب رـا عطيـة األندلسـي
احملارري -احملقق :عبد السالم عبد الشايف حممد -دار الك،ـب العلميـة – رـريو  -الطبعـة:
األوإ  1422 -س.
 80خم،ور تاريخ دفشق را عساكر حممد را فنظور ا نوـاري  -138- 6حتقيـق
روحية النحا،ذ ريا

عبـد احلميـد فـرادذ حممـد فطيـ  -دار ال كـر للطباعـة وال،وايـ

والنشرذ دفشق – وريا  -إ األوإ  1402هـ.
 81فس،خرج ري عوانـة يعقـوب رـا إ ـحاا اإل ـ راييأ حتقيـق :ميـا رـا عـار،
الدفشقي -دار املعرفة – رريو  -الطبعة األوإ 1419هـ1998 -م.
 82املســ،در عل ـ الوــحيحني احلــاكم حممــد رــا عبــد احن النيســاروري -حتقيــق:
فوــط عبــد القــادر عطــا  -دار الك،ــب العلميــة – رــريو  -الطبعــة :األوإذ – 1411
.1990
 83فسند ري يعل رو يعل محد را علي املوصـلي -احملقـق :حسـني ـليم ـد-
دار املأفون للرتاث – دفشق -الطبعة :األوإ .1984 – 1404
 84فسند إ حاا را إرراهيم را خملد املرواي ارا راهويـع  -احملقـق :د .عبـد الغ ـور
رــا عبــد احلــق البلووــي -فك،بــة اإلميــان  -املدينــة املنــورة -الطبعــة :األوإذ - 1412
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.1991
 85فســند اإلفــام محــد رــا حنبــل الشــيباني -احملقــق :وــعيب األرنــؤوإ  -عــادل
فرودذ وآارون -إورا :،د عبد احن را عبد احملسا الرتكي -فؤ سة الر الة -الطبعـة:
األوإذ  1421هـ  2001 -م.
 86فسند البزار البحر الزاار رو ركر محد را عمرو املعرو ،رالبزار -فك،بة العلوم
واحلكم  -املدينة املنورة -الطبعة األوإ.
 87فســند الشــافيني ــليمان رــا محــد الط انــي -احملقــق :محــدي رــا عبداجمليــد
السل ي  -فؤ سة الر الة – رريو  -الطبعة :األوإذ .1984 – 1405
 88فسند علي را اجلصعَد را عبيـد اجلصـ َوهَري -حتقيـق :عـافر محـد حيـدر -فؤ سـة
نادر – رريو  -الطبعة :األوإذ .1990 – 1410
 89فشاهري علما األفوار و عالم فقها األقطار حممد را حبان را محد البُسـح -
حققع ووثقع وعلق عليع :فراوا عل ارـراهيم -دار الوفـا للطباعـة والنشـر وال،وايـ –
املنوورة -الطبعة :األوإ  1411هـ.
 90فشكاة املواريح حممد را عبد احن اخلطيب ال ،يزي -احملقـق :حممـد ناصـر الـديا
األلباني -املك،ب اإل الفي – رريو  -الطبعة :الثالثة.1985 -
 91املونف عبد الرااا را همـام الوـنعاني  -احملقـق :حبيـب الـرمحا األعظمـي -
اجمللو العلمي -اهلند.
 92املونف يف األحاديت واملثار عبد احن را حممد العبسـي رـو ركـر رـا رـي وـيبة -
احملقــق :كمــال يو ــف احلــو  -الناوــر :فك،بــة الروــد – الريــا  -الطبعــة :األوإ-
.1409
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 93فعامل ال،نزيل يف ت سري القرآن احلسني را فسـعود البغـوي -احملقـق :عبـد الـرااا
املهدي -دار إحيا  -الرتاث العرري – رريو  -الطبعة :األوإ ذ  1420هـ.
 94فعاني القرآن حيي را اياد را عبد احن ال ـرا  -حتقيـق محـد يو ـف النجـاتي و
حممــد علــي النجــار و عبــد ال ،ــاا إتاعيــل الشــليب -دار املوــرية لل،ــأليف والرتمجــة –
فور -إ األوإ.
 95املعجم األو ط ليمان را محد الط اني  -احملقـق :ـارا رـا عـو

احن رـا

حممد  ,عبد احملسا را إرراهيم احلسيأ -دار احلرفني – القاهرة.
 96فعجــم الشــيوخ علــي رــا احلســا رــا هبــة احن املعــرو ،رــارا عســاكر -احملقــق:
الدك،ورة وفا تقي الديا  -دار البشا ر – دفشق  -الطبعة :األوإ  1421هـ  2000 -م.
 97املعجم الكبري ـليمان رـا محـد رـا يـوب الطـ ان  -احملقـق :محـدي رـا عبـد
اجمليد السل ي -فك،بة ارا تيمية – القاهرة -الطبعة :الثانية.
 98ف اتيح الغيب حممد را عمر را احلسا الـرااي  -111- 22دار إحيـا الـرتاث
العرري – رريو  -الطبعة :الثالثة  1420 -هـ.
 99املن،ظم يف تاريخ األفم وامللو عبـد الـرمحا رـا علـي اجلـواي  -حتقيـق حممـد عبـد
القادر عطاذ فوط عبد القادر عطا -دار الك،ب العلمية -رريو  -إ األوإ  1412هـ.
 100املنهاج ورا صحيح فسلم را احلجاج (ورا النـووي ) حميـي الـديا حييـ رـا
ور ،النووي -دار إحيا الرتاث العرري – رريو  -الطبعة :الثانيةذ .1392
 101فوارد الظمآن إإ اوا ـد ارـا حبـان نـور الـديا علـي رـا رـي ركـر رـا ـليمان
اهليثمي  -احملقق :حممد عبد الرااا محزة  -دار الك،ب العلمية.
 102نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب ارـا ـعيد األندلسـي -احملقـق :الـدك،ور
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نور عبد الرمحا -فك،بة األقو ذ عمان – األردن.
 103النهاية يف غريب احلديت واألثر املبار را حممد ( ارا األثـري ) -املك،بـة العلميـة
– رريو 1399 -هـ 1979 -م -حتقيق :اهر محد الزاوى  -حممود حممد الطناحي.
 104الــوايف رالوفيــا صــالا الــديا اليــل الوـ دي  -احملقــق :محــد األرنــاؤوإ
وتركي فوط

 -دار إحيا الرتاث – رريو  -هـ2000 -م.

 105الو ــيط يف ت ســري القــرآن اجمليــد علــي رــا محــد رــا حممــد الواحــدي  -حتقيــق
وتعليق :الشيخ عادل محد عبد املوجـودذ الشـيخ علـي حممـد فعـو ذ الـدك،ور محـد
حممد صريةذ الـدك،ور محـد عبـد الغـأ اجلمـلذ الـدك،ور عبـد الـرمحا عـويو -قدفـع
وقرظع :األ ـ،ا الـدك،ور عبـد احلـي ال رفـاوي  -دار الك،ـب العلميـةذ رـريو – لبنـان-
الطبعة :األوإذ  1415هـ  1994 -م.
 106ي،يمة الدهر يف حما ا هـل العوـر عبـد امللـك رـا حممـد الثعـاليب  -احملقـق :د.
ف يــــد حممــــد قمحيــــة -دار الك،ــــب العلميــــة – رــــريو  -لبنــــان -الطبعــــة :األوإذ
1403هـ1983م.
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Excess: Its Types and Treatment in light of the Holy Quran:
Objective Study
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Abstract:
This research work tackles a problem which has faced many societies;
namely excess and how to deal with it. Excess is not concerned with one specific
behavior, but all types of excessive behavior. The limits can be natural, Shar’i or
economic. But it includes excessive sins and mischief. It can also be manifested
in aspects of worship such as excessive use of water for ablution, which can be
redeemed by moderation and following the guidance of the Prophet.
Similarly, excessive expenditure is condemned, though it varied from one
person to another, since what is average for one class of society is what is
considered moderate expenditure by another. Spending money in illegal deeds in
what Allah has forbidden is excessive regardless of how little it is. Excess is also
manifested in abstaining from food and drink permitted by Allah, and it is sinfull
if it leads to stopping a duty. Moderate behavor is in following good practice and
avoidance of mischief and being moderate in food and drink. Excess dressing is
by wearing silk by males and going beyond what Allah has ordained. Moderation
in dressing is fulfilled by wearing what Allah has permited and showing the
bounties of Allah, being well-received and not shabby.
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