مجلة العلوم الشرعية
مجلة علمية فصلية محكمة

العدد الثالث والستون
ربيع اآلخر 1443هـ

الجزء الثاني

رقم اإليداع  1429 / 3564:بتاريخ 1429 / 06 / 19هـ
الرقم الدولي املعياري (ردمد)  4201ـ 1658

المشرف العام
األستاذ الدكتور  /أحمد بن سالم العامري
معالي رئيس الجامعة
نائب المشرف العام
األستاذ الدكتور  /عبدهللا بن عبدالعزيز التميم
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
رئيس التحرير
األستاذ الدكتور  /حمد بن عبد المحسن التويجري
األستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة – كلية أصول الدين
مدير التحرير
الدكتور  /علي بن عبد هللا القرني
وكيل عمادة البحث العلمي لكراسي البحث

أعضاء هيئة التحرير
أ  .د .مسلم بن محمد الدوسري
األستاذ في قسم أصول الفقه – كلية الشريعة – جامعة المجمعة
أ.د .عبد للا بن محمد العمراني
األستاذ في قسم الفقه – كلية الشريعة
أ .د .علي بن عبد العزيز المطرودي
األستاذ في قسم أصول الفقه – كلية الشريعة
أ .د .منصور بن عبد الرحمن الحيدري
األستاذ في قسم السياسة الشرعية – المعهد العالي للقضاء
أ .د .أسماء بنت عبد العزيز الداود
األستاذة في قسم الدعوة – المعهد العالي للدعوة واالحتساب
أ .د .عادل مبارك المطيرات
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – جامعة الكويت
د .إبراهيم مصطفى آدي
األستاذ المشارك في الدراسات اإلسالمية – جامعة عثمان بن فودي
بنيجيريا

قواعد النشر
مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعععوا اإلسع ماة لالعلععوم الشععرعاةع اية ععة علماععة مح مععة
تصدة عن عمااة البحث العلمي بالجامعة .يتُعنى بنشر البحوث العلماة يفق الضوابط اآلتاة :
أو ًلا  :يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًالمجلةً:
 -1أن تسم باألصالة ياالبت اة يالجدة العلماة يالمنهجاة يس مة االتجاه .
 -2أن لتزم بالمناهج ياألايات يالوسائل العلماة المعتبرة في مجاله .
 -3أن ون البحث اقاقا ً في التوثاق يالتخر ج .
 -4أن تسم بالس مة اللغو ة .
 -5أال ون قد سبق نشره .
 -6أال ون مست ً من بحث أي ةسالة أي كتاب سواء أكان ذلك للباحععث نهسععه أي
لغاره .
ثانيااًً:يشترطًعندًتقديمًالبحثًً :
-1

أن قععدم الباحععث ًلب عا ً بنشععره مشععهوعا ً بسععارته الةاتاةلمختصععرةع يًقععراةاً
تضمن امت ك الباحث لحقوق المل اة اله ر ععة للبحععث كععام ً يالتزامعا ً بعععدم
نشر البحث ًال بعد موافقة خطاة من هائة التحر ر .

-2

أال تز د صهحات البحث عن ل60ع صهحة مقاس لA4ع .

-3

أن ععون بععنط المععتن ل 17ع  Traditional Arabicيالهععوامب بععنط ل13ع
يأن ون تباعد المسافات بان األسطر ل مهراع .

-4

قدم الباحععث ثع ث نسععع مطبوعععة مععن البحععث مععن ملخععي بععاللغتان العرباععة
ياإلنجلاز ة ال تز د كلماته عن مائتي كلمة أي صهحة ياحدة ..
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ثالثااً:التوثيقًً :
 -1توضن هوامب كل صهحة أسهلها على حدة .
 -2تثبت المصااة يالمراجن في فهرس لحق بآخر البحث .
 - 3توضن نماذج من صوة ال تاب المخطوً المحقق في م انها المناسب .
 - 4ترفق جمان الصوة يالرسومات المتعلقة بالبحث على أن ت ون ياضحة جلاة .
رابعًا ا  :عند يةيا أسماء األع م في مععتن البحععث أي الدةاسععة تععةكر سععنة الوفععاة بالتععاة ع
الهجري ًذا كان ال َعلَم متوفى .
خامسًا ا  :عند يةيا األع م األجنباععة فععي مععتن البحععث أي الدةاسععة فبنهععا ت تععب بحععري
عرباة يتوضن بان قوسان بحري

التاناة مععن االكتهععاء بععةكر االسععم كععام ً

عند يةياه أليل مرة .
سادسًا ا  :تُح َّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنان من المح مان على األقل.
سابعًا ا  :تُعاا البحوث معدلة على أسطوانة مدمجة  CDأي ترسل على البر د اإلل تريني للمجلة .
ثامنًا ا  :ال تعاا البحوث ًلى أصحابها عند عدم قبولها للنشر .
تاسعاًاُ :عطى الباحث نسختان من المجلة يعشر مست ت من بحثه .
عنوانًالمجلةًً :
جمان المراس ت باسم ةئاس تحر ر مجلة العلوم الشرعاة
الر اض  -11432ص ب 5701
هاتف  - 2582051 :ناسوخ ل فاكس ع 2590261

www. imamu.edu.sa
E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa
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ملخص الدراسة:
أمرا حتميًا يقوم به النخب من
يدور حبث املخطوطات القرآنية واليت أصبح احلفاظ عليها ً
هذه األمة :على الدراسة والدراية ،وإن من املهمات مراعاة طريقة السلف يف كتابة املصاحف،
منهجا يؤخذه عنهم اخللف؛ ألن السلف هم أقرب الناس إىل وقت التنزيل ،فكانوا أوىل
وجعله ً
بنهج سريهم ،وال خيرج عنهم إال ملصاحل جتمع عليها األمة من بعدهم :كالنقط ،والتشكيل
وغريه ،فوضع النقاط-وإن خالفت املصاحف األول -ال أبس به ،إلطباق املسلمني يف سائر
اآلفاق بعد الصحابة والتابعني على جواز ذلك ،وأن الداعي إىل ذلك هو فشو اللحن يف
أمورا دخيلة على الرعيل األول ،فعلى
القراءة ،ويف املقابل استحدث الناس بعد اجليل األول ً
سبيل املثال :ذهب مجهور السلف ومجهور علماء اخللف ،إىل املنع من كتابة املصاحف ابلذهب
ومصاحف الصحابة كانت خالية من الزخرفة ،مع ما فيه
وعللوا ذلك :أبن املصحف اإلمام،
َ
من إضاعة املال.
ومما هو دخيل كذلك التربك مبخطوط املصحف ،وهو منقسم إىل قسمني :تربك شرعي:
وهو التربك بقراءة القرآن ،رجاء نوال ثواب القراءة ،واالستشفاء به ،وهذا النوع ال فرق فيه بني
ما كتب قدميا أو حديثًا ،وتربك حمرم :وهو التربك بذات املصحف وقُ ّداسية قدمي أوراقه.
ومما وجد يف خموط املصاحف مما هو دخيل عليها تصغري كتابتها حلد عدم قراءهتا ،وقد
اتفق العلماء على منع تصغري حجم املصاحف ،ملا يف ذلك من معىن االحتقار ،وعدم التعظيم،
وكذلك كتابته خبط صغري ال يكاد يقرأ ،كما هو معروف يف اخلط الغباري ،أو اخلط اجملهري،
املنتشر إابن الدولة العثمانية.
كل ما أضافه النُ ّساخ
إىل غري ذلك من املسائل اليت تناوهلا البحث ،والذي يقرر أن ليس ُّ
أمر حتمي ال يقبل النقاش والنقد ،أو التصحيح وعدم التسليم ،وذلك
من املخطوطات القدمية ٌ
فيما يتعلق ابألمور االعتقادية ،أو الفنية أو الشكلية.
الكلمات املفتاحية :الدخيل -املخطوطات -زخرفة املصاحف -حواشي املصحف.

Intruder in the Qur’an manuscripts
Dr. Asim bin Abdullah bin Mohammed Al Hamad
Department of the Qur’an and its Sciences - College of Fundamentals of Religion
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University
Abstract:
In the name of Allah the Merciful. The research revolves around the Qur’anic
manuscripts, whose preservation has become an imperative that the elites of this
nation do. They study and know-how. Therefore, observing the method of the
predecessors in the writing of the Qur’an was a method taken by them from the
back because the predecessors are the closest people to the time of the download.
So, they were the first to approach their walk. They do not depart from them
except for the interests of the ummah. They agreed upon by them such as points,
diacritics, etc. People after the first generation are foreign matters to the first
generation to the majority of the predecessors. The majority of the scholars of the
caliph went to the prohibition of writing the Qur’an with gold, and they explained
this: that the Imam’s Qur’an and the Qur’an companions were devoid of
decoration, with the waste of money in it.
What is invasive also blessed with the Qur’an’s manuscript. It is divided into
two parts: legal blessing. It is blessed by reading the Qur’an, please obtain the
reward of reading, and hospitalization and this type has no difference between
what was written earlier or recently, and blessed is forbidden: it is blessed with the
same Qur’an and old holiness His papers.
What found in the Qur’an’s threads? It is an intruder for her to reduce her
writing to the point of not reading it. The scholars have agreed to prevent reducing
the size of the Qur’an; because of the meaning of contempt and lack of
glorification, as well as writing it in a small font that is almost not read, as is known
in the dust line, or Microscopic line, spread during the Ottoman Empire.
key words: The intruder - manuscripts - decoration of the Qur'an - footnotes of
the Qur'an

املقدمـ ـة

احلمد هلل صاحب اآلالء والربكات ،أخرج عبيده من الظلمات إىل نور
ونوع الرباهني واحملجات ،فأشهد أال
اهلداايت ،فأرسل الرسل ،وأنزل الكتبّ ،
النب
إله إال هللاُّ ،
رب األرضني والسموات ،وأشهد أن ً
حممدا عبده ورسولهُّ ،
امع الفصاحة
الكرميُ ُّ
األمي خريُ الربايت ،الذي ما كتب ابلقلم ،وأويت جو َ
وحسن ال َكلِم ،بلغ الرسالة وأدى األمانة بروائع البيان ،وتركنا على البيضاء ليلها
َ
كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك ضيع القرآن ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه
كثريا إىل يوم حنشر فيه إىل الداين ،أما بعد:
وسلم ً
تسليما ً
كل حفظه إىل نفسه الكرمية فقال :ﭽ ﮗﮘ
فقد تكفل هللا حبفظ القرآنَ ،فوَ َ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (سورة احلجر ،)٩ :فهو سليم من التحريف والتبديل،
وملا أوكل-جل يف عاله -للناس حفظ التوراة كما قال تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﭼ(سورة املائدة )٤٤ :أضاعوها وحرفوها(.)1

جملس نَظَر،
( )1ومن العجائب ما حدث به حيىي بن أكثم قال :كان للمأمون -وهو أمري إذ ذاكُ -
رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة ،فتكلم فأحسن
فدخل يف مجلة الناس ٌ
الكالم والعبارة.
تقوض اجمللس دعاه املأمون فقال له :إسرائيلي؟
فلما أن ّ
قال نعم.
قال له :أسلم حىت أفعل بك وأصنع ،ووعده.
فقال :ديين ودين آابئي! وانصرف.
تقوض اجمللس دعاه املأمون
فلما كان بعد سنة جاءان ً
مسلما ،فتكلم على الفقه فأحسن الكالم ،فلما ّ
ألست صاحبنا ابألمس؟
وقالَ :
جملة العلوم الشرعية
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ومن أنواع حفظ القرآن -بعد تواتره نقالً -كتابتُه ،والعنايةُ بضبطه ،وقد
كثر كتاب الوحي يف عهده صلى هللا عليه وسلم حىت أوصلهم ابن كثري إىل
ثالثة وعشرين كاتبًا( ،)1فخلّد لنا التاريخ عرب العصور وتداول القرون نُ َس ًخا من
الكتاب العظيم ،وال شك أن هلذه املخطوطات أمهية قصوى يف اتريخ كتابة
املصاحف ،واحلفاظ على هذا املوروث متعني متحقق على األمة ،كما أن
املطبوعات احلديثة للمصاحف ال تغين عن ذلك املوروث العظيم ،إذ املخطوط
شاهد من شهود العدل ،ومورد من موارد الصدق ،وتنوع املخطوطات يف شىت
قال له :بلى.
قال :فما كان سبب إسالمك؟
قال :انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه األداين ،وأنت مع ما تراين حسن اخلط ،فعمدت
إىل التوراة فكتبت ثالث نسخ فزدت فيها ونقصت ،وأدخلتها الكنيسة فاشرتيت مين ،وعمدت
إىل اإلجنيل فكتبت ثالث نسخ فزدت فيها ونقصت ،وأدخلتها البيعة فاشرتيت مين ،وعمدت
إىل القرآن فعملت ثالث نسخ وزدت فيها ونقصت ،وأدخلتها الوراقني فتصفحوها ،فلما أن
وجدوا فيها الزايدة والنقصان رموا هبا فلم يشرتوها ،فعلمت أن هذا كتاب حمفوظ ،فكان هذا
سبب إسالمي.
قال حيىي بن أكثم :فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له اخلرب فقال يل :مصداق
هذا يف كتاب هللا عز وجل.
قال قلت :يف أي موضع؟
قال :يف قول هللا تبارك وتعاىل يف التوراة واإلجنيل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (سورة املائدة:
 ،)٤٤فجعل حفظه إليهم فضاع ،وقال عز وجل :ﭽﮗ ﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﭼ (سورة
احلجر )٩ :فحفظه هللا عز وجل علينا فلم يضع .انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،ألب عبد هللا
حممد بن أمحد القرطب (.)6/10
( )1انظر :البداية والنهاية ،ألب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ()361/5
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الدخيل يف خمطوطات املصاحف "عرض ونقد"
د .عاصم بن عبد هللا بن حممد آل محد

مثار جليلة ال ختفى على ذي عينني ،من بيان القراءات( ،)1وإبراز تنوع
البقاع له ٌ
الرسم ،ولو مل أيت منها إال معرفة حفظ هللا لكتابه مع تعدد نسخه ،واختالف
أزماهنا وأمكنتها ،مقارنة ابلتحريفات اهلائلة اجلامثة على التوراة أو اإلجنيل ،من
هنا كانت العناية بدراسة هذه املخطوطات من األمهية مبكان ،وال زالت
ضخ هائل من الدارسني لسرب أغوارها،
الدراسات يف هذ املوضوع حتتاج إىل ّ
وقد اخرتت أن تكون الدراسة يف هذه الطيات املتالحقة عن املدخوالت اليت
دخلت على املصاحف ،والتطورات الفنية والكتابية عليها ،فاستخرت هللا –
جل جالله – واخرتت " :الدخيل يف خمطوطات املصاحف"
***

( )1ومن أوهام املستشرقني يف هذا الباب أهنم جعلوا تعدد القراءات بسبب ترك نقط املصاحف ،ال
صرح بذلك جولد تسهري يف كتابه املذاهب اإلسالمية
على أهنا وحي يوحى ،وقرآن يتلى ،كما ّ
(ص ،)8:وهذا خطأ مبني ،وضالل واضح ،فإن الرواايت والقراءات ُسنّة متبعة ،رويت قبل تدوين
املصاحف ،وكان القرآن حمفوظًا قبل مجعه ،وكان االتكاء يف زمن النب صلى هللا عليه وسلم على
اجلمع يف الصدور ال جمرد الكتابة ،وقد ن ّقح العلماء رواايت أحاديث املصطفى صلى هللا عليه
شديدا فكيف ابلقرآن؟!.
تنقيحا ً
وسلم ً
=انظر :زايدةً يف دحض شبه املستشرقني :رسم املصحف العثماين وأوهام املستشرقني ،للدكتور:
عبدالفتاح إمساعيل شلب.
جملة العلوم الشرعية
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أمهية املوضوع وأسباب اختياره

 -1ارتباط هذا املوضوع أبشرف معلوم ،وإمنا شرف العلم بشرف من تكلم به.
 -2افتقار املكتبة القرآنية إىل مز ِ
يد عناية ابملخطوطات القرآنية-دراسةً
واستقراءً وحبثًا.-

أمر حتمي ال
ُّ -3
ظن البعض أن كل ما كتبه النُ ّساخ من املخطوطات القدمية ٌ
يقبل النقاش والنقد ،أو التصحيح وعدم التسليم ،وذلك فيما يتعلق ابألمور
االعتقادية ،أو الفنية أو الشكلية.

أهداف البحث
 -1دراسةٌ وصفيةٌ موجزةٌ لطريقة الكتابة زمن النب صلى هللا عليه وسلم.
 -2دراسةٌ وصفيةٌ موجزةٌ لطريقة الكتابة ما نسب لعثمان-رضي هللا عنه -من
املصاحف.
 -3إثبات ،أو نقد وتصحيح ألبرز وأشهر ما يف املخطوطات املكتشفة يف
العصر احلديث فيما له تعلق ابألمور االعتقادية ،أو الفنية ،أو الشكلية
الطارئة على أصل كتابة املصاحف.
الدراسات السابقة

معظم الدراسات اليت حتدثت عن املخطوطات القرآنية تناولت اجلانب
الوصفي ،سواء فيما يتعلق ابلوصف التارخيي ،أو الفين والتشكيلي ،ومل ختل
بعض الدراسات من تناول اجلانب الوصفي لرسم املخطوط ،وما نبا عنه من
تعدد يف القراءات ،بتعدد نسخ األمصار ،ومل َير الباحث فيما اطلع عليه من
مصادر من تناول اجلانب النقدي لطريقة الكتابة الفنية والتشكيلية.
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خطة البحث :وتتكون من مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة

املقدمة :وتتضمن أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،وأهداف البحث،
والدراسات السابقة ،وخطة البحث ،ومنهجه.
خطة البحث

متهيد وفيه :أمهية املخطوطات القرآنية التارخيية.

املبحث األول :حملة وصفية عن طريقة كتابة الصحابة للقرآن زمن النب صلى
هللا عليه وسلم.
املبحث الثاين :حملة وصفية عن طريقة كتابة أقدم املصاحف بعد النب صلى
هللا عليه وسلم.

املبحث الثالث :الدخيل على خمطوطات املصاحف.
وفيه ستة مطالب:

املطلب األول :نقط املخطوط.

املطلب الثاين :كتابة املخطوط ابلذهب.
املطلب الثالث :التربك ابملخطوط.

املطلب الرابع :كتابة أدعية يف هناية املخطوط.

املطلب اخلامس :كتابة املصحف مبا يعرف أبسلوب اخلط الغباري.

املطلب السادس :تعرق بعض احلروف واملبالغة يف مطها.

اخلامتة :وفيها بيان ألهم النتائج اليت يتوصل إليها البحث.
***
جملة العلوم الشرعية
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منهج البحث
سلكت يف البحث املنهج الوصفي النقدي ،وفق املنهج اآليت:
 .1ضبط الكلمات ابلشكل عند احلاجة إىل ذلك.
 .2شرح الكلمات الغريبة عند احلاجة إىل ذلك.
 .3التعريف ابألماكن عند احلاجة إىل ذلك.
موجزا.
 .٤التعريف ابألعالم الذين يتطلب البحث التعريف هبم ،تعري ًفا ً
 .5التعريف ابلقبائل والفرق واملذاهب.
 .6استخدام عالمات الرتقيم حسب الوسع والطاقة.
 .7توثيق النقل يف اهلامش.
 .8ختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف البحث من مصادرها األصلية.
 .٩أكتفي بتخريج احلديث من الصحيحني أو أحدمها إذا وجد ،وإذا مل يكن
يف أحد منهما فأخرجه من أمهات الكتب الستة ،مع ذكر ما قاله أئمة
احلديث واجلرح والتعديل فيه من القبول والرد.
 .10توثيق القراءات وعزوها إىل قرائها.
 .11توثيق األبيات الشعرية وعزوها إىل قائليها من دواوينهم أو كتب اللغة واألدب.
 .12عند النقل ابختصار وتصرف ،أو عند الرجوع إىل أكثر من مصدر ،حيال
إليه بقول :انظر.
 .13كتابة اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين على رواية حفص عن عاصم مع
ترقيم اآلايت وعزوها.
 .1٤وضع خامتة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.
 .15وضع فهارس ختدم الباحث واملطلع ،مشتملة على:
 oقائمة املصادر ،وفهرس املوضوعات.
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متهيد وفيه :أمهية املخطوطات القرآنية التارخيية.

منذ أن بزغ نور اإلسالم ،ومنذ نزل إشراق القرآن وكتّاب الوحي يكتبون
متاحا
بني يدي النب صلى هللا عليه وسلم القرآن ،ويسطرونه على ما كان ً
يومئذ ،...وأقبلت األمة من بعد ذلك على سنة كتابة القرآن ونسخه إقباالً
منقطع النظري ،ومنذ العصور اإلسالمية األوىل ،وقد كانت تَ ِركة املخطوطات
من أسباب حفظ القرآن حبفظ هللا ،وإن كان نقله جبمع الصدور أبلغ ،ومن
دالئل صدق القرآن أن هللا حفظه بقوله -تبارك وتعاىل :-ﭽ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (سورة احلجر،)٩ :

ومن عالمات حفظه تلك املخطوطات

اجملودة املوجودة يف املتاحف الغربية والعربية جتاوز عمرها األلف سنة.
ّ

قال صلى هللا عليه وسلم " :وأنزلت عليك كتااب ال يغسله املاء"(.)1

قال ابن اجلوزي وهو من رائع من شرح ":أَي َال ينمحي لدوام ظُ ُهوره
الص ُحف والصدور لَو ُحمي من صحي َفة وجد
وشهرته ،فَـ ُه َو ل َكونه مبثواث ييف ُّ
ييف أُ ْخ َرى ،أَو قَ َام بي يه اْلْفاظ"(.)2
واملخطوطات بشكل عام متثل إرث األمة العظيم ،فعلم األمة مدون فيها،
من الوحي ،وتفسريه ،واحلديث وشروحه ،وفقه العلماء واستنباطاهتم ،واتريخ
األمة وحضاراهتا ،وميكن أن يقال :إن أمة من غري خمطوط ،كأمة من غري اتريخ.

( )1رواه مسلم ،يف كتاب :اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،يف ابب :الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أهل
اجلنة وأهل النار ،ورقم (.)2865
( )2كشف املشكل من حديث الصحيحني ،البن اجلوزي (.)2٤3/٤
جملة العلوم الشرعية
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أمرا
وال يُستبعد أن يقال إن احلفاظ على هذه املخطوطات القرآنية أصبح ً
خصوصا مع الضياع
حتميًا يقوم به النخب من هذه األمة :دراسة ودراية،
ً
كثريا من إرث األمة ،حيث إن خمطوطات كبرية كانت خزائن
الذي أصاب ً
املكتبات اإلسالمية حتتضنها وتكتنفها قد تلفت أو فقدت أو ضاعت ،بسبب
عدم العناية واالهتمام هبذا املوروث العظيم ،وال ينسى التاريخ ما تعرضت له
األمة يف سابق عصرها من حروب وفنت وغزوات ،جعل ما أصاب خمزوهنا
العلمي يف حالة من الرتويع ،ما كان منها من الشرق أو الغرب.
واالهتمام بدارسة املخطوطات القرآنية كان مثار اهتمام املستشرقني ،والذي
تولد من االستعمار الغرب لبالد املسلمني ،حيث عىن أولئك برتكة املسلمني،
وصانوا ما بقي من املتلوف منه ،وأودعوه خزائن ،ال يسمح لالطالع إال على
صور منها ،كما هو مشاهد من واقع اجلامعات الغربية.
ويكفي أن املخطوط من دالئل الصدق وبراهني اإلثبات على ما حيتوي
من العلوم ،واليت يتداوهلا الناس ،ويتداوروهنا.
ومن أهم ما يقال يف خمطوطات املصاحف:
-1أهنا برهان صدق ودليل نبوة ،فمخطوط القرآن يصدق أول الزمان ،ويوثق
حقيقة الرسالة ،وكلما قدم املخطوط كلما كان أحرى ابلشهادة ،يقول
الربوفسور  David Thomasأستاذ الالهوت يف جامعة برمنغهام" :إنين
جدا أن جند جزءًا من خمطوطة للقرآن تتألف من
منصدم ومندهش ً
صفحتني ،كتبت قبل أكثر من  1370سنة ميالدية على األقل ( وهذا
يعادل  1٤11سنة هجرية) ،إن هذه املخطوطة تؤكد أن القرآن كتب يف
زمن النب وليس كما كنا نعتقد أنه مت جتميعه واإلضافة عليه بعد وفاة النب
2٤

الدخيل يف خمطوطات املصاحف "عرض ونقد"
د .عاصم بن عبد هللا بن حممد آل محد

الكرمي"( ،)1وكلما تباعد زمان املخطوط كلما كان أثبت لقلوب أهل ذلك
الزمان ،وهذا ما توضحه األمهية الثانية.
-2أن هذه املخطوطات داعم من دواعم اإلميان ،ورافد من روافد أهل
اإلسالم ،فكم فرح أهل احلق بوجود خمطوط قرآين قَ ِدم اترخيُه ،واستبان
حرفه ،فظهر هباؤه ،ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
مياان ملا يرو من
ﮚﭼ (يونس ،)58 :فرؤية أهل احلق له تزيدهم إ ً
مشاهدات التأييد على صدق ما معهم من النور ،وهكذا حني ينزل القرآن
يف تباشري القلوب الصادقة :ﭽﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭼ
(التوبة.)12٤ :
 -3أن املخطوطات القرآنية ركن ُيركن إليها يف وجه املشككني الطاعنني يف
األمة مبخطوط قدمي ال ّذكر وهو يوافق ما عند
القرآن وتواتره ،فعندما تظفر ً
مسلمي العصر احلايل يزداد بذلك اغتباطهم ،ويتصاغر ألجله كل ُمرجف
طعان ،يتبع نظرية املشككني ابلقرآن من الذين يزعمون أن القرآن مل يكن
ّ
موجودا زمن النبوة ،بل متت كتابته فيما بعد لتربير الفتوحات اإلسالمية
ً
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭼ (التوبة.)32 :
 -٤ال خيفى دور املخطوطات يف تثبيت القراءات ،وتصديق ما صح منها،
وقد يتوصل من خالل املخطوطات القرآنية إىل معرفة اتريخ القراءة الزماين
( )1شاهد الفيلم القصري الذي انتجته جامعة برمينغهام عن املخطوطة:
https://www.radiosawa.com/a/oldest-manuscript-ofquran/275672.html
جملة العلوم الشرعية
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أو املكاين ،فإن عثمان-رضي هللا عنه -ملا أرسل النسخ العثمانية كان بينها
اختالف يف بعض رمسها ،حيث احتملت يف رمسها األحرف السبعة ،وهي
ٌ
متضمنة ملا ثبت من القراءات املتواترة يف العرضة األخرية(.)1
-5حفظت لنا املخطوطات القرآنية اتريخ النقط والشكل تطبيقا عمليًا كما
وصفتها لنا كتب العلماء الذين تكلموا عن اتريخ كتابة الرسم ،مما جيعل
املرء يف ضمانة علمية مما كتبه املتقدمون ،وأهنم أصابوا كبد احلقيقة ،ومل
يقدموا أو أيخروا ،مما جيعل هذه الضمانة سائرة على كتب األمة فيكون
عظيما على النفس.
وقعها ً
افدا أصيالً من روافد حفظ اتريخ اخلط
 -6أصبحت املخطوطات القرآنية ر ً
العرب ،والذي نقل لألمة مجاليات العرب يف رمسهم احلرف ،والذي أدهش
الغرب والشرق يف ظل غياب اجلماليات القدمية لديهم ،حىت غدت بعض
املخطوطات القرآنية أصالً من أصول تتبع اتريخ الكتابة العربية ،وكيف هي
تطورات اخلط العرب.
***

( )1قال أبوعلي الفارسي" :أما كون املصاحف العثمانية مشتملة على مجيع األحرف السبعة ،فإن
القراء واملتكلمني إىل أن
هذه مسألة كبرية اختلف العلماء فيها :فذهب مجاعات من الفقهاء و ّ
املصاحف العثمانية مشتملة على مجيع األحرف السبعة" احلجة للقراء السبعة ( ،)8/1وذهب
ابن اجلزري إىل قول أخص منه وهو :أن األحرف السبعة بقي منها ما حيتمله رسم املصحف.
وانظر :منجد املقرئني ومرشد الطالبني ،ألب اخلري ابن اجلزري (ص.)23:
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املبحث األول :حملة موجزة وصفية عن طريقة كتابة الصحابة للقرآن زمن

النيب صلى هللا عليه وسلّم
قبل أن أيخذ البحث طريقه يف احلديث عن أبرز الدخيل على خمطوطات
املصاحف ،كان حرًاي به أن يعرض واص ًفا الطريقة اليت درج عليها السلف يف
موجزا ،مث املصحف الذي يُنسب يف هذا العصر لعثمان
كتابة املصاحف ً
عرضا ً
عرضا وصفيًا.
بن عفان-رضي هللا عنهً ،-
وألن السلف هم أقرب الناس إىل وقت التنزيل ،كانوا أوىل بنهج سريهم،
كيف وقد دخلوا يف اخلريية اليت نص عليها النب الكرمي صلى هللا عليه وسلم
إذ قال" :خري أميت القرن الذين يلوين ،مث الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم"(.)1
ولذا كان هلذا الدين طري ًقا رمسه النب صلى هللا عليه وسلم ،وسار بعده من
اضحا جليًّا ،واخلروج عن طريقهم خطورة يف
سار على هنجه ،فغدا الطريق و ً
الدين ،وتقحم للصعاب ،كما قال تعاىل:ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ

(سورة النساء.)115 :
وقد كان لكتابة املصحف يف القرون األوىل أطو ٌار ومراحل تغري معها ما
اعتاده الناس يف الكتابة ،فمن هذه األطوار املتغرية ما كان يف الطريقة اهلجائية

( )1رواه مسلم يف كتاب :فضائل الصحابة ،يف ابب :فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم،
ورقم (.)2533
جملة العلوم الشرعية
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املتبعة يف ذلك العصر ،وكان ذلك التغيري ملصلحة ظاهرة ،فاتفقت األمة بعد
تلك العصور املتقدمة على ذلكم التغيري للمصاحل املرسلة املرتتبة عليه.
ميس الوحي بنطق احلرف ،أو زايدة
وبطبيعة احلال فإن ذلكم التغيري مل ّ
الكلمة ،أو ترتيب اآلي ،وإال ُمسي حتري ًفا-وحاشاهم -وإمنا كان يف طريقة
الكتابة من حيث الزايدات يف النقط والشكل.
ومن تلك األطوار املتغرية ما كانت حمل اجتهاد الناسخ والكاتب ،إبضافة
أمور فنية شكلية :إما يف املبالغة يف جتويد اخلط ،أو يف إضافة مجل ليست من
القرآن على حواشي املصحف ،أو بزخرفته وهندسته...إىل غري ذلك مما هو
حمل الدراسة والبحث.

وبيت القصيد يف هذا املطلب هو طريقة كتابة ما ُكتب زمن النب صلى
هللا عليه وسلم ،فمن أهم ما يقال يف ذلك:

أن ما كتب زمن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن منقوط األحرف.مل تكن احلروف منقوطة يف أصل الوضع الكتاب للحرف ،ذلك أن اللغة
العربية أَ َخذت شيئًا من صفات حروفها من اخلط النبطي الذي ليس فيه
نقاط(.)1
( )1وقع خالف كبري عن اتريخ احلروف العربية وعن نشأهتا ،وهل هي توقيفية؟ أم من اليمن؟ أم من
غري ذلك ،...والسبب يف ذلك :قلة النقوش العربية اجلاهلية ،وغموض اتريخ اخلط العرب عن
مؤرخي العرب القدماء .واألنباط :قبائل عربية نزحت من اجلزيرة العربية وسكنوا يف املناطق اآلرامية
يف فلسطني وجنوب بالد الشام واألردن ،وينظر ملزيد يف نقل اخلالف :الفهرست ،البن الندمي
( ،)1٤/1وصبح األعشى للقلقشندي ( ،)12/3واتريخ التمدن اإلسالمي ،جلُرجي زيدان
( ،)70/3ورسم املصحف-دراسة لغوية اترخيية ،-لغامن قدوري احلمد(ص.)51-50:
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ومع توسع الفتوحات ودخول أبناء العجم يف اإلسالم ،وضعف الناس يف
العربية فحش اخلطأ ،وتشاهبت على األعني احلروف :كالباء ،والتاء ،والثاء،
واجلاء ،واحلاء ،واخلاء ،...من هنا جاءت فكرة اإلعجام.
قال ابن خلكان ":الناس غربوا يقرؤون يف مصحف عثمان بن عفان -
رضي هللا عنه -ني ًفا وأربعني سنة إىل أايم عبد امللك بن مروان ،مث كثر
التصحيف وانتشر ابلعراق ،ففزع احلجاج بن يوسف الثقفي إىل كتّابه وسأهلم
زماان ال يكتبون
أن يضعوا هلذه احلروف املشتبهة عالمات... ،فغرب الناس بذلك ً
أيضا يقع التصحيف ،فأحدثوا اإلعجام،
إال منقوطًا ،فكان مع استعمال النقط ً
فكانوا يتبعون النقط اإلعجام "(.)1
ويف هذا النص كان النقط غري اإلعجام يف مصطلح املتقدمني ابتداءًا.
منصواب،
فوعا ،أم
فالنقط :كان عالمة يعرف هبا كيف ينطق احلرف :مر ً
ً

جمرورا ،...وهي ما تعرف بعد ذلك ابحلركات(.)2
أم ً

واإلعجام :هو فك املتشابه من احلروف ،والتمييز بينها بعالمات توضحها.

( )1وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان ،ألمحد بن حممد ابن خلكان ( ،)32/2ويف صبح
األعشى( )٤78/1ذكر القلقشندي أن أاب األسود الدؤيل هو أول من نقط املصاحف النقط
األول ،وهو نقط اإلعراب.
( )2وبعضهم يقسم النقط إىل قسمني :نقط اإلعجام :وهو نقط احلروف يف ذواهتا للتفريق بني املشتبه
منها يف الرسم :كالباء ،والتاء ،والثاء .ونقط اإلعراب :وهو نقط احلروف للتفريق بني احلركات
املختلفة.
انظر :قصة النقط والشكل ،د .عبداحلي حسني الفرماوي (ص.)18:
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وعرف العرب اإلعجام من أواسط القرن األول ،ومل يكونوا يُعجمون يف
كتاابهتم إال إذا خافوا من اخلطأ ،ومن هنا أعجموا املصاحف خشية الوقوع يف
وتعظيما لكالم هللا ،لكنهم كرهوا اإلعجام فيما إذا كان املرسل إليه
اخلطأ،
ً
خليفة ،أو عاملـًا؛ ألن مثليهما ال حيتاج ملثل ذلك بقوة عربيته؛ ولذا كان بعض
األدابء جيعل من آداب الكاتب ترك النقط والشكل ،يقول ابن عبدربه:
متر ابحلرف املعضل الذي تعلم
"وإايك والنقط والشكل يف كتابك ،إال أن ّ
أن املكتوب إليه يعجز عن استخراجه...ألن يشكل احلرف على القارئ أحب
الشونيز يف
إيل من أن يعاب الكتاب ابلشكل ،وكان املأمون يقول" :إايكم و ّ
ّ

كتبكم" يعين النقط واإلعجام"(.)1
املصاحف من النقط
الصدر من عصر الصحابة والتابعني
وإمنا أخلى
َ
ُ
والشكل؛ ألهنم أرادوا الداللة على بقاء السعة يف اللغات ،والفسحة يف القراءات
()2

اليت أذن هللا تعاىل لعباده يف األخذ هبا .

خلو ما ُكتب من التعشري والتحزيب...كانت املصاحف زمن النب صلى هللا عليه وسلم خالية من النقط،
والشكل ،والتعشري ،والتخميس ،والتحزيب ،وكتابة ع ّد اآلي يف خوامت السور،
وكتابة أمساء السور.

( )1العقد الفريد ،ألمحد بن حممد ابن عبدربه (.)255/٤
( )2انظر :نقط املصاحف ،ألب عمرو عثمان بن سعيد الداين (ص.)11:
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َّ
والشكْل :يعود معناه يف الصدر األول إىل التنقيط .فالفتحة :نقطة على

أول احلرف .والضمة :على آخره .والكسرة :حتت أوله .والذي اشتهر اآلن
الضبط ابحلركات املأخوذة من احلروف وهو الذي أخرجه اخلليل.

والتعشري :من الرقم عشرة ،وهو أن جيعل عالمة عند انتهاء كل عشر
آايت.
والتخميس :من الرقم مخسة ،وهو أن جيعل عالمة عند انتهاء كل مخس.

والتحزيب :أن جيعل عالمة عند مبتدأ كل حزب(.)1

كان املصحف غري جمموع يف رق واحد.كان كتاب الوحي زمن النب صلى هللا عليه وسلم يكتبون القرآن على الرقاع
جمموعا عند أحد منهم ،قال زيد بن اثبت" :كنا
وغريها ،ومل يكن املصحف
ً

عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع"(.)2

قال البيهقي ":وإمنا أراد  -وهللا تعاىل أعلم  -أتليف ما نزل من اآلايت
املتفرقة ،يف سورهتا ومجعها فيها إبشارة من النب صلى هللا عليه وسلم ،مث كانت
مثبتة يف الصدور مكتوبة يف الرقاع واللخاف ،والعسب ،فجمعت منها يف
صحف إبشارة أب بكر ،وعمر وغريمها من املهاجرين واألنصار ،مث نسخ ما

( )1انظر :العناية شرح اهلداية ،حملمد بن حممد البابريت ( ،)2٩0/1٤واإلتقان ،لعبدالرمحن لسيوطي
( ،)18٤/٤ومناهل العرفان يف علوم القرآن ،حملمد الزرقاين ( ،)33٤/1واملوسوعة الفقهية الكويتية
(.)15/38
( )2رواه مسلم ،يف كتاب :فضائل الصحابة ،يف ابب :فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم،
ورقم (.)2533
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مجع يف الصحف يف مصاحف إبشارة عثمان بن عفان على ما رسم املصطفى

صلى هللا عليه وسلم "(.)1
فجميع القرآن كتب يف زمن النب صلى هللا عليه وسلم ،وكتب مفرقًا ،وأوثق
مكتواب بني يديه صلى هللا عليه وسلم ،إ ْذ إن بعضهم
ما كتبه الصحابة ماكان
ً
كان يكتب بعض اآلايت لنفسه ،ألنه صلى هللا عليه وسلم أابح كتابة القرآن

فقال ":ال تكتبوا عين ،ومن كتب عين غري القرآن فليمحه"(.)2

تب اآلايت ،أما السور فوقع فيه اخلالف.
-كان ما ُكتب ُمر َ

وممن نقل اإلمجاع على أن ترتيب اآلايت توقيفي مجلة من العلماء.

( )1شعب اإلميان ،ألب بكر أمحد بن احلسني البيهقي (.)3٤2/1
( )2رواه مسلم ،يف كتاب :الزهد والرقائق ،يف ابب التثبت يف احلديث وحكم كتابة العلم ،ورقم
(.)300٤
وقد كتبت السنة يف زمن النب صلى هللا عليه وسلم ،وجاءت شواهد تدل على اإلذن بذلك ،ومن هنا
اجتهد العلماء يف التوفيق بني األحاديث ،قال ابن القيم يف حاشية عون املعبود( ":)18٩/٩قد
صح عن النب صلى هللا عليه وسلم النهي عن الكتابة واإلذن فيها ،واإلذن متأخر ،فيكون انسخا
حلديث النهي ،فإن النب صلى هللا عليه وسلم قال يف غزاة الفتح" :اكتبوا ألب شاه" يعين خطبته
اليت سأل أبو شاه كتابتها ،وأذن لعبد هللا بن عمرو يف الكتابة ،وحديثه متأخر عن النهي ،ألنه مل
يزل يكتب ،ومات وعنده كتابته ،وهي الصحيفة اليت كان يسميها "الصادقة" ،ولو كان النهي
عن الكتابة متأخرا حملاها عبد هللا ،ألمر النب عليه الصالة والسالم مبحو ما كتب عنه غري القرآن،
فلما مل ميحها وأثبتها ،دل على أن اإلذن يف الكتابة متأخر عن النهي عنها ،وهذا واضح .واحلمد
هلل"
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قال السيوطي ":اإلمجاع والنصوص املرتادفة على أن ترتيب اآلايت توقيفي
ال شبهة يف ذلك ،وأما اإلمجاع فنقله غري واحد منهم الزركشي يف الربهان(،)1
وأبو جعفر بن الزبري يف مناسباته( )2وعبارته :ترتيب اآلايت يف سورها واقع

بتوقيفه صلى هللا عليه وسلم وأمره من غري خالف يف هذا بني املسلمني"(.)3
عن ابن عباس قال" :قلت لعثمان :ما محلكم على أن عمدمت إىل األنفال
وهي من املثاين وإىل براءة وهي من املئني فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما سطر
بسم هللا الرمحن الرحيم ووضعتمومها يف السبع الطوال؟ فقال عثمان :كان رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد ،فكان إذا أنزل عليه
الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤالء اآلايت يف السورة اليت
يذكر فيها كذا وكذا ،وكانت األنفال من أوائل ما نزل ابملدينة ،وكانت براءة
من آخر القرآن نزوالً ،وكانت قصتها شبيهة بقصتها ،فظننت أهنا منها ،فقبض
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يبني لنا أهنا منها ،فمن أجل ذلك قرنت
بينهما ،ومل أكتب بينهما سطر بسم هللا الرمحن الرحيم ،ووضعتها يف السبع
الطوال"(.)٤

( )1انظر :الربهان يف علوم القرآن ،ألب عبد هللا حممد الزركشي ()256/1
( )2انظر :الربهان يف تناسب سور القرآن ،ألمحد بن إبراهيم بن الزبري الغرانطي (ص)182:
( )3اإلتقان يف علوم القرآن ،لعبد الرمحن السيوطي(.)212/1
( )٤رواه أمحد يف مسند الصحابة بعد العشرة ،ورقم ( ،)٤٩٩واحلاكم يف املستدرك يف كتاب التفسري،
ورقم ( ،)2875وقال الذهب ":هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ،ومل خيرجاه".
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أما ترتيب سوره فوقع فيه اخلالف ،ونسب السيوطي إىل مجهور العلماء

على أن ترتيبه اجتهادي من أصحاب النب صلى هللا عليه وسلم(.)1
ومنهم من ذهب إىل أنه توقيفي من النب صلى هللا عليه وسلم(.)2
بعضا من القرآن كان توقي ًفا -وهو األكثر-
ولعل الصواب أن يقال :إن ً
اجتهاداي ،وهو ظاهر كالم ابن عطية ،وقول اثلث يف
وبعضا منه كان
ً
ً
املسألة( ،)3ولداللة اآلاثر على ذلك ،فقد رتب النب صلى هللا عليه وسلم بعض
السور ،ونقل إلينا ذلكم الرتتيب ،كما كان يقرأ سوريت اجلمعة واملنافقون-
أحياان ،-وابألعلى والغاشية يف أحايني أخرى من ركعيت صالة اجلمعة( ،)٤وكثري
ً
من السور مل يرد النقل برتتيبه فعُلم أن األمر كان من عند أصحابه صلى هللا
عليه وسلم .

( )1انظر :اإلتقان ( ،)216/1وممن ذهب هلذا القول :القاضي الباقالين يف االنتصار (،)60/1
أقرب وأشبه أن يكون ح ًقا" ،وابن فارس يف كتابه املسائل اخلمس ،وهو
وقال ":هذا القول الثاين ُ
كتاب مفقود ،ونقل قوله الزركشي يف الربهان(.)237/1
( )2وممن ذهب هلذا القول :الطيب يف فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب ( ،)616/1وابن
حجر يف الفتح ( ،)٤2/٩والسيوطي يف اإلتقان (.)21٩/1
( )3انظر :كتابه احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (":)50/1وظاهر اآلاثر أن السبع الطول
واحلواميم واملفصل كان مرتبًا يف زمن النب صلى هللا عليه وسلم ،وكان يف السور ما مل يرتب ،فذلك
هو الذي رتب وقت ال َكْتب".
( )٤رواه مسلم ،يف كتاب :اجلمعة ،ويف ابب :ما يقرأ يف صالة اجلمعة ،ورقم( )877و(.)878
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املبحث الثاين :حملة وصفية عن طريقة كتابة أقدم املصاحف بعد النيب

صلى هللا عليه وسلم.
جدا إثبات كون خمطوط من املخطوطات القدمية هو مصحف
من الصعب ً
عثمان ،وكل ما قيل عنه إنه مصحف عثمان فهو املصحف املنقول عنه املرسل
إىل األمصار ،إال من نص من املتقدمني على رؤيته ذاته ،ويرى بعضهم أن هذه
املصاحف املنقولة عن مصحف عثمان احرتقت مجيعها( ،)1أما مصحف عثمان
نفسه الذي كان يَقرأ منه فقد ُسئل عنه مالك فقال" :ذهب"( ،)2وأكثر الظن
فقدان هذا املصحف(.)3

( )1يقول حممد كرد يف كتابه خطط الشام ( ":)18٤/6ومن أهم الكتب القدمية يف الشام مصحف
سيدان عثمان  ...والغالب أنه نقلت عنه عدة مصاحف عدت من األمهات منها ما جعل يف
طربية ،ومنها ما وضع يف قنسرين .وكثرت النسخ بعد ذلك ،لكن هذه املصاحف ذهبت يف احلريق
الذي أصيبت به اجلوامع يف عصور خمتلفة"
( )2كتاب املصاحف ،ألب بكر بن أب داود (ص.)135:
ص َفه بوجود دم كثري على سورة النجم ،ومل يقل أحد من
( )3ومن رأى املصحف من املتقدمني َو َ
املعاصرين فيما أعلم بوجود مصحف من هذا النوع ،قال أبو عمرو الداين يف املقنع(ص:)٤3:
"وقال احللواين أمحد بن يزيد ،عن خالد بن خداش قال " :وأكون " ابلواو ،وقال :رأيت املصحف
ممتلئًا دما وأكثره يف (والنجم)" ،ويقصد بقوله" :وأكون" قوله تعاىل من سورة املنافقون:ﭽ ﯣ

ﯤ ﯥﭼ .

وقال ابن بطوطة يف رحلته( ":)12/2وفيه املصحف الكرمي الذي كان عثمان -رضي هللا عنه -يقرأ

تغري الدم يف الورقة اليت فيها قوله تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
فيه ملا قتل ،وأثر ّ

ﮘ ﭼ (البقرة ،)137 :ويقول الصفاقسي يف غيث النفع(ص ":)500:ورأيت فيه أثر الدم
وهو ابملدرسة الفاضلية ابلقاهرة".
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وما وجد يف مصر اليوم يف خزانة اآلاثر من أقدم ما كتب من خالل
التحليالت والدراسات هلذه النسخة(.)1
عاما ،من خالل :كالم الواصفني املتقدمني الرائني
وسيكون الوصف هاهنا ً
متأخرا ،ومنها
ملصحف عثمان ،أو من خالل املصاحف األقدم واليت وجدت ً
مصحف مصر ،فمن جمموع صفاهتا:
الرق هي مادة الكتابة
رق ضخم ،ذلك أن ّ
 ُكتبت هذه املصاحف على ّاملنتشرة عندهم ،أو ألن الرق أكثر بقاء( ،)2أما عن مصحف القاهرة فكتب
سطرا(.)3
مبقاس53×68 :سم ،يف كل صفحة ً 12
كتبت ابخلط املربع ،املسمى ابخلط(احلجازي) وهو التسمية الصحيحةبدالً عن اخلط الكويف(.)٤
( )1انظر :رسم املصحف-دراسة لغوية اترخيية( -ص)1٩2:
ط حسن
ضخما خب ّ
عظيما ً
( )2قال ابن كثري يف فضائل القرآن (ص" :)8٩:وقد رأيته كتااب عز ًيزا جليالً ً

رق أظنه من جلود اإلبل ،وهللا أعلم" .ويقول القلقشندي يف صبح
مبني قوي حبرب حمكم ،يف ّ
الرق؛ لطول بقائه ،أو
األعشى ":أمجع رأي الصحابة -رضي هللا عنهم -على كتابة القرآن يف ّ
ألنه املوجود عندهم حينئذ ،إىل أن ويل الرشيد اخلالفة وقد كثر الورق وفشا عمله بني الناس أمر
ّأال يكتب الناس إال يف الكاغد ،ألن اجللود وحنوها تقبل احملو واإلعادة فتقبل التزوير ،خبالف

الورق فإنه مىت حمي منه فسد ،وإن كشط ظهر كشطه .وانتشرت الكتابة يف الورق إىل سائر
استمر الناس على ذلك إىل اآلن"()516-515/2
األقطار ،وتعاطاها من قرب وبعد ،و ّ
( )3انظر :مصحف عثمان بدار الكتب املصرية :األصول والتاريخ ،ألمحد وسام شاكر (.)7-6
( )٤بقي اخلط الكويف هو السائد يف القرون األوىل ،إىل أن نُقل إىل خطوط أخرى هناية العصر األموي،
وبداية العصر العباسي ،وأول من مساه ابلكويف هو ابن الندمي يف كتابه الفهرست (ص ،)16:وال
تصح نسبته إىل الكوفة؛ ألهنا مل تعرف إال بعد وجود اخلط يف احلجاز ،قال القلقشندي يف صبح

36

الدخيل يف خمطوطات املصاحف "عرض ونقد"
د .عاصم بن عبد هللا بن حممد آل محد

خلوها من كتابة اإلعجام ،فال نقط يف حروفه ،وال حركات. خلوها من الزخارف والنقوش(.)1 خلوها من عالمات للفصل بني السور واآلايت.-خلوها من أمساء السور ،وع ّد اآلي.

وحاصل القول:
أن مصحف عثمان-رضي هللا عنه -سواء الذي كان يقرأ منه ،أو ما أرسله
إىل األمصار كان قد كتب بطريقة سهلة بسيطة ،خالية من التكلف والتزويق،
كالزخرفة والتذهيب ،أو الزايدات :كاإلعجام ،والنقط ،واحلركات ،واألمساء
للسور ...فمن زعم أنه رأى مصحف عثمان ووصفه ابلزخرفة...وغريه مما مل
يُذكر يف وصفه فقوله ُمستبعد ،وليس هو مبصحف عثمان-رضي هللا عنه.-
وهناك أمور أخرى تدل على استبعاد بعض ما زعم أنه مصحف عثمان
ككرب حجم النسخة وثقلها املفرط ،كاليت يف استنبول ،فإنه من العسري محلها
وقراءهتا ،فكيف بعثمان وهو يف الثمانني أن حيملها(.)2
فاملقور :هو
ط
األعشى ":اخل ّ
الكويف فيه ع ّدة أقالم مرجعها إىل أصلني :ومها التقوير والبسطّ ،
ّ
املعرب عنه اآلن ابللّ ّني ،وهو الذي تكون عرقاته وما يف معناها منخسفة منحطة إىل أسفل كالثلث
ّ

املعرب عنه اآلن ابليابس ،وهو ما ال اخنساف واحنطاط فيه كاحمل ّقق،
والرقاع وحنومها ،واملبسوط :هو ّ
وعلى ترتيب هذين األصلني األقالم املوجودة اآلن".
( )1فأي مصحف يُزعم أنه ملصحف عثمان وفيه زخارف أو نقوش ،أو كتاابت تبني مفاصل سور
القرآن وأعشارها فليس هو مصحف عثمان ،ألنه خيالف الوصف الذي حكاه املتقدمون.
( )2انظر :الرحلة العجيبة لنسخة من مصحف عثمان يف أرجاء املغرب واألندلس ،حملمود بوعياد
(ص.)5٤:
جملة العلوم الشرعية
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املبحث الثالث :الدخيل على خمطوطات املصاحف.

كما هي عادة البشرية يف شؤوهنا املتنوعة واليت يعرتيها التغري ،وال يبقى
تقصريا وتفريطًا ،وإن زايدة وإفراطًا،
السمت على ما كان عليه كل زمن ،إن
ً
وهكذا اإلسالم بعد ما أنزل هللا :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅ ﭼ(سورة املائدة )3 :وملا نزلت هذه اآلية وذلك يوم احلج
األكرب ،بكى عمر ،فقال له النب صلى هللا عليه وسلم" :ما يبكيك؟" قال:
أبكاين أ ّان كنا يف زايدة من ديننا ،فأما إذ كمل ،فإنه مل يكمل شيء إال نقص!

فقال" :صدقت"(.)1
وقد تسابق املسلمون لنسخ املصاحف وكتابتها ،ولرمبا طرأ على الكتابة
أمور أوجبها زمان املرحلة ،ولرمبا مل يوجبها إال رأي أو فكر الناسخ أو الكاتب،
ٌ
ويف هذا املبحث سوف تُدرس بعض التغريات اليت طرأت على خمطوط القرآن
وما مدى قرهبا وبعدها عن السنة ،وكالم أهل العلم يف ذلك قدر املستطاع،
ومن هللا التوفيق والسداد.
***

( )1أخرجه ابن جرير يف التفسري ( ،)51٩/٩وابن وضاح يف البدع ( ،)133/2وابن أب شيبة يف
مصنفه ( ،)88/7وقال ابن كثري يف تفسريه ( )26/3بعد هذا احلديث" :ويشهد هلذا املعىن
احلديث الثابت" :إن اإلسالم بدأ غريبا ،وسيعود غريبا فطوىب للغرابء" .رواه مسلم يف كتاب:
اإلميان ،وابب :بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا ،ورقم (.)232
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املطلب األول :نقط املخطوط.

تكلم البحث يف املبحث األول عن اتريخ النقط ،وكيف ُكتب املصحف
بدونه ،وعن العلل اليت أدت إىل إثبات النقط ،مع خلوه يف مصاحف عثمان-
رضي هللا عنه ،-والذي يظهر أن وضع النقاط-وإن خالفت املصاحف األول-
ال أبس هبا ،إلطباق املسلمني يف سائر اآلفاق بعد الصحابة والتابعني على
جواز ذلك ،وأن الداعي إىل ذلك هو فشو اللحن يف القراءة ،وخروج أعناق
اجلهل يف التالوة ،مما أوجب على املسلمني الشروع يف األسباب اليت تقي القرآن
عن التحريف ،وجتعله يف دائرة الضبط( ،)1وأن العلة هي :املبالغة يف احملافظة على
رسم املصحف ،واخلوف ممّا قد يسببه عدم جتريده من التغيري فيه ،كما قال أبو
عبيد القاسم بن سالم عن رأي إبراهيم النخعي القائل ابلكراهة" :وإمنا نرى أن
إبراهيم كره هذا خمافة أن ينشأ نُ ُشوء يدركون املصاحف منقوطة فريى أن النقط
من القرآن"( ،)2وقال ابن جنيم احلنفي" :وما روي عن ابن مسعود –رضي هللا
جردوا القرآن فذلك يف زماهنم؛ ألهنم كانوا ينقلونه عن النب صلى
عنه -من قوله ّ
هللا عليه وسلم كما أنزل"(.)3

( )1انظر :التعليل األول والثاين من احملكم يف نقط املصاحف (ص.)11:
( )2غريب احلديث ألب عبيد القاسم بن سالم (.)٤7/٤
( )3البحر الرائق ،لزين الدين احلنفي (.)231/8
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املطلب الثاين :كتابة املخطوط ابلذهب.

من أبرز املخطوطات اليت كتبت ابلذهب خمطوط ما يعرف بـ(الرق األزرق)(،)1
()2
كما عرف ذلك يف بعض املخطوطات املغربية واألندلسية  ،وقد اختلف

العلماء يف حكم كتابة املصحف ابلذهب ،فذهب إىل اجلواز مجهور احلنفية(.)3
تعظيما وإكر ًاما(.)٤
واستدلوا بدليل عقلي :أبن يف تزيني اآلايت ً

وقد يناقش :أب ّن األمر لو كان فيه خري جلاء الشرع مبثله ،وهللا يقول:ﭽﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ ( سورة املائدة -

آية.) 3:

( )1كتب يف القرن الرابع اهلجري ،ويقع هذا املخطوط ذو احلجم الكبري يف سبعة جملدات ،كتبت
حروفه ابلذهب ،وكان نوع خطه اخلط املربع أو ما يعرف ابلكويف ،على رق أزرق ،وكان لون
الفضة للسور وعد اآلايت واألحزاب ،وجد هذا املخطوط يف القريوان وحفظ يف تونس ،إال أجزاء
منه وزعت على متاحف عاملية خارج البالد.
انظر :مقالة بعنوان (وريقة من القرآن األزرق) يف موقع قنطرةhttps://www.qantara-:
_ ،med.org/public/showواملوقع الرمسي ملتحف بباردو والذي تشرف عليه وكالة
التونسية:
الرتاث
إحياء
http://www.bardomuseum.tn/index.php?option=com
( )2انظر :عناية أهل األندلس ابملصحف الشريف ،حملمد شباح ( ص.) ٩1:
( )3انظر :تبيني احلقائق ،لعثمان الزيلعي ( ،)30/6والبحر الرائق ،لزين الدين احلنفي (.)231/8
( )٤انظر :تبيني احلقائق ،لعثمان الزيلعي ( ،)30/6والبحر الرائق ،لزين الدين احلنفي (.)231/8
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وذهب إىل املنع مجهور السلف( ،)1ومذهب مجهور علماء اخللف( ،)2فعن أب
ذر -رضي هللا عنه -قال" :إذا زخرفتم مصاحفكم ،وزوقتم مساجدكم فالدابر

ومصاحف الصحابة كانت
عليكم"( ،)3وعللوا ذلك :أبن املصحف اإلمام،
َ
خالية من الزخرفة ،مع ما فيه من إضاعة املال(.)٤

قال املناوي" :فزخرفة املساجد وحتلية املصاحف منهي عنها؛ ألن ذلك يشغل

القلب ويلهي عن اخلشوع والتدبر واحلضور مع هللا تعاىل"( )5قال أبو رزين(:)6

( )1وممن نقل عنه املنع :أب بن كعب ،وأبو الدرداء ،وأبو هريرة ،وابن عباس ،وبرد بن سنان ،كما يف
كتاب املصاحف ،البن أب داود من األرقام.)٤72-٤60( :
( )2انظر :حاشية ابن عابدين ( ،)386/6والذخرية ،ألمحد بن إدريس القرايف ( ،)353/13واجملموع
( ،)386/٤واملغين ،البن قدامة (.)326/2
( )3أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ( ،)31٩/2يف ابب :تزيني املصاحف وحليتها ابلذهب
والفضة ،وله شاهد من حديث أب بن كعب أخرجه ابن أب شيبة يف مصنفه ( ،)27٤/1ورقم
( ،)31٤8وأخرجه ابن أب داود يف كتاب املصاحف ،يف حتلية املصاحف ابلذهب ،ورقم
( ،)٤60قال ابن امللقن يف البدر املنري (" :)577/5رواه ابن أب داود يف كتاب املصاحف بسند
ال أبس به".
ئبق .
وزوقتم :من الز ُاو ُ
وق :الزئبق يف لغة أهل املدينة ،قيل لكل ُمنَـقشُ :م َزوق ،وإن مل يكن فيه الز ُ

انظر :لسان العرب ( .)150/ 10والدابر :اهلالك .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)٩8/2
( )٤انظر :اآلداب الشرعية ،البن مفلح (.)333/2
( )5فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،لعبد الرؤوف املناوي (.)366/1
الرماين التّمار ،بياع الرمان ،ويقال القزاز ،ويقال التمار ،وثقه أمحد وابن
( )6رزين بن حبيب اجلهين ُّ
معني ،وأخرج له الرتمذي ،وذكره ابن حبان يف الثقات .انظر :التاريخ الكبري ،للبخاري
( ،)32٤/3وهتذيب التهذيب ،البن حجر (.)238/3
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"ال تزيدوا فيه  -أي القرآن  -شيئًا من أمور الدنيا"( ،)1وهنا مسألة على هذا
القول :هل جتوز القراءة من املخطوط الذي كتب ابلذهب؟
يقال -والعلم عند هللا :-إن اخلالف واقع يف كتابته ابلذهب ال يف القراءة
منه.

فإن قيل :هل جيب إزالته وحكه؟
يقال-والعلم عند هللا :-إن إزالته مزيلة ألصل الكتابة كلها ،ويف هذا ذهاب
لالنتفاع بقراءة املصحف ،وحينئذ فضرر إزالته أشد من نفعها ،وقد هم عمر
بن عبد العزيز أن ميحو الذهب الذي يف املسجد ،فقيل له :إنه إذا جرد مل يكن
له مثن .فرتكه( ،)2فكذلك احلال يف املخطوط املذهب.
كما أن املسألة ليست حمل وفاق بني العلماء ،فقد رخص بعض الشافعية
()3
ومر أول املسألة إابحة احلنفية للرجال
املصحف املذهب للنساء دون الرجال ّ ،
والنساء.

( )1أخرجه ابن أب شيبة ،يف كتاب :الصالة ،ابب :من كره أن يكتب القرآن يف الشيء الصغري ،ورقم
(.)85٤
( )2انظر :اتريخ دمشق ،البن عساكر ()277-276 /2
( )3قال البجريمي يف التجريد لنفع العبيد(" :)3٤/2وحاصل ذلك كله أن حتلية املصحف ابلفضة
جائزة مطل ًقا للمرأة وغريها ،وابلذهب جائزة للمرأة دون غريها".
٤2
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املطلب الثالث :التربك ابملخطوط.

ذكر بعض الرحالة أهنم تنقلوا يف األمصار ،ورأوا ما أمسوه أو ظنوه أنه
مصحف عثمان-رضي هللا عنه -الذي أرسله إىل بعض األمصار ،يقول عبد
الغين النابلسي( )1يف كتابه :احلقيقة واجملاز يف رحلة بالد الشام ومصر واحلجاز:
"يف يوم اجلمعة التاسع من احملرم ،يف هذا السفر املبارك ذهبنا إىل القلعة
ألجل زايرة مصحف اإلمام عثمان بن عفان -رضي هللا عنه -فصعدان إليها
يف طريق مرتفع متهدم اجلوانب ...مث طلبنا زايرة املصحف العثماين ،فقام رجل
من أهل البالد وفتح لنا خزانة يف قِبلي اجلامع املذكور ابلقرب من احملراب،
وأخرج لنا صندوقًا ففتحه ،وإذا فيه مصحف اإلمام عثمان -رضي هللا عنه-
وعليه أثر الدم يف بعض اآلايت فقبلناه وتربكنا به"(.)2
ويفهم من النص التايل أن أهل محص إذا احتاجوا إىل املطر ُخيرجون
مصحف عثمان ويستسقون به ويدعون هللا على ما يذكر حممد مكي بن
السيد ،يف كتابه :اتريخ محص ،حيث يقول:

( )1عبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين ،احلنفي ،النقشبندي ،القادري ،املعروف ابلنابلسي ،عامل
صويف ،رحل إىل بغداد ،وعاد إىل سورية ،من تصانيفه ديوان االهليات ،وديوان املدايح واملراسالت
(ت.)11٤3:
انظر :معجم املؤلفني ،لعمر كحالة ()271/5
( )2للمزيد يقرأ من الصفحات( :ص ،)11٤-111:نقالً عن حوادث محص اليومية ،حملمد املكي
بن السيد(ص)3٤3:
جملة العلوم الشرعية
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٤3

"وفيه صار الطلب السقيا من هللا ،وخروج الناس من القلعة وتنزيل املصحف
العثماين من حمله إىل احملراب نسأل من هللا الرمحة جباه األمة وسراج الظلمة
آمني"(.)1
ويف هذه املنقوالت يقف البحث عدة وقفات:
وتربكنا به".
أوالً :قولهَّ ":
وهذه العبارة جمملة حتتاج إىل تفصيل:

-فإن كان املقصود التربك بقراءة القرآن ،رجاء نوال ثواب القراءة،

واالستشفاء ابلقرآن الذي قال هللا

عنه :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﭼ (سورة اإلسراء ،)82 :فهذا تربك أبمر شرعي معلوم ،وهو مما شرعه
اإلسالم ،وهو نظري قول عمر-رضي هللا عنه" :أما وهللا ،لقد علمت أنك
حجر ،ولوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك"(.)2

فهو خيرب الناس-رضي هللا عنه -أبن التقبيل ليس لذات احلجر ،فإنه ال
ينفع وال يضر ،وإمنا التقبيل ألمر عائد عن خارج ،وهو اتباع سنة النب عليه
الصالة والسالم ،والتماس الربكة هبذا االتباع.
قال النووي يف كالم نفيس يُنقل وال يُهمل:
"وإمنا قال :وإنك ال تضر وال تنفع .لئال يغرت بعض قرىب العهد ابإلسالم،
وخوف الضر ابلتقصري
الذين كانوا ألفوا عبادة األحجار وتعظيمها ورجاءَ نفعها
َ
( )1املرجع السابق.
( )2رواه مسلم ،يف كتاب :احلج ،ويف ابب :استحباب تقبيل احلجر األسود يف الطواف،
ورقم(.)1270

٤٤

الدخيل يف خمطوطات املصاحف "عرض ونقد"
د .عاصم بن عبد هللا بن حممد آل محد

يف تعظيمها ،وكان العهد قريبًا بذلك ،فخاف عمر -رضي هللا عنه -أن يراه
بعضهم يقبله ويعتين به فيشتبه عليه ،فبني أنه ال يضر وال ينفع بذاته ،وإن كان
امتثال ما شرع فيه ينفع ابجلزاء والثواب ،فمعناه :أنه ال قدرة له على نفع وال
ضر ،وأنه حجر خملوق كباقي املخلوقات اليت ال تضر وال تنفع ،وأشاع عمر
هذا يف املوسم ليشهد يف البلدان وحيفظه عنه أهل املوسم املختلفو األوطان"(.)1
وإن كان املقصود التربك بذات املخطوط ،كونه قرأ منه رجل صاحل،كعثمان-رضي هللا عنه -وأن جمرد ملسه جيلب الربكة ،أو اعتقاد أن القراءة منه
له مزية وأجر عن غريه من املصاحف ،فهذا مما مل أيت به اإلسالم ،وقد قال
النب صلى هللا عليه وسلم":من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد"(،)2
وأوراق املخطوط ذاهتا ال تقرب إىل شيء" ،وكل من متسك بسبب مل جيعله هللا

نوعا من الشرك"(.)3
شرعا ،فإنه قد أتى ً
حسا وال ً
سببًا ،ال ّ

اثنيًا :أما ما نقل عن أهل محص أهنم إذا احتاجوا إىل املطر ُخيرجون
مصحف عثمان ويستسقون به ويدعون هللا ،فله حالتان كذلك:

 فإن كان املقصود التربك بقراءة القرآن فحكمه حكم تعليق التمائم،وحكمها املنع ،ألنه فيه ٌّ
سد لذريعة الشرك ،والقضاء على وسائله وإن كانت
حروزا
من القرآن ،وال ّ
شك أن إبراز املصحف هبذه الطريقة مدعاة إىل اختاذها ً
( )1شرح صحيح مسلم ،للنووي (.)17-16/٩
( )2رواه مسلم ،يف كتاب :األقضية ،ويف ابب :نقض األحكام الباطلة ،ورد حمداثت األمور،
ورقم(.)1718
( )3جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (.)108/1
جملة العلوم الشرعية
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٤5

لألماكن أو اهليئات اليت عُلِّقت فيها ،من اللصوص ،أو احلريق ،أو غري ذلك
دل على ذلك واقع الناس املرير! ،وقد قال عليه الصالة
من نوائب الدهر ،كما ّ
()1
والسالم" :من تَـعّلق شيئًا ُوكيل إليه"  ،وكان السلف يكرهون التمائم كلها
أيضا  :-أُ َعلِّق يف
من القرآن وغريه ،كما قاله إبراهيم النخعي ،وقد سئل ً -

عضدي هذه اآلية:

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ ( سورة األنبياء -

آية )6٩:من ُمحى كانت ب؟ فكره ذلك(.)2
***

( )1رواه أمحد يف مسند الكوفيني ،من حديث عبدهللا بن عكيم برقم ( ،)18803ورواه الرتمذي يف
كتاب :الطب :ابب :ما جاء يف كراهة التعليق ،ورقم ( ،)2072واحلاكم يف مستدركه برقم
( ،)2٤1/٤(-)7503وصححه األلباين يف تعليقه على الرتمذي ،وحسنه شعيب األرانؤوط يف
املسند ،وقال :حسن لغريه.
( )2فضائل القرآن ،ألب عبيد القاسم بن سالم ( .) 272/2

٤6

الدخيل يف خمطوطات املصاحف "عرض ونقد"
د .عاصم بن عبد هللا بن حممد آل محد

املطلب الرابع :كتابة أدعية يف هناية املخطوط.

قد وجد من املصاحف املخطوطة ما ختم جبمل من األدعية ،مثل خمطوط
()1

ابن البواب  ،وكتابة هذه األدعية مل تكن معروفة يف الزمن األول ،فكتابتها
من الدخيل الذي هنى عنه السلف ،فعن أب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -

 ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :ال تكتبوا عين ،ومن كتب عين

محه"( ،)2وعلّة النهي :خمافة اختالط القرآن بغريه( ،)3وعن
غري القرآن فَـلْيَ ُ
عبدهللا ابن مسعود أنه كان حيك التعشري من املصحف ،قال البيهقي" :ألنه
رضي هللا عنه وأاب بكر ،وعمر ،وعثمان  -رضي هللا عنهما -مل يفعلوا شيئًا من
ذلك"(.)٤
وسئلت اللجنة الدائمة عن مسألة مقاربة ملسألتنا ،وابإلمكان التخريج
ُ
يودون دراسة أحكام الرتتيل ،لكن دراستهم
عليها :أن مجاعة من طلبة العلم ّ
حتتاج إىل تقييم األحكام على هامش املصحف لكي يستحضروها حال
القراءة...
( )1هو :أبو احلسن علي بن هالل املعروف اببن البواب الكاتب املشهور ،قال عنه ابن خلكان" :مل
يوجد يف املتقدمني وال املتأخرين من كتب مثله وال قاربه" وقد أثىن على ابن البواب غري واحد من
دينه وأمانته ،تويف سنة ثالث عشرة وأربعمائة ببغداد ،ودفن جوار اإلمام أمحد بن حنبل .انظر:
البداية والنهاية ،إلمساعيل بن عمر بن كثري ( ،)18/12ووفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان ،ألمحد
بن حممد ابن خلكان (.)3٤2/3
( )2رواه مسلم ،يف كتاب :الزهد ،ابب :التثبت يف احلديث ،وحكم كتابة العلم ،ورقم (.)7510
( )3انظر :صحيح مسلم بشرح النووي (.)130/18
( )٤الفتاوى احلديثية ،ألمحد شهاب الدين ابن حجر اهليتمي ( ص.) 16٤:
جملة العلوم الشرعية
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٤7

فأجابت اللجنة" :األصل الذي جرى عليه عمل األمة هو جتريد كتاب هللا
تعاىل من أي إضافة إليه ،ويبقى تداول املصحف برمسه املتداول بني املسلمني
دون إضافة أو نقص؛ هلذا ننصحك برتك ما ذكر من التحشية على املصحف،
وبوسعك أن تكتب ما حتتاج إليه يف أوراق خاصة تشري إىل اسم السورة ورقم
اآلية ،فتجمع بني احملافظة على كتاب هللا تعاىل ،وبني تقييد ما يفيدك ويعينك
على فهمه".
فدار استدالهلم على أ ّن األصل الذي جرى عليه عمل األمة هو جتريد كتاب
هللا تعاىل من أي إضافة إليه ،ويبقى تداول املصحف برمسه املتداول بني املسلمني
دون إضافة أو نقص.
***

٤8

الدخيل يف خمطوطات املصاحف "عرض ونقد"
د .عاصم بن عبد هللا بن حممد آل محد

املطلب اخلامس :كتابة املصحف مبا يعرف أبسلوب اخلط الغباري.

وهو من أساليب كتابة اخلطاطني الذين عاشوا يف الدولة العثمانية ،ومسي ابخلط
الغباري :ألنه صورة مصغرة من خط النسخ ،وألنه يف غاية الدقة والصغر ،ويسمى
جدا كأنه الغبار ،حىت إن بعض اخلطاطني كتبوا
أحياان ابخلط اجملهري ،فاخلط صغري ً
ً
جدا
القرآن كله على حبة من األرز! أو بيضة الدجاج! ووجدت خمطوطات صغرية ً
على منط هذا السياق ،وضعت يف علب صغرية من الذهب أو الفضة( ،)1كما وجد
نسخة من املخطوط كتب يف مقاس (  ) 3 ،7 × 3 ،٩سم(.)2
وقد اتفق العلماء على منع تصغري حجم املصاحف ،ملا يف ذلك من معىن
االحتقار ،وعدم التعظيم( ،)3فكان عمر رضي هللا عنه إذا رأى مصح ًفا قد
كتب خبط دقيق ،ضرب كاتبه ،وقال" :ع ِظّموا كتاب هللا"( ،)٤وعن علي رضي
هللا عنه أنه كان يكره أن يكتب املصحف يف الشيء الصغري(.)5

( )1انظر :جواهر اخلطاطني ،حلسن قاسم حبش ( ص.) ٩6:
( )2انظر :دار الكتب املصري ،د .أمين فؤاد سيد ( ص.) 12:
( )3انظر :جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر ،لشيخي زاده ( ،)22٤/٤وحواشي الشرواين على حتفة
احملتاج بشرح املنهاج ،لعبد احلميد بن حسني الشرواين ( ،)1٤6/1واجلامع ألحكام القرآن،
للقرطب (.)2٩/1
( )٤أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل القرآن (  ،) 323/2ويف سنده ابن هليعة ،وكان حيىي
بن سعيد ال يراه شيئًا ،وقال أمحد" :ما حديث ابن هليعة حبجة" ،وأمره مضطرب الحرتاق كتبه.
( )5أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه برقم( ،)323/٤( - )7٩٤5والبيهقي يف شعب اإلميان ،فصل يف
تفخيم قدر املصحف وتفريج خطه (.)5٤5/2
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٤٩

التكفري
شديدا عند بعضهم ،حىت أَطْلَق
وإذا كان النهي عن تصغري اللفظ ً
َ
على قائله مستهزًئ( ،)1فكيف بتصغري املصحف حقيقة بدرجة ال يكون معها
غايته اليت أنزل ألجلها؟! وما شأن هذه املصاحف اليت ال تقرأ إال ابجملاهر أو
نوعا من عدم التعظيم ،املنايف ملا جاء يف كتاب هللا من قوله -
ال تكاد إال ً

تعاىل  :-ﭽ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ (سورة احلج  -آية،)32 :
وهو يف حقيقة األمر عبث ولعب ولومل تقع نية مصاحبة لذلك ،وقد وصف
هللا كتابه ابلعظمة واجملد إشارة إىل وجوب تعظيمه ومتجيده ،قال  -تعاىل :-
ﭽﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﭼ (سورة احلجر  -آبة ،)87 :وقال  -جل
وعال

 :-ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ (سورة الربوج  -آية.)2()21 :

***

( )1ومن ذلك ما قاله العدوي يف اخلرشي ( ": )62/8وتصغري املصحف كفر إن قصد استهزاء ،وإال
فال ".
( )2انظر :نوازل القرآن ،للدكتور عاصم بن عبدهللا آل محد ( ص.) 300:
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املطلب السادس :تعرق بعض اْلروف واملبالغة يف مطها.

يلجأ بعض نساخ املصاحف إىل املبالغة يف جتويد اخلط وحتسينه إىل قدر
خصوصا إذا
التكلف يف إثبات احلرف ،وذلك من خالل مط احلرف وتعريقه،
ً
كان من كلمة يف آخر آية ،كما عرف ذلك يف بعض املخطوطات املغربية
واألندلسية( ،)1وقد جاء هني السلف عن املبالغة يف كتابة املصحف ،فروي أ ّن
كاتبًا لعمرو بن العاص رضي هللا عنه كتب إىل عمر رضي هللا عنه ،فكتب
بسم هللا ومل يكتب هلا سنًّا ،فضربه عمر فقيل له :فيم ضربك أمري املؤمنني؟
قال :ضربين يف سني( ،)2وجاء عن ابن سريين أنّه كره أن يكتب املصحف
نقصا .أال ترى األلف كيف يغرقها( .)3واملشق:
َم ْش ًقا .قيل :مل؟ قال :ألن فيه ً
م ّد احلرف يف الكتابة( ،)٤وعلّل ابن سريين أن يف ذلك إغراقًا يف زايدة احلروف،
وقال" :ينبغي أن ترد" .أي :إىل االعتدال يف كتابة احلرف.
***
( )1انظر :عناية أهل األندلس ابملصحف الشريف ،حملمد شباح ( ص.) 7٤:
( )2عزاه يف اإلتقان ( ) 183/٤إىل ابن أشته ،وكتابه مفقود ،لكن أخرج أبو عبيد يف فضائل القرآن
عن عمران ابن عون :أن عمر بن عبد العزيز ضرب كاتبًا كتب امليم قبل السني (.)360/1
( )3أخرجه ابن سالم يف فضائل القرآن (ص )3٩٩:عن خملد بن حسني عن واصل ،عن ابن سريين،
وأخرجه ابن أب داود يف كتاب املصاحف ،برقم ((-)382ص ،)5٤0:وفيه واصل بن عبدالرمحن
البصري ،وهو صدوق ،وبقية رجاله ثقات .انظر :هتذيب التهذيب (.)105/11
( )٤انظر :مجهرة اللغة ،ألب بكر حممد بن حلسن بن دريد األزدي ،مادة :شقم ( ،)875/2وهتذيب
اللغة ،مادة :مشق (.)265/8
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اخلامتة

وبعد هذا التطواف املختصر حيسن خبامتة املطاف أن يُذ ّكِر البحث بعصارة
املستفيد ،اليت انطوت عليها ورقات البحث ،فمن أهم نتائجه:
أمرا حتميًا يقوم به النخب من
-1احلفاظ على املخطوطات القرآنية أصبح ً
هذه األمة :دراسة ودراية.
-2ينبغي مراعاة طريقة السلف يف كتابة املصاحف ،ألن السلف هم أقرب
الناس إىل وقت التنزيل ،فكانوا أوىل بنهج سريهم ،وال خيرج عنهم إال ملصاحل
جتمع عليها األمة من بعدهم :كالنقط ،والتشكيل وغريه.
-3وضع النقاط-وإن خالفت املصاحف األول -ال أبس به ،إلطباق املسلمني
يف سائر اآلفاق بعد الصحابة والتابعني على جواز ذلك ،وأن الداعي إىل
ذلك هو فشو اللحن يف القراءة.

-4ذهب مجهور السلف ومجهور علماء اخللف ،إىل املنع من كتابة املصاحف
ومصاحف الصحابة كانت
ابلذهب وعللوا ذلك :أبن املصحف اإلمام،
َ
خالية من الزخرفة ،مع ما فيه من إضاعة املال.
 -5أن التربك مبخطوط املصحف ينقسم إىل قسمني :تربك شرعي :وهو التربك بقراءة
القرآن ،رجاء نوال ثواب القراءة ،واالستشفاء به ،وهذا النوع ال فرق فيه بني ما
كتب قدميا أو حديثًا ،وتربك حمرم :وهو التربك بذات املصحف وقُ ّداسية قدمي
أوراقه.
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 -6اتفق العلماء على منع تصغري حجم املصاحف ،ملا يف ذلك من معىن
االحتقار ،وعدم التعظيم ،وكذلك كتابته خبط صغري ال يكاد يقرأ ،كما هو
معروف يف اخلط الغباري ،أو اخلط اجملهري ،املنتشر إابن الدولة العثمانية.
 -7وجوب االعتدال يف رسم اخلط ،وعدم املبالغة يف جتويده وحتسينه إىل قدر
ط احلرف وتعريقه ،كما هو
التكلف يف إثبات احلرف ،وذلك من خالل م ّ
موجود يف بعض املخطوطات األندلسية واملغربية.
كما أن البحث يوصي املهتمني ابلدراسات القرآنية ،أو املتطلعني إىل مجع
إرث األمة من املخطوطات القرآنية وغريها إىل بذل الغاية يف دراسة هذا اإلرث
ومتيز صحيحه من عليله ،وغثه من مسينه ،ومراجعة ذلكم اإلرث والنظر يف
مستودعه ومكنونه ،واستخراج الدراسات املتعددة من خالل املراجعة والدرس،
واحلمد هلل رب العاملني.
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قائمة أبهم املراجع واملصادر

 .1اإلتقان يف علوم القرآن ،لعبد الرمحن السيوطي حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة13٩٤ :هـ 1٩7٤ -م.

 .2اآلداب الشرعية واملنح املرعية ،ألب عبد هللا حممد بن مفلح املقدسي
مؤسسة الرسالة  -بريوت 1٤17 -هـ 1٩٩6 -م ،الطبعة  :الثانية،
حتقيق :شعيب األرنؤوط ،وعمر القيام.
 .3االنتصار للقرآن ،ألب بكر حممد بن الطيب بن حممد القاضي املالكي،
حتقيق :د.حممد عصام القضاة ،دار الفتح ،عمان ،الطبعة األوىل1٤22:
هـ 2001-م.
 .٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،لزين الدين بن إبراهيم بن جنيم احلنفي،
دار املعرفة  -بريوت ،الطبعة  :الثانية.

 .5البداية والنهاية ،ألب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :علي
شريي ،دار إحياء الرتاث العرب الطبعة :األوىل  ،1٤08هـ  1٩88 -م.
 .6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ألب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي،
دار الكتاب العرب  -بريوت  -الطبعة :الثانية1٩82 -م.

 .7البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري ،لسراج
الدين أب حفص عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي ،املعروف اببن
امللقن حتقيق :مصطفى أبو الغيط ،وعبدهللا بن سليمان وايسر بن كمال،

5٤
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دار اهلجرة للنشر والتوزيع ،الرايض -السعودية ،الطبعة :األوىل -1٤25
.200٤

 .8البدع ،ألب عبد هللا حممد بن وضاح بن بزيع املرواين القرطب ،حتقيق:
عمرو عبد املنعم سليم ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة -مصر ،مكتبة العلم،
جدة -السعودية ،الطبعة :األوىل 1٤16 ،هـ.
 .٩الربهان يف تناسب سور القرآن ،ألمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي

الغرانطي ،حتقيق :حممد شعباين ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ
املغرب 1٤10هـ  1٩٩0 -م.

 .10الربهان يف علوم القرآن ،ألب عبد هللا حممد بن هبادر بن عبد هللا
الزركشي ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة  -بريوت 13٩1 -
هـ.

 .11اتريخ التمدن اإلسالميُ ،جوجي زيدان ،دار احملرر األدب للنشر
والتوزيع.
 .12التاريخ الكبري ،ألب عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري
اجلعفي ،حتقيق :السيد هاشم الندوي  -دار الفكر.

 .13التاريخ الكبري ،ألب عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري
اجلعفي حتقيق :السيد هاشم الندوي  -دار الفكر.

 .1٤اتريخ دمشق ،ألب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن
عساكر ،حتقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع 1٤15 ،هـ .
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 .15تبيني اْلقائق شرح كنز الدقائق ،لعثمان بن علي الزيلعي احلنفي ،دار
الكتب اإلسالمي  -القاهرة 1313 -ه.

 .16هتذيب التهذيب ،ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين
الشافعي ،دار املعارف ،اهلند ،الطبعة :األوىل1326 ،ه.
 .17هتذيب اللغة ،حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،حتيقق :حممد عوض
مرعب ،دار إحياء الرتاث العرب ،بريوت ،الطبعة :األوىل2001 ،م.

 .18جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ألب جعفر حممد بن جرير بن يزيد
بن خالد الطربي ،دار الفكر  -بريوت.
 .1٩اجلامع الكبري  -سنن الرتمذي ،حملمد بن عيسى بن َس ْورة ،حتقيق:
بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت 1٩٩8 ،م.

 .20اجلامع ألحكام القرآن ،ألب عبد هللا حممد بن أمحد القرطب ،حتقيق:
أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية – القاهرة ،الطبعة:
الثانية138٤ ،هـ 1٩6٤ -م.

 .21مجهرة اللغة ،ألب بكر حممد بن حلسن بن دريد األزدي ،حتقيق :رمزي
منري بعلبكي ،دار العلم للماليني الطبعة :األوىل.
 .22جواهر اخلطاطني ،حلسن قاسم حبش ،عضو املركز الثقايف العراقي ،دار
الكتب العلمية.
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 .23حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب (التجريد لنفع العبيد)،
لسليمان ابن عمر بن حممد البجريمي ،املكتبة اإلسالمية  -داير بكر -
تركيا.

 .2٤حاشية الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املنهاج ،لعبد احلميد بن
حسني الداغستاين الشرواين ،دار الفكر  -بريوت.

 .25حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،البن عابدين
حممد عالء الدين أفندى ،دار الفكر - ،بريوت – 1٤21هـ  2000-م.
الفارسي ،حتقيق:
 .26اْلجة للقراء السبعة ،للحسن بن أمحد بن عبد الغفار
ّ

بدر الدين قهوجي  -بشري جوجياب ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،بريوت،
الطبعة :الثانية 1٤13 ،هـ.

 .27حوادث محص اليومية ،من سنة  1136-1100ه1723-1688/
م ،حملمد املكي بن السيد ،حتقيق :منذر احلايك.

 .28اخلرشي على خمتصر سيدي خليل ،حملمد بن عبد هللا اخلرشي املالكي
دار الفكر للطباعة  -بريوت.
 .2٩خطط الشام ،حملمد بن عبد الرزاق بن حممدُ ،ك ْرد َعلي ،مكتبة النوري،
دمشق ،الطبعة :الثالثة 1٤03 ،هـ  1٩83 -م.

 .30دار الكتب املصري ،د .أمين فؤاد سيد ،دار الكتب والواثئق القومية،
مصر ،القاهرة1٤2٩ ،ه 2008 ،م.

 .31الذخرية ،لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق :حممد حجي،
دار الغرب  -بريوت 1٩٩٤ -م.
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 .32الرحلة العجيبة لنسخة من مصحف عثمان يف أرجاء املغرب واألندلس،
حملمود بوعياد ،مبشاركة اجمللس اإلسالمي األعلى ،موفم للنشر200٤ ،م.
 .33رسم املصحف العثماين وأوهام املستشرقني ،للدكتور :عبدالفتاح
إمساعيل شلب ،دار املنارة ،جدة ،الطبعة االثلة1٤10 ،ه.

 .3٤رسم املصحف-دراسة لغوية اترخيية ،-لغامن قدوري احلمد ،اللجنة
الوطنية العراقية.

 .35شعب اإلميان ،ألب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :خمتار أمحد
الندوي ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية
ببومباي ابهلند ،الطبعة :األوىل 1٤23 ،هـ  2003 -م.
 .36شعب اإلميان ،ألب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :حممد السعيد
بسيوين زغلول ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة :األوىل .1٤10

 .37صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ،ألمحد بن علي بن أمحد الفزاري
القلقشندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

 .38صحيح مسلم بشرح النووي ،ألب زكراي حيىي بن شرف بن مري النووي،
دار إحياء الرتاث العرب  -بريوت  ،-الطبعة :الثانية 13٩2هـ.

 .3٩صحيح مسلم بشرح النووي ،ألب زكراي حيىي بن شرف بن مري النووي،
دار إحياء الرتاث العرب  -بريوت  ،-الطبعة :الطبعة الثانية 13٩2هـ.
الطبعة الثانية1٤02 ،هـ.
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 .٤0العقد الفريد ،ألب عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي ،دار
الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1٤0٤ ،هـ.

 .٤1عناية أهل األندلس ابملصحف الشريف ،حملمد شباح ،رسالة
ماجستري ،جامعة اجلزائر1٤35 ،ه.

 .٤2العناية شرح اهلداية ،حملمد بن حممد البابريت ،وهو شرح لكتاب اهلداية
للمرغياين ،دار النشر :بدون.

 .٤3عون املعبود شرح سنن أيب داود ،حملمد مشس احلق العظيم آابدي ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية – بريوت 1٩٩5 -م.

 .٤٤غريب اْلديث ،ألب عُبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي
البغدادي ،حتقيق :د .حممد عبد املعيد خان ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية،
حيدر آابد -الدكن ،الطبعة :األوىل 138٤ ،هـ.

 .٤5غريب اْلديث ،ألب عُبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي
البغدادي ،حتقيق :د .حممد عبد املعيد خان ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية،
حيدر آابد -الدكن ،الطبعة :األوىل 138٤ ،هـ.
 .٤6الفتاوى اْلديثية ،ألمحد شهاب الدين ابن حجر اهليتمي املكي دار
الفكر.
 .٤7فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد
بن عبدالرزاق الدرويش ،الرئسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء ،الطبعة
األوىل - 1٤26 ،اجملموعة الثانية.
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 .٤8فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألمحد بن علي بن حجر

العسقالين ،دار املعرفة  -بريوت ،137٩ ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد
فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين
اخلطيب.

 .٤٩فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب ،للحسني بن عبد هللا الطيب،
مقدمة التحقيق :إايد حممد الغوج ،القسم الدراسي :د .مجيل بين عطا،
املشرف العام على اإلخراج العلمي للكتاب :د .حممد عبد الرحيم سلطان
العلماء ،جائزة دب الدولية للقرآن الكرمي ،الطبعة :األوىل 1٤3٤ ،هـ -
 2013م.

 .50فضائل القرآن ،ألب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،مكتبة ابن تيمية،
الطبعة األوىل  1٤16 -هـ
 .51فضائل القرآن ،ألب عُبيد القاسم بن سالّم البغدادي ،حتقيق :مروان
العطية ،وحمسن خرابة ،و وفاء تقي الدين ،دار ابن كثري  -دمشق -
بريوت.
 .52الفهرست ،ألبوي الفرج حممد بن إسحاق املعروف اببن الندمي ،حتقيق:
إبراهيم رمضان ،دار املعرفة بريوت – لبنان ،الطبعة :الثانية  1٤17هـ -
 1٩٩7م.
 .53فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف املناوي املكتبة التجارية
الكربى  -مصر 1356 -هـ ،الطبعة :األوىل.
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 .5٤قصة النقط والشكل يف املصحف الشريف ،لعبداحلي الفرماوي ،دار
النهضة العربية ،مصر ،القاهرة13٩8 ،ه.

 .55كتاب املصاحف ،ألب عبدهللا بن سليمان بن األشعث الشهري اببن
أب داود ،حتقيق :حممد بن عبده ،دار الفاروق احلديثة ،القاهرة ،الطبعة:
األوىل1٤23 ،هـ.

 .56كشف املشكل من حديث الصحيحني ،ألب الفرج عبد الرمحن بن
علي بن حممد اجلوزي ،حتقيق :علي حسني البواب ،دار الوطن – الرايض.
 .57لسان العرب ،حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر
 بريوت ،الطبعة :األوىل. .58جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر ،لعبد الرمحن بن حممد بن سليمان
الكليبويل املدعو بشيخي زاده ،حتقيق :خليل عمران املنصور ،دار الكتب

العلمية ،الطبعة :األوىل  -لبنان 1٤1٩-ه.

 .5٩جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني،
دار الوطن  -دار الثراي ،الطبعة :الثانية  1٤1٤ -هـ.

 .60اجملموع يف شرح املهذب ،ألب زكراي حيىي بن شرف النووي ،دار الفكر
 بريوت 1٩٩7 -م. .61احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ألب حممد عبد احلق بن غالب

بن عطية األندلسي ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل  1٤22 -ه.
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 .62احملكم يف نقط املصاحف ،ألب عمرو عثمان بن سعيد الداين ،حتقيق:

حممد حسن إمساعيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان -الطبعة األوىل
 1٤25-هـ 200٤-م.

 .63املذاهب اإلسالمية ،جلولد تسهري ،حتقيق :د .عبداحلليم النجار ،مكتبة
املثىن ببغداد137٤ ،ه.
 .6٤املستدرك على الصحيحني ،حملمد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري،
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة:
األوىل  1٤11 -هـ 1٩٩0 -م.
 .65مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،حتقيق:

شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة – الطبعة:
األوىل 1٤21 ،هـ  2001 -م.

 .66مصحف عثمان بدار الكتب املصرية :األصول والتاريخ ،ألمحد وسام
شاكر ،موقع املخطوطات القرآنية ،معنية بدراسات وترمجات املخطوطات
املبكرة،
القرآنية
/https://quranmss.com/2018/09/25/daralkutub_quran

 .67املصنف يف األحاديث واآلاثر ،ألب بكر عبد هللا بن حممد ابن أب
شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد – الرايض ،الطبعة:
األوىل1٤0٩ ،ه.
 .68املصنف ،ألب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،املكتب اإلسالمي -
بريوت – 1٤03ه ،الطبعة  :الثانية ،حتقيق  :حبيب الرمحن األعظمي.
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الدخيل يف خمطوطات املصاحف "عرض ونقد"
د .عاصم بن عبد هللا بن حممد آل محد

 .6٩معجم املؤلفني ،لعمر رضا كحالة ،اعتىن به :مكتب حتقيق الرتاث،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1٤1٤ ،ه1٩٩3 -م.

 .70املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،ألب حممد عبد هللا بن
أمحد بن قدامة ،دار الفكر  -بريوت – 1٤05ه ،الطبعة  :األوىل.

 .71مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حملمد عبد العظيم الزرقاين
(ت ،)1367:دار الفكر  -لبنان ،الطبعة :األوىل  1٤16 -هـ -
1٩٩6م.
 .72منجد املقرئني ومرشد الطالبني ،حملمد بن حممد بن علي ابن اجلزري
حتقيق :انصر حممدي جاد ،دار امليمان ،الطبعة األوىل 1٤35 -هـ.

 .73املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -
الكويت 1٤0٤ -هـ  1٤27-هـ ،األجزاء ( :)23-1الطبعة الثانية ،دار
السالسل  -الكويت ،واألجزاء ( :)38-2٤الطبعة األوىل ،مطابع دار
الصفوة  -مصر ،واألجزاء ( :)٤5-3٩الطبعة الثانية ،طبع الوزارة.
 .7٤املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -
الكويت ،1٤27 -1٤0٤ -األجزاء ( :)23-1الطبعة الثانية،
دارالسالسل  -الكويت ،واألجزاء ( :)38-2٤الطبعة األوىل ،مطابع دار
الصفوة  -مصر ،واألجزاء ( :)٤5-3٩الطبعة الثانية ،طبع الوزارة.
 .75النهاية يف غريب اْلديث واألثر ،ألب السعادات املبارك بن حممد
اجلزري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية
 بريوت .13٩٩ -جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)
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 .76نوازل القرآن ،للدكتور عاصم بن عبدهللا آل محد ،رسالة دكتوراه ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،مكتبة اجلامعة.

 .77وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان ،ألب العباس أمحد بن حممد بن أب
بكر ابن خلكان ،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر -بريوت.
***

6٤

الدخيل يف خمطوطات املصاحف "عرض ونقد"
د .عاصم بن عبد هللا بن حممد آل محد

اإلشكاالت الواردة في فقد زيد بن ثابت ¢
اآلية من سورة األحزاب
{م َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
علَ ْي ِه}
َّللا َ
ين ِر َجا ٌل َ
ِ
ص َدقُوا َما عَا َهدُوا ه َ
عرضا ودراسة

أ.د .يحيى بن صالح الطويان
قسم القرآن وعلومه – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

{منَ
اإلشكاالت الواردة في فقد زيد بن ثابت  ¢اآلية من سورة األحزاب ِ
علَ ْي ِه}"عرضا ودراسة"
َّللاَ َ
ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ ِر َجا ٌل َ
ص َدقُوا َما عَا َهدُوا ه
أ.د .يحيى بن صالح الطويان
قسم القرآن وعلومه – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحثç 1441 /6 /8 :

تاريخ قبول البحثç 1442 /1 /25 :

ملخص الدراسة:
احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا ،وصلَّى هللا وسلَّم على بينا
حممد ،وعلى آله ،وصحبه ،وبعد:
َّ
فإن بعض أحاديث علوم القرآن اليت يُوهم ظاهرها اإلشكال ،اختذها أعداء اإلسالم مدخال
ألاثرة الشبهات يف التشكيك ابلقرآن ،وتشويش أذهان الناس عنه ،ومن ذلك ما جاء يف فقد
زيد بن اثبت  ¢آية من سورة األحزاب حني نسخ املصحف يف عهد عثمان  ،¢فإنه
الص ُحف يف عهد الصديق ،وعمر ،وصدر من عهد عثمان  ٪خالية عن
يلزم منه أن تكون ُّ
شحذت اهلِ َّمة على
تلك اآلية .ول َّـما كان قول زيد  ¢هبذه الصورة يتوارد عليه اإلشكاالت،
ُ
حصر اإلشكاالت الواردة عليه ،وأقو ِال العلماء يف دفعها ،ومن مثَّ مجعها يف مؤلف مستقل؛
ليسهل الرجوع إليه واالنتفاع به ،وقد أمسيته "اإلشكاالت الواردة يف فقد زيد بن اثبت ¢
ِِ
ِ
اَّللَ َعلَْي ِه} عرضا ودراسة".
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
اآلية من سورة األحزاب {م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
الكلمات املفتاحية :اإلشكاالت ،فقد زيد بن اثبت ،اآلية ،سورة األحزاب

Inquiries about a verse from Surah Al-Ahzab missed by Zaid bin Thabit
(A Study of Surah Al-Ahzab )
Prof. Yahya Saleh Al-Tawian
Department: Holy Quran and its Science - College of the Fundamentals of
Religion
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University
Abstract :
Praise be to God who revealed the book to his servant and did not make him
cry, and may God’s prayers and peace be upon us Muhammad, his family, and
his companions, and after:
Some of the hadiths of the Qur’an’s sciences, which seem to be delusional,
were taken by the enemies of Islam as an entry point to raise suspicions in
questioning the Qur’an and confuse people's minds about it, including what came
about Zaid bin Thabit, may God be pleased with him, a verse from Surah al-Ahzab
when the Qur’an was copied during the era of Uthman, may God be pleased with
him. It is necessary from him that the newspapers in the era of Al-Siddiq, Omar,
and issued from the era of Othman, may God be pleased with them, are devoid of
that verse. And since the words of Zaid, may God be pleased with him, in this way
were problematic, I was keen to limit the problems mentioned to him; and the
sayings of scholars in their defense, and then compiled them in a separate book.
To make it easy to refer to and benefit from it, and I called it "the problems
mentioned in the loss of Zaid bin Thabit, may God be pleased with him, the verse
from Surat Al-Ahzab, in presentation and study."

key words: Problems, Zaid bin Thabit has lost the verse, Surat Al-Ahzab

مقدمة
احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا ،والصالة والسالم
على املبعوث رمحة للعاملني ،نبينا حممد ،وعلى آله ،وصحبه أمجعني ،وبعد:
فإن القرآن الكرمي هو معجزة هللا الكربى الدَّالة على نبوة حممد ‘ ،وهو

حبل هللا املتني ،والذكر احلكيم ،والصراط املستقيم ،وهو ال ُـمنجي من الفت،
فيه نبأ ما كان قبلنا ،وخرب ما بعدان ،وحكم ما بيننا ،ال تزيغ به األهواء ،وال
تلتبس به األلسنة ،وال يشبع منه العلماء ،وال خيلق على كثرة ِ
الرد ،وال تنقضي
ُ
عجائبه ،من قال به صدق ،ومن عمل به اُ ِجر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا
ِ
ي إىل صراط مستقيم ،هو الذي مل تنته اجلن إذ مسعته حىت قالت{ :إِ َّان
إليه ُهد َ
آان عجبا يـه ِدي إِ َىل ُّ ِ
ِ
آمنَّا بِِه} [اجلن ،]2 ،1 :وما ُح ِسدت
َمس ْعنَا قـُ ْر ا َ َ ا َ ْ
الر ْشد فَ َ
دأب
أمة حممد ‘ على شيء كما حسدت على القرآن ال ُـمنَـَّزل إليها ،لذا َ
أعداء اإلسالم ي ِ
سددون إليه سهام املطاعن ،ويتخذون ما أشكل من أحاديث
ُ
وآاثر علومه؟ مثارا للشبهات يُ ِلفقوهنا كذابا وزوراِ ،
ويروجوهنا ظلما وعدواان،
للتشكيك به ،وتشويش أذهان الناس عنه ( ،)1ومن ذلك ما جاء يف صحيح
فقدت آيةا من األحزاب حني نسخنا
البخاري عن زيد بن اثبت  ¢قال" :
ُ

املصحف ،قد كنت أمسع رسول هللا ‘ يقرأُ هبا ،فالتمسناها فوجدانها مع

( )1انظر :اتريخ القرآن بني تساهل املسلمني وشبهات املستشرقني ،د .إمساعيل الصحان (ص.)275:
جملة العلوم الشرعية
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ِِ
ِ
اَّللَ َعلَْي ِه}
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
خزمية بن اثبت األنصاري{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
[األحزاب ،]23 :فأحلقناها يف سورهتا يف املصحف"(.)1

شحذت
ول َّـما كان قول زيد  ¢هبذه الصورة يتوارد عليه اإلشكاالت،
ُ
ِ
الع ْزم على حصر اإلشكاالت الواردة عليه ،وأقو ِال العلماء يف
اهل َّمة وقَـ َّو ُ
يت َ
دفعها ،ومن مثَّ مجعها يف مؤلف مستقل؛ ليسهل الرجوع إليه واالنتفاع به ،وقد

أمسيته "اإلشكاالت الواردة يف فقد زيد بن اثبت  ¢اآلية من سورة األحزاب
ِِ
ِ
اَّللَ َعلَْي ِه} عرضا ودراسة" ،سائالا املوىل
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
{م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
السداد.
تعاىل العون والتوفيق و َّ
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
كان من األسباب اليت دعتين الختيار هذا املوضوع -إضافةا إىل ما سبق
ذكره-ما يلي:
ِ – 1جدَّة املوضوع؛ إذ مل أجد -حسب علمي وحبثي َ -م ْن قام بدراسته ،ودفع
اإلشكاالت املتومهة فيه ،يف مؤلف مستقل؛ يسهل الرجوع إليه واالنتفاع
منه.
 – 2أمهية دراسة اإلشكاالت املتومهة فيه ،وشدة احلاجة إىل دفعها ،قال ابن
( )2

العريب" :اعلموا -وفقكم هللاَّ -
أن هذه مسألة عظيمةُ القدر . "...
- 3الدفاع عن القرآن الكرمي؛ إذ أن بعض أعداء اإلسالم استغلوا ما أشكل
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب فضائل القرآن ،ابب :مجع القرآن (ح.)4988:
( )2انظر :أحكام القرآن ،البن العريب (.)606 /2

70

اإلشكاالت الواردة يف فقد زيد بن اثبت رضي هللا عنه اآلية من سورة األحزاب
ِ
ِ
اه ُدوا ه
اَّللَ َعل َْي ِه}"عرضاً ودراسة"
ني ِر َج ٌ
ص َدقُوا َما َع َ
{م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
أ.د .حيىي بن صاحل الطواين

من أحاديث علوم القرآن؛ للطعن يف القرآن ،ومجعه ،وإيثار الشبُه حوله.
– 4إثراء املكتبة العلمية ببحث يتعلق بنوع من أنواع علوم القرآن؛ وهو مجع
القرآن.

أهداف البحث:

يهدف البحث إىل ما يلي:

- 1حصر اإلشكاالت املتومهة على أثر فقد زيد بن اثبت  ¢اآلية من سورة
األحزاب ،واجلواب عنها.
- 2الرد على ما يُثار من ُشبه جتاه أحاديث مجع القرآن.

الدراسات السابقة:
بعد البحث والسؤال مل أجد َم ْن تعرض لبحث موضوع "اإلشكاالت الواردة
ِِ
ِ
ص َدقُوا
ني ِر َج ٌ
يف فقد زيد بن اثبت  ¢اآلية من سورة األحزاب {م َن الْ ُم ْؤمن َ
ال َ
اَّللَ َعلَْي ِه} عرضا ودراسة" ،يف مؤلف ُمستقل ،لكن هناك رسالة
اه ُدوا َّ
َما َع َ
"مشكل األحاديث واآلاثر الواردة يف علوم
علمية هلا صلة ابملوضوع ،وهيُ :
القرآن" ،للباحث :عادل العُمري ،لكنها خلت من دراسة "مشكل فقد زيد
بن اثبت  ¢اآلية من سورة األحزاب"(.)1

( )1وقد حضرت مناقشة الرسالة ،واليت أقيمت يف القاعة الكربى بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،وكان مما الحظته جلنة املناقشة على الرسالة خلوها من دفع اإلشكال

املتوهم يف فقد زيد بن اثبت  ¢اآلية من سورة األحزاب ،ومن حينها واملوضوع متعلق يف ذهين
علي دراسته ودفعه هبذا البحث.
حىت َّ
يسر هللا َّ
جملة العلوم الشرعية
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حدود البحث:

يقوم البحث يف حصر اإلشكاالت املتومهة على أثر فقد زيد بن اثبت ¢

اآلية من سورة األحزاب ،واجلواب عنها.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخامتة ،وفهارس.
ِ
وخطَّة
املقدمة ،وفيها :أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،والدراسات السابقةُ ،
البحث ،وبيان منهجي فيه.
املبحث األول :عرض رواايت فقد زيد بن اثبت اآلية من سورة
ِِ
ِ
اَّللَ َعلَْي ِه} [اآلية.]23 :
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
األحزاب{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
املبحث الثاينُ :مشكل التعارض بني رواية فقد زيد بن اثبت اآلية من
ِِ
ِ
اَّللَ َعلَْي ِه} [اآلية:
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
سورة األحزاب{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
ول
 ،]23مع رواية فقده اآليتني من آخر سورة التوبة{ :لََق ْد َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
يص َعلَْي ُك ْم} [التوبة.]129 ،128 :
م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ُّْم َح ِر ٌ
املبحث الثالث :مشكل عدم تواتر اآلية من سورة األحزابِ :
{م َن
ُ
ِ
ِِ
اَّللَ َعلَْيه} [اآلية.]23 :
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
املبحث الرابعُ :مشكل فقد زيد بن اثبت اآلية من سورة األحزاب:
ِِ
ِ
اَّللَ َعلَْي ِه} [اآلية.]23 :
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
{م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
اخلامتة ،وفيها :أهم وأبرز النتائج والتوصيات.
الفهارس ،وفيها :فهرس املصادر واملراجع ،واملوضوعات.
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اإلشكاالت الواردة يف فقد زيد بن اثبت رضي هللا عنه اآلية من سورة األحزاب
ِ
ِ
اه ُدوا ه
اَّللَ َعل َْي ِه}"عرضاً ودراسة"
ني ِر َج ٌ
ص َدقُوا َما َع َ
{م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
أ.د .حيىي بن صاحل الطواين

منهجي يف كتابة البحث:
سلكت يف إعداد هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي ،وذلك على
النحو التايل:
– 1املنهج االستقرائي ،ويقوم على :تتبع واستقراء اإلشكاالت املتومهة حول
أثر فقد زيد بن اثبت اآلية من سورة األحزاب ،وأجوبة العلماء عنها.
– 2املنهج التحليلي :ويقوم على حتليل اإلشكاالت املتومهة يف األثر؛ وذلك:
ببيان وجه اإلشكال ،وذكر مسالك العلماء يف دفعه ،والرتجيح بينها.
ت على دراسة أثر زيد بن اثبت  ¢يف فقده اآلية من سورة
– 3اقتصر ُ
األحزاب.
– 4جعلت البحث يف أربعة مباحث.
- 5التزمت عند كتابة البحث ابملنهج العلمي املتبع؛ من عزو اآلايت إىل سورها
وأرقامها ،وختريج األحاديث واآلاثر مع بيان درجتها ،وتوثيق األقوال
املنقولة ،وبعالمات الرتقيم ،وضبط ما حيتاج إىل ضبط ،وشرح الكلمات
الغريبة ،والتعريف مبا حيتاج إىل بيان من األعالم واألماكن ،والبلدان وحنوها.
ويف اخلتام :فهذا جهد مقل ،وعمل مقصر ،فما كان فيه من صواب ِ
فمن

هللا وحده ،وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان ،وهللا أسأل العفو
واملساحمة.

جملة العلوم الشرعية
العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

73

املبحث األول :عرض رواايت فقد زيد بن اثبت اآلية من سورة األحزاب:
ِ
ِ
اه ُدوا ه
ني ِر َج ٌ
اَّللَ َعلَ ْي ِه} [اآلية]23 :
ص َدقُوا َما َع َ
{م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
َّ
إن مما يُعني على دفع اإلشكال واجلواب عنه مجع ألفاظ وطرق الرواية

ال ُـمشكلة ،ومن مثَّ خترجيها واحلكم عليها ،ورواية فقد زيد بن اثبت  ¢اآلية

الزهري
من سورة األحزاب مدارها على ابن شهاب؛ أيب بكر حممد بن مسلم ُّ
(ت125:ه) ،وقد رويت عنه من مثانية طرق ،وإليك بياهنا:

الطريق األول :طريق إبراهيم بن سعد.
قال البخاري :حدثنا موسى بن إمساعيل ،حدثنا إبراهيم بن سعد ،حدثنا
ابن شهاب ،أخربين خارجة بن زيد بن اثبت ،أنه مسع زيد بن اثبت ،¢

يقول" :فقدت آية من األحزاب حني نسخنا املصحف ،كنت أمسع رسول هللا
‘ يقرأ هبا ،فالتمسناها فوجدانها مع خزمية بن اثبت األنصاريِ :
{م َن
ِِ
ضى َْحنبَهُ َوِمْنـ ُه ْم َم ْن
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
اَّللَ َعلَْي ِه فَ ِمْنـ ُه ْم َم ْن قَ َ
الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
( )1
يَـْنـتَ ِظ ُر} [األحزاب ،]23 :فأحلقناها يف سورهتا يف املصحف" .

وقد أخرجها عن إبراهيم بن سعد:
أبو داود الطيالسي يف املسند ( ،)500 /1وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند
( ،)505/35عن أيب كامل ،وأخرجه ابن شبَّة يف اترخيه ( )1000/3عن
سليمان بن داود اهلامشي ،وأخرجه النسائي يف السنن الكربى (،)217/10
( )1انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن ،ابب :مجع القرآن( ،ح.)4988:
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ِ
ِ
اه ُدوا ه
اَّللَ َعل َْي ِه}"عرضاً ودراسة"
ني ِر َج ٌ
ص َدقُوا َما َع َ
{م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
أ.د .حيىي بن صاحل الطواين

عن اهليثم بن أيوب ،وأخرجه أبو يعلى املوصلي يف املسند ( ،)93 /1عن عبد
العزيز بن أيب سلمة العُمري ،وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن (ص،)281 :
والرتمذي يف السنن (ح ،)3104:وابن أيب داود يف املصاحف (ص ،)88 :ثالثتهم
من طريق عبد الرمحن بن مهدي ،وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري (/5
 ،)129من طريق أيب الوليد الطيالسي ،كلهم (أبو داود الطيالسي ،وأبو كامل:
مظفر بن مد ِرك ،وسليمان بن داود اهلامشي ،واهليثم بن أيوب ،وعبد العزيز بن
أيب سلمة العُمري ،وعبد الرمحن بن مهدي ،وأبو الوليد الطيالسي) عن إبراهيم
بن سعد ،عن ابن شهاب به ،بلفظ البخاري .إال أنه عند أبو داود الطيالسي،
واإلمام أمحد ،والنسائي" :خزمية بن اثبث" ،وعند الرتمذي ،وابن أيب داود:
"خزمية بن اثبت أو أيب خزمية" ،وعند أيب عبيد" :خزمية أو أيب خزمية".
الطريق الثاين :طريق شعيب بن أيب محزة احلمصي:
قال البخاري :حدثنا أبو اليمان ،أخربان شعيب ،عن الزهري ،قال :أخربين
ف يف
خارجة بن زيد بن اثبت ،أن زيد بن اثبت ،قال« :لـ َّما نسخنا ُّ
الص ُح َ

يقرؤها
املصاحف ،فقدت آية من سورة األحزاب ،كنت كثريا أمسع رسول هللا ‘ ُ
مل أجدها مع أحد ،إال مع خزمية األنصاري؛ الذي جعل رسول هللا ‘ شهادته
ِِ
ِ
ص َدقُوا َما َع َاه ُدوا َّاَّللَ َعَلْي ِه} [األحزاب:
شهادة رجلني{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ني ِر َج ٌال َ
( )1
. "]23
ضى َْحنبَهُ َوِمْنـ ُه ْم َم ْن يـَْنـتَ ِظ ُر
( )1انظر :صحيح البخاري ،كتاب :تفسري القرآن ،ابب{ :فَ ِمْنـ ُه ْم َم ْن قَ َ
َوَما بَ َّدلُوا تَـْب ِد ايال} [األحزاب( ،]23 :ح.)4784:
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وقد أخرجها عن شعيب بن أيب محزة:
اإلمام أمحد يف املسند ( ،)501/35عن احلكم بن انفع ،والطرباين يف
مسند الشاميني ( ،)253/4وابن أيب داود يف املصاحف (ص،)109:
واخلطيب البغدادي يف الفصل للوصل املدرج يف النقل ( ،)405/1من طريق
أيب اليمان ،كالمها (احلكم بن انفع ،وأبو اليمان) ،عن شعيب ،عن الزهري به،
بلفظ البخاري .إال أنه عند اإلمام أمحد ،والطرباين" :خزمي بن اثبت األنصاري".
الطريق الثالث :طريق حممد بن أيب عتيق:
قال البخاري :حدثنا إمساعيل ،قال :حدثين أخي ،عن سليمان ،أراه عن
حممد بن أيب عتيق ،عن ابن شهاب ،عن خارجة بن زيد ،أن زيد بن اثبت

ف يف املصاحف ،ففقدت آية من سورة األحزاب
 ،¢قال:
«نسخت ُّ
الص ُح َ
ُ
كنت أمسع رسول هللا ‘ يقرأ هبا ،فلم أجدها إال مع خزمية بن اثبت األنصاري
ِِ
ِ
ني
الذي جعل رسول هللا ‘ شهادته شهادة رجلني» ،وهو قوله{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
( )1
اَّللَ َعلَْي ِه} [األحزاب. " ]23 :
ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ

الطريق الرابع :طريق معمر بن راشد األزدي:
قال عبد الرزاق الصنعاين :أخربان معمر ،عن الزهري ،عن خارجة بن زيد،
أن زيد بن اثبت قال" :ملا كتبنا املصاحف ،فقدت آية كنت أمسعها من رسول
ِِ
ِ
اه ُدوا
ني ِر َج ٌ
هللا ‘ ،فوجدهتا عند خزمية بن اثبت{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
ِِ
ِ
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
( )1انظر :صحيح البخاري ،كتاب :اجلهاد والسري ،ابب{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
اَّللَ
ضى َْحنبَهُ َوِمْنـ ُه ْم َم ْن يـَْنـتَ ِظ ُر َوَما بَ َّدلُوا تَـْب ِد ايال}( ،ح.)2807:
َعلَْي ِه فَ ِمْنـ ُه ْم َم ْن قَ َ
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ِ
ِ
اه ُدوا ه
اَّللَ َعل َْي ِه}"عرضاً ودراسة"
ني ِر َج ٌ
ص َدقُوا َما َع َ
{م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
أ.د .حيىي بن صاحل الطواين

اَّللَ َعلَْي ِه} إىل{تَـْب ِد ايال} [األحزاب .]23 :قال :وكان خزمية يدعى :ذا
َّ
الشهادتني؛ أجاز رسول هللا ‘ ،شهادته بشهادتني» .قال الزهري" :وقتل
( )1

يوم صفني" .

وقد أخرجها عن معمر بن راشد:

اإلمام أمحد يف املسند ( ،)510/35والطرباين يف املعجم الكبري (،)82/4
( ،)125/5وابن أيب داود يف املصاحف (ص ،)109:واخلطيب البغدادي يف
الفصل للوصل املدرج يف النقل ( ،)405/1كلهم من طريق عبد الرزاق به .إال
أنه عند غري عبد الرزاق" :خزمي بن اثبت األنصاري".
درجة الرواية :إسنادها صحيح ،رجاهلا ثقات.
الطريق اخلامس :طريق هشام بن الغَا ِز ،عن ابن شهاب:

قال أبو بكر اخلطيب البغدادي :أخربانه احلسن بن علي اجلوهري ،أان حممد
البزار  -مبصر  ،-ان أبو الفضل
بن املظفر ،ان أبو العباس أمحد بن حيىي بن ُزَك ْري َّ
جعفر بن أمحد بن سلم بن حبيب بن ميمون العبدي ،ان أبو عبد الرمحن اخلليل
بن ميمون الكندي  -بعبادان  ،-ان عبد هللا بن أَُذينة ،عن هشام بن الغاز ،عن
الزهري ،عن خارجة بن زيد بن اثبت ،عن أبيه قال " :ملا نسخنا القرآن فقدت
ِِ
ِ
ص َدقُوا
آية من األحزاب ،قد كنت أمسع النب ‘ يقرؤها{ :م َن اْل ُم ْؤمن َ
ني ِر َج ٌال َ
ِ
ضى َْحنَبهُ َوِمْنـ ُه ْم َم ْن يَـْنـَت ِظُر َوَما بَ َّدلُوا تَـْب ِد ايال}
َما َع َاه ُدوا َّاَّللَ َعلَْيه فَ ِمْنـ ُه ْم َم ْن قَ َ

( )1انظر :مصنف عبد الرزاق الصنعاين (.)367/8
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[األحزاب ،]23 :فالتمستها فوجدهتا عند خزمية بن اثبت -أخي بين خطمة
( )1

صاحب الشهادتني ،-فأخذهتا فأحلقتها يف سورة األحزاب " .

وهذا الطريق -طريق هشام بن الغَاز-مل أقف عليه عند أحد.

درجة الرواية :إسنادها ضعيف؛ فيه علتان:
- 1عبد هللا بن عطارد بن أُذَنية الطائي ،قال الذهب" :بصري لني .وقال ابن
()2

عدي :منكر احلديث" .
البزار ،قال ابن حجر" :قال الدارقطين يف
- 2أبو العباس أمحد بن حيىي بن ُزَك ْري َّ
( )3

الغرائب :ليس بشيء يف احلديث" .

ص َديف ،عن ابن شهاب:
الطريق السادس :طريق معاوية بن حيىي ال ه
قال أبو بكر اخلطيب البغدادي :فأخربانه علي بن حممد بن عبد هللا املعدل،
أان أمحد بن حممد بن عبد هللا ،ان حممد بن إمساعيل الرتمذي ،ان أبو صاحل ،ان
( )4
الص َديف قال :قال حممد بن شهاب :حدثين
ِه ْق ُل  ،عن معاوية بن حيىي َّ
خارجة بن زيد بن اثبت ،عن زيد بن اثبت قال" :ملا نسخنا املصحف يف
املصاحف ،فقدت آية من سورة األحزاب قد كنت أمسع رسول هللا ‘ يقرؤها،
( )1انظر :الفصل للوصل املدرج يف النقل ،للخطيب البغدادي (.)406 /1
( )2انظر :ميزان االعتدال ،للذهب (.)462/2
( )3انظر :لسان امليزان ،البن حجر (.)694/1
ْس ِك ُّي الدمشقي ،نزيل بريوت ،قيلِ :ه ْق ُل
( )4هقل -بكسر أوله ،وسكون القاف مث الم -ابن زايد َّ
السك َ
لقب ،وامسه حممد أو عبد هللا ،وكان كاتب األوزاعي ،ثقة( ،ت199 :ه) .انظر :تقريب التهذيب ،البن
حجر (ص.)574:
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ِ
ِ
اه ُدوا ه
اَّللَ َعل َْي ِه}"عرضاً ودراسة"
ني ِر َج ٌ
ص َدقُوا َما َع َ
{م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
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فالتمستها فلم أجدها مع أحد إال مع خزمية األنصاري -الذي جعل رسول هللا
ِِ
ِ
ص َدقُوا َما
ني ِر َج ٌ
‘ شهادته شهادة رجلني -وهي قوله تعاىل{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ال َ
( )1
اَّللَ َعلَْي ِه}[األحزاب. ]23 :
اه ُدوا َّ
َع َ
ص َديف-مل أقف عليه عند أحد.
وهذا الطريق –طريق معاوية بن حيىي ال ه

درجة الرواية :إسنادها ضعيف؛ فيه علتان:
الص َديف ،قال عنه ابن حجر" :ضعيف ،وما حدَّث ابلشام
- 1معاوية بن حيىي َّ
()2

أحسن مما حدَّث ابلري" .
- 2أبو صاحل؛ وهو عبد هللا بن صاحل اجلهين ،أبو صاحل املصري ،كاتب الليث
قال عنه ابن حجر" :صدوق كثري الغلط ثبت يف كتابه وكانت فيه
( )3

غفلة" .

الطريق السابع :طريق عُ َم َارَة بن غَ ِزيهةَ:
قال الطربي :حدثنا أمحد بن َعْب َدةَ الضَّب ،قال :حدثنا عبد العزيز بن حممد
دي ،عن عُمارَة بن َغ ِزيَّةَ ،عن ابن شهاب ،عن خارجة بن زيد بن اثبت،
َّر َاوْر ُّ
الد َ
عن أبيه زيد قال" :ملا قتل أصحاب رسول هللا ‘ ابليمامة ،دخل عمر بن

اخلطاب على أيب بكر ¬ ،فقال :إن أصحاب رسول هللا ‘ ابليمامة

هتافتوا هتافت الفراش يف النار ،وإين أخشى أن ال يشهدوا موطن ا إال فعلوا ذلك
( )1انظر :الفصل للوصل املدرج يف النقل ،للخطيب البغدادي (.)407/1
( )2انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (ص.)538:
( )3انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (ص.)308:
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حىت يُقتلوا -وهم محلة القرآن ،-فيضيع القرآن وينسى ،فلو مجعتَه وكتبتَه .فنفر

يفعل رسول هللا ‘! فرتاجعا يف ذلك ،مث
منها أبو بكر ،وقال :أفعل ما مل ْ
ـحَزئِل ،فقال
أرسل أبو بكر إىل زيد بن اثبت ،قال زيد :فدخلت عليه ،وعمر ُم ْ
فأبيت عليه ،وأنت كاتب الوحي ،فإن
أبو بكر :إن هذا قد دعاين إىل أمر
ُ
فاقتص أبو بكر قول عمر،
تكن معه اتَّـبَـ ْعتُكما ،وإن توافقين ال أفعل .قال:
َّ
يفعل رسول هللا ‘؟ إىل
وعمر ساكت ،فنفرت من ذلك ،وقلت :نفعل ما مل ْ
ُ

عمر كلمة :وما عليكما لو فعلتما ذلك؟ قال :فذهبنا ننظر ،فقلنا :ال
أن قال ُ
شيء ،وهللا ما علينا يف ذلك شيء .قال زيد :فأمرين أبو بكر ،فكتبتُه يف قطع
األ ُُدم ،وكسر األكتاف والعُسب ،فلما هلك أبو بكر ،وكان عمر ،كتب ذلك
يف صحيفة واحدة ،فكانت عنده ،فلما هلك ،كانت الصحيفةُ عند حفصة

زوج النب ‘ ،مث إن حذيفة بن اليمان قدم من غزوة كان غزاها ،فرِج أرمينية،

فلم يدخل بيته حىت أتى عثمان بن عفان ،فقال :اي أمري املؤمنني ،أدرك الناس
فقال عثمان :وما ذاك؟ قال :غزوت فرج أرمينية ،فحضرها أهل العراق وأهل
الشام ،فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أُيب بن كعب ،فيأتون مبا مل يسمع أهل
العراق ،فيكفرهم أهل العراق ،وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة ابن مسعود،
فيأتون مبا مل يسمع أهل الشام ،فيكفرهم أهل الشام .قال زيد :فأمرين عثمان
مدخل معك رجال لبيب ا فصيح ا ،فما
أكتب له مصحفا ،وقال :إين
بن عفان ُ
ٌ
إيل .فجعل معه أابن بن سعيد
اجتمعتما عليه فاكتباه ،وما اختلفتما فيه فارفعا َّ
ِ
ِِ
وت} [البقرة:
بن العاص .قال :فلما بلغا{ :إِ َّن آيَةَ ُمْلكه أَ ْن ََيْتيَ ُك ُم التَّابُ ُ
 .]248قال زيد :فقلت" :التابوه" .وقال أاب ُن بن سعيد{ :التابوت} ،فرفعنا
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ذلك إىل عثمان ،فكتب{ :التابوت} .قال :فلما فرغت عرضتُه معه عرضة،
ِِ
ِ
اَّللَ َعلَْي ِه } إىل
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
فلم أجد فيه هذه اآلية {م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
{وَما بَ َّدلُوا تَـْب ِد ايال} [األحزاب .]23 :قال :فاستعرضت املهاجرين
قولهَ :
أسأهلم عنها ،فلم أجدها عند أحد منهم ،مث استعرضت األنصار أسأهلم عنها،
فلم أجدها عند أحد منهم ،حىت وجد ُهتا عند خزمية بن اثبت ،فكتبتها ،مث
ول ِم ْن
عرضته عرضة أخرى ،فلم أجد فيه هاتني اآليتني{ :لََق ْد َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ
أَنْـ ُف ِس ُكم ع ِزيز علَي ِه م ِ
يص َعلَْي ُك ْم } [التوبة ]128 :إىل آخر السورة،
ْ َ ٌ َْ َ َ
اعنت ُّْم َح ِر ٌ
فاستعرضت املهاجرين ،فلم أجدها عند أحد منهم ،مث استعرضت األنصار
أسأهلم عنها ،فلم أجدها عند أحد منهم ،حىت وجدهتا مع رجل آخر يدعى
خزمية أيضا ،فأثبتُّها يف آخر "براءة" ،ولو ت َّـمت ثالث آايت ،جلعلتُها سورة
على ِحدة ،مث عرضته عرضة أخرى فلم أجد فيه شيئا ،مث أرسل عثمان إىل
الصحيفة ،وحلف هلا لريَُّدنـَّها إليها ،فأعطته إايها،
حفصة يسأهلا أن تعطيه َّ
فردها إليها ،وطابت نفسه ،وأمر
فعرض املصحف عليها ،فلم خيتلفا يف شيء َّ
مصاحف ،فلما ماتت حفصة ،أرسل إىل عبد هللا بن عمر يف
الناس أن يكتبوا
َ
()1
الصحيفة َبع ْزمة ،فأعطاهم إايها ،فغُ ِسلَت َغ ْسال " .

( )1انظر :تفسري الطربي (.)54/1
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وقد أخرجها عن عُ َم َارة بن غَ ِزيهةَ:
الطرباين يف املعجم الكبري ( ،)130/5واملستغفري يف فضائل القرآن
( ،)351/1واخلطيب البغدادي يف الفصل للوصل املدرج يف النقل (،)397/1
دي به.
َّر َاوْر ُّ
كلهم من طريق عبد العزيز بن حممد الد َ
وأخرجها ابن شبَّة يف اترخيه ( ،)1001/3عن حفص بن عمر الدوري،
عن إمساعيل بن جعفر ،عن عُ َم َارةَ بْ ِن َغ ِزيَّةَ به .إال أنه مل يذكر فيها قصة زيد
مع أيب بكر وعمر ،وقصة حذيفة مع عثمان.
وأخرجها الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر ( ،)128/8من طريق عبد
دي ،عن عُمارَة بن َغ ِزيَّةَ به .إال أنه مل يُذكر فيها قصة
َّر َاوْر ُّ
العزيز بن حممد الد َ
فقد زيد بن اثبت اآليتان من سورة التوبة ،وقصة فقده لآلية من سورة األحزاب.
درجة الرواية :يف إسنادها عُ َم َارة بن َغ ِزيَّةَ ،قال اخلطيب البغدادي" :وقد
وهم عُ َم َارة؛ إذ روى مجيعه على هذه السياقة عن ابن شهاب ،عن خارجة بن
( )1

زيد بن اثبت ،عن أبيه"  .وقال أيضا" :وسعيد بن العاص هو الذي خالف
زيدا يف التابوت ،وذكر عُ َم َارة بن َغ ِزيَّةَ يف روايته أنه أابن بن سعيد ،وذلك
وهم؛ ألن أابن قتل ابلشام يف وقعة أجنادين سنة ثالث عشرة أايم عمر بن
ٌ
اخلطاب ،وال مدخل له يف هذه القصة ،والذي أقامه عثمان هلذا سعيد بن
( )2

العاص بن سعيد بن العاص؛ وهو ابن أخي أابن بن سعيد" .
( )1انظر :الفصل للوصل املدرج يف النقل ،للخطيب البغدادي (.)399/1
( )2انظر :الفصل للوصل املدرج يف النقل ،للخطيب البغدادي (.)404/1

82

اإلشكاالت الواردة يف فقد زيد بن اثبت رضي هللا عنه اآلية من سورة األحزاب
ِ
ِ
اه ُدوا ه
اَّللَ َعل َْي ِه}"عرضاً ودراسة"
ني ِر َج ٌ
ص َدقُوا َما َع َ
{م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
أ.د .حيىي بن صاحل الطواين

قال القرطب" :وقال الطربي فيما روىَّ :
بن سعيد
إن عثمان قَـَر َن بزيد َأاب َن َ
الرتمذي وغريمها
البخاري و
وحده .وهذا ضعيف ،وما ذكره
ُّ
ُّ
بن العاصي َ
()1

أصح" .
ُّ
وقال البغوي" :وهذا عندي وهم من عمارة بن غزية يف حديثه عن خارجة
()2

بن زيد عن زيد بن اثبت" .
وقال الدارقطين" :ورواه عمارة بن غزية ،عن الزهري ،فجعل مكان ابن
( )3

السبَّاق خارجة بن زيد بن اثبت ،وجعل احلديث كله عنه" .
وقال ابن حجر" :وأغرب عُ َم َارة بن َغ ِزيَّةَ ،فرواه عن الزهري فقال :عن خارجة
بن زيد بن اثبت ،عن أبيه وساق القصص الثالث بطوهلا :قصة زيد مع أيب بكر
وعمر ،مث قصة حذيفة مع عثمان أيضا ،مث قصة فقد زيد بن اثبت اآلية من سورة
األحزاب أخرجه الطربي ،وبني اخلطيب يف "املدرج" أن ذلك وهم منه ،وأنه أدرج
( )4

بعض األسانيد على بعض" .

ـج ِم ٍع األنصاري:
الطريق الثامن :طريق إبراهيم بن إمساعيل بن ُم َ

قال أبو بكر اخلطيب البغدادي :أخربان علي بن القاسم بن احلسن البصري،
ان علي بن إسحاق املادرائي ،ان علي بن حرب الطائي ،ان جعفر بن عون،
عن إبراهيم بن إمساعيل األنصاري ،عن ابن شهاب ،عن عُبيد بن السبَّاق ،عن

( )1انظر :تفسري القرطب (.)52/1
( )2انظر :معجم الصحابة ،للبغوي (.)469/2
( )3انظر :العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،للدارقطين (.)187 /1
( )4انظر :فتح الباري ،البن حجر (.)12 /9
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زيد بن اثبت" :أن عمر بن اخلطاب جاء إىل أيب بكر الصديق فقال :إن القتل
قد أسرع يف قراء الناس أايم اليمامة ،وقد خشيت أن يهلك القرآن فال يبقى
قرآن ،فامجع القرآن واكتبه .قال أبو بكر :كيف نصنع شيئ ا مل َيمران رسول هللا
‘ فيه أبمر ،ومل يعهد إلينا فيه عهدا ،فقال عمر :افعل هو وهللا خري ،فلم

يزل عمر أبيب بكر حىت أرى هللا أاب بكر مثل رأي عمر .قال زيد :فدعاين أبو
بكر فقال :إنك رجل شاب كنت تكتب الوحي ،فامجع القرآن واكتبه ،فقلت

أليب بكر :كيف تصنعون شيئا مل يكن أمركم رسول هللا ‘ فيه أبمر ومل يعهد
إليكم فيه عهدا ،فلم يزل حىت أراين هللا مثل رأي أيب بكر وعمر ،فوهللا لو
كلفوين نقل جبل من اجلبال كان أيسر علي من الذي كلفوين فجعلت أَتْبع

العُسب .قال :وفقدت آية كنت مسعتها من رسول هللا ‘ مل أجدها عند
ِِ
ِ
اه ُدوا
ني ِر َج ٌ
أحد ،فوجدهتا عند رجل من األنصار{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
الصحف عند
َّ
اَّللَ َعلَْي ِه} [األحزاب ،]23 :فأضفتها إىل سورهتا ،فكانت تلك ُّ
()1
أيب بكر حىت مات ،مث عند عمر حىت مات ،مث عند حفصة" .
ـج ِم ٍع األنصاري:
وقد أخرجها عن إبراهيم بن إمساعيل بن ُم َ
ابن أيب داود يف كتاب املصاحف (ص ،)54:وأبو عمرو الداين يف املقنع يف
ـج ِمع
رسم املصاحف (ص ،)13:كالمها من طريق إبراهيم بن إمساعيل بن ُم َ
األنصاري ،عن ابن شهاب به.

( )1انظر :الفصل للوصل املدرج يف النقل ،للخطيب البغدادي (.)393/1
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ـج ِمع األنصاري ،قال
درجة الرواية :يف إسنادها إبراهيم بن إمساعيل بن ُم َ
ـج ِمع األنصاري ،أبو إسحاق املدين،
ابن حجر" :إبراهيم بن إمساعيل بن ُم َ
( )1
ـج ِمع؛ إذ روى مجيع
م
ابن
"ووهم
:
البغدادي
اخلطيب
وقال
.
ضعيف"
َُ
()2
احلديث عن ابن شهاب ،عن عُبيد بن السبَّاق ،عن زيد بن اثبت" .
ـج ِمع ،عن الزهري،
وقال ابن حجر" :وقد رواه إبراهيم بن إمساعيل بن ُم َ
( )3

فأدرج قصة آية سورة األحزاب يف رواية عبيد بن السبَّاق" .
***

( )1انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (ص.)88:
( )2انظر :الفصل للوصل املدرج يف النقل ،للخطيب البغدادي (.)399/1
( )3انظر :فتح الباري ،البن حجر (.)12 /9
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املبحث الثاينُ :مشكل التعارض بني رواية فقد زيد بن اثبت اآلية من سورة
ِ
ِ
اه ُدوا ه
ني ِر َج ٌ
اَّللَ َعلَ ْي ِه} [اآلية،]23 :
ص َدقُوا َما َع َ
األحزاب{ :م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
اء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن
مع رواية فقده اآليتني من آخر سورة التوبة{ :لََق ْد َج َ
ِ
ِ ِ
يص َعلَ ْي ُك ْم} [التوبة]129 ،128 :
ُّم َح ِر ٌ
أَنْـ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَ ْيه َما َعنت ْ
أوالً :عرض الرواية ال ُـمشكلة:
قال البخاري :حدثنا موسى بن إمساعيل ،عن إبراهيم بن سعد ،حدثنا ابن
شهاب ،عن عُبيد بن السبَّاق ،أن زيد بن اثبت  ،¢قال« :أرسل إيل أبو

بكر مقتل أهل اليمامة ،فإذا عمر بن اخلطاب عنده ،قال أبو بكر  :¢إن
عمر أاتين فقالَّ :
استَ َحَّر يوم اليمامة بقراء القرآن ،وإين أخشى أن
إن القتل قد ْ
يَ ْستَ ِحَّر القتل ابلقراء ابملواطن ،فيذهب كثري من القرآن ،وإين أرى أن أتمر جبمع
القرآن ،قلت لعمر :كيف تفعل شيئا مل يفعله رسول هللا ‘؟ قال عمر :هذا
وهللا خري ،فلم يزل عمر يراجعين حىت شرح هللا صدري لذلك ،ورأيت يف ذلك
الذي رأى عمر ،قال زيد :قال أبو بكر :إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك،
وقد كنت تكتب الوحي لرسول هللا ‘ ،فتتبع القرآن فامجعه ،فوهللا لو كلفوين
نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن ،قلت:

كيف تفعلون شيئا مل يفعله رسول هللا ‘؟ ،قال :هو وهللا خري ،فلم يزل أبو

بكر يراجعين حىت شرح هللا صدري للذي شرح له صدر أيب بكر وعمر ،ƒ
ب واللِخ ِ
اف ،وصدور الرجال ،حىت وجدت
فتتبعت القرآن أمجعه من العُ ُس ِ َ َ
آخر سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري مل أجدها مع أحد غريه{ :لََق ْد َجاءَ ُك ْم
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ِ
ِ
رس ٌ ِ
اعنِت ُّْم } [التوبة ،]128 :حىت خامتة براءة،
ول م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َم َ
َُ
ف عند أيب بكر حىت توفاه هللا ،مث عند عمر حياته ،مث عند
فكانت ُّ
الص ُح ُ
( )1

حفصة بنت عمر . "¢

اثنياً :بيان وجه اإلشكال:
ظاهر هذه الرواية ُّ
يدل على َّ
أن زيد بن اثبت -¢-أثناء مجعه للقرآن

فقد آيتني من آخر سورة التوبة ،وقد وجدمها عند أيب ُخزمية األنصاري ،وهذا
السابقة أن الذي فقده زيد هو آية من سورة
شكل؛ ألنَّه تقدَّم يف الرواية َّ
ُم ٌ
األحزاب ،ووجدها عند ُخزمية األنصاري ،مما يوهم تعارضهما.
( )2

قال ابن بطال " :فإن قيل :يف حديث زيد بن اثبت :أنه وجد آخر سورة
التوبة مع أىب خزمية األنصاري ،وىف آخر الباب قول ابن شهاب ،عن خارجة
بن زيد أنه مسع أابه زيد بن اثبت قال" :فقدت آية من األحزاب كنت أمسع
ِِ
ِ
ني
النب ‘ يقرأ هبا ،فالتمسناها فوجدانها مع خزمية بن اثبت{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
( )3
ال} [األحزاب ."]23 :وهذا اختالف يوجب التضاد؟" .
ِر َج ٌ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب :فضائل القرآن ،ابب :مجع القرآن( ،ح.)4986:
ي ،ال ُقرطُِب ،البـلَ ِ
نس ُّي ،كان من أهل
بن بَطَّال البَ ْك ِر ُّ ْ ُّ َ
( )2هو أبو احلسن ،علي بن خلف بن عبد امللك ُ
العلم واملعرفة ،عُ ِين ابحلديث العناية التَّامة ،له " :شرح على صحيح البخاري"( ،ت449:ه).
انظر :سري أعالم النبالء ( ،)47/18واألعالم (.)285/4
( )3انظر :شرح صحيح البخاري البن بطَّال ( .)225/10وقد حكى هذا اإلشكال :ابن اجلوزي يف

كشف املشكل من حديث الصحيحني ( ،)35/1والكرماين يف الكواكب َّ
الدراري يف شرح
صحيح البخاري ( ،)46/18وابن ال ُـملقن التوضيح لشرح اجلامع الصحيح (،)437/22
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اثنياً :مسالك العلماء يف دفع هذا اإلشكال:
لك واحد؛ وهو اجلمع
للعلماء يف دفع هذا التعارض بني الروايتني مس ٌ
بينهما ،لكنهم اختلفوا يف طريقة اجلمع بينهما على مذهبني:
ثالث آايت وجدها زيد
املذهب األول :ال تعارض بني الروايتني ،وهي ُ
بن اثبت عند خزمية األنصاري؛ فاآليتان من آخر سورة التوبة وجدمها عند
النقل من العُس ِ
الصحف يف زمن أيب بكر ،واآلية من سورة األحزاب
ب إىل ُّ
ُ
الصحيفة إىل ال ُـمصحف يف زمن عثمان ،وأبو خزمية
وجدها عند النقل من َّ
األنصاري املذكور يف احلديث هو خزمية األنصاري الذي وجد عنده اآلية من
سورة األحزاب ،فقد أخرج البخاري من طريق شعيب ،عن الزهري ،قال:

ابن السبَّاق ،أن زيد بن اثبت األنصاري - ¢-قال ... " :حىت
أخربين ُ
وجدت من سورة التوبة آيتني مع خزمية األنصاري مل أجدمها مع أحد غريه:
ِ
ِ
{لََق ْد جاء ُكم رس ٌ ِ
اعنِت ُّْم} [التوبة ]128 :إىل آخرمها
ول م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َم َ
َ َ ْ َُ
( )1

. "...

( ،)24/24و ِ
الربماوي يف الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح ( ،)95/13وابن حجر يف فتح
الباري (.)518 /8
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب :تفسري القرآن ،ابب{ :لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم} [التوبة( ،]128 :ح.)4679:
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()1

اب :مع خزمية كما وقع يف كتاب:
َّماميين " :قيل :والصو ُ
قال ابن الد َ
( )2
التفسري ،يف آخر سورة براءة"  .وقال يف موضع آخر" " :مع خزميةَ ،أو أيب
( )3

ُخزمية"؛ هو ُخزميةُ من غري شك" .
()4

وقال الكرماين " :فإن قُلت :تقدَّم َّ
أن اآلية املفقودة اليت وجدها عند
ُخزمية هي آخر سورة التوبة؟
قلت :ال دليل على احلصر فيها ،وال حمذور يف كون كلتيهما مكتوبتني عنده
دون غريه ،أو األوىل كانت عند النقل من العُس ِ
الص ُحف ،والثانية
ب وحنوه إىل ُّ
ُ
()5

الصحيفة إىل ال ُـمصحف " .
عند النقل من َّ
وقال ابن اجلوزي" :ويف بعض ألفاظ هذا احلديث :قال زيد" :فقدت آية
من األحزاب كنت أمسع رسول هللا ‘ يقرأ هبا ،فالتمسناها فوجدانها مع

( )1هو بدر الدين ،حممد بن أيب بكر بن عمر القرشي املخزومي ،االسكندري ،املالكي ،املعروف
َّماميين ،الزم ابن خلدون ،وتصدر إلقراء العربية ابألزهر ،وويل قضاء املالكية يف مصر،
اببن الد َ
من تصانيفه" :مصابيح اجلامع" ،و"حتفة الغريب شرح ملغين اللبيب"( ،ت 827:هـ) .انظر:
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ( ،)262 /9واألعالم (.)57 /6
( )2انظر :مصابيح اجلامع ،البن الدَّماميين (.)204 /10
( )3انظر :املصدر السابق (.)514 /8
( )4هو مشس الدين ،حممد بن يوسف الكرماين :عامل ابحلديث ،قال ابن حجي" :تصدى لنشر العلم
ببغداد ثالثني سنة ،وأقام مدة مبكة ،وفيها فرغ من أتليف كتابه "الكواكب الدراري يف شرح
صحيح البخاري"( ،ت 786:هـ) .انظر :طبقات املفسرين ( ،)285/2واألعالم (.)153 /7
( )5انظر :الكواكب َّ
الدراري يف شرح صحيح البخاري ،للكرماين (.)46/18
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ِِ
ِ
ال
ني ِر َج ٌ
خزمية -الذي جعل رسول هللا شهادته شهادة رجلني{ :-م َن الْ ُم ْؤمن َ
اَّللَ َعلَْي ِه} [األحزاب."]23 :
اه ُدوا َّ
ص َدقُوا َما َع َ
َ
ورمبا قال قائل :هذا خالف ما تقدم من أهنم وجدوا مع خزمية آخر التوبة،
فأيهما أصح؟
فاجلوابَّ :
أن كليهما صحيح ،واآليتان وجدات مع ُخزمية ،فآخر التوبة
وجدوها معه يف زمن أيب بكر ،واآلية من األحزاب وجدوها معه يف زمن
( )1

عثمان" .

املذهب الثاين :ال تعارض بني الروايتني ،وهي ثالث آايت وجدها زيد بن

اثبت  ¢عند اثنني من الصحابة ،فاآليتان من آخر سورة التوبة وجدمها عند

أيب ُخزمية األنصاري ،واآلية من سورة األحزاب وجدها عند ُخزمية بن اثبت
األنصاري.

( )2
ب " :وال تضاد يف هذا ،وهذه غري قصة
قال ابن بطال" :قال ال ُـم َهلَّ ُ
األحزاب؛ ألن اآلية اليت يف التوبة مع أيب خزمية؛ وهو معروف من األنصار،

( )1انظر :كشف املشكل من حديث الصحيحني ،البن اجلوزي (.)35/1
( )2هو أبو القاسم ،املهلب بن أمحد بن أيب صفرة أسيد بن عبد هللا األسدي األندلسي ،املريي ،ويل
قضاء املرية ،وكان أحد األئمة الفصحاء ،املوصوفني ابلذكاء ،له مصنف "شرح صحيح البخاري"،
(ت435:ه) .سري أعالم النبالء ،للذهب ( ،)579 /17معجم املؤلفني ،لرضا كحاله
(.)31/13
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( )1

عرفه أنس ،وقال" :حنن ورثناه"  ،واليت يف األحزاب ليست صفة النب
وقد َّ

‘ ،وهذه وجدت مع خزمية بن اثبت ،وهو غري أىب خزمية ،فال تعارض يف
()2

هذا ،والقصة غري القصة ال إشكال فيها وال التباس والسورة غري السورة" .
()3

وقال الكوراين " :الذي وجد معه آيتان من آخر براءة؛ خزمية بن أوس،
يكىن أاب خزمية ،وهذا خزمية بن اثبت يكىن أاب عمارة ،وقد التبس على بعضهم،
( )4

فإنَّه ظن أن خزمية يف اآليتني واحد ،وهو خزمية بن اثبت" .
وقال ابن حجر" :واألرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزمية
ابلكنية ،والذي وجد معه اآلية من األحزاب خزمية؛ وأبو خزمية قيل :هو ابن

يَ ،وُه َو الَّ ِذي مجع
صا ِر ُّ
س بْ ُن َّ
( )1الذي َّ
الس َك ِن ْاألَنْ َ
عرف به أنس بن مالك  ¢هو أبو َزيْد قَـْي ُ
ال" :قلت ألنس :أَبُو زيد الَّ ِذي مجع الْ ُق ْرآن عَلَى
اَّللِ ‘ ،فعن مثَُ َامة قَ َ
الْ ُق ْرآن على عهد َر ُسول َّ
َع ْه ِد رس ِ
اَّللِ ‘ أَيْ ِ
امسُهُ؟ فَـ َق َ
ول َّ
الس َك ِنَ ،ر ُج ٌل ِمنَّا ِم ْن بَِين َع ِد ِي بْ ِن الن َّ
ش ْ
س بْ ُن َّ
َّجا ِر َملْ
َُ
ال :قَـْي ُ
ِ
ِ
َّ
ب َحنْ ُن َورثـْنَاهُ" ،وليس هو أبو خزمية األنصاري كما قاله ال ُـم َهلب .انظر :الثقات البن
يَ ُك ْن لَهُ َعق ٌ
حبان ( ،)338 /3واإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر (.)362 /5
( )2انظر :شرح صحيح البخاري ،البن بطال (.)31 /1
( )3هو شهاب الدين ،أمحد بن إمساعيل بن عثمان الكوراين ،القاهري ،الشافعي مث احلنفي ،مفسر،
تعلم مبصر ،وويل القضاء يف أايم حممد الفاتح ،أخذ عن ابن حجر والزمه( ،ت 893:هـ) ،من
ُكتبه" :غاية األماين يف تفسري السبع املثاين" ،و"الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري".
انظر :الضوء الالمع ( ،)241/1واألعالم (.)97/1
( )4انظر :الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري ،للكوراين (.)230 /8
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أوس بن يزيد بن أصرم مشهور بكنيته دون امسه ،وقيل :هو احلارث بن خزمية،
( )1

و َّأما خزمية فهو بن اثبت ذو الشهادتني" .
()2

وقال اخلازن " :قوله" :حىت وجدت آخر سورة التوبة مع خزمية أو مع
أيب خزمية األنصاري" .ويف احلديث اآلخر" :فقدت آية من سورة األحزاب -
ِِ
ِ
ص َدقُوا
ني ِر َج ٌ
إىل قوله-فوجدانها مع خزمية بن اثبت األنصاري{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ال َ
اَّللَ َعلَْي ِه} [األحزاب " ]23 :اآلية .فاعلم أن املذكور يف احلديث
اه ُدوا َّ
َما َع َ
األول غري املذكور يف احلديث الثاين ومها قضيتان ،فأما املذكور يف احلديث
األول فهو أبو خزمية بن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن عمر بن مالك بن
النجار األنصاري ،شهد بدرا وما بعدها ،وتويف يف خالفة عثمان ،وهو الذي
()3

وجدت عنده آخر سورة التوبة ،كذا ذكره ابن عبد الرب .

( )1فتح الباري ،البن حجر (.)15 /9
( )2هو عالء الدين ،علي بن حممد بن إبراهيم الشيحي ،املعروف ابخلازن ،عامل ابلتفسري واحلديث،
ِ
ابملدرسة السميساطية بدمشق .له تصانيف ،منها " لباب
من فقهاء الشافعية ،وكان خازن الكتب
التأويل يف معاين التنزيل" يف التفسري( ،ت741 :ه) .انظر :املفسرين ( ،)426 /1واألعالم (/5
.)5
( )3انظر :االستيعاب يف معرفة األصحاب ،البن عبد الرب ( ،)1640/4وأسد الغابة ،البن األثري (،)85/6
واتريخ اإلسالم ،للذهب (.)195 /2
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و َّأما املذكور يف احلديث الثاين فهو أبو عمارة خزمية بن اثبت بن الفاكه بن
ثعلبة بن ساعدة اخلطمي األوسي األنصاري يعرف بذي الشهادتني شهد بدرا،
( )2 ( )1

وما بعدها ،وقتل يوم صفني مع علي بن أيب طالب " .
الرتجيح:
األقرب –وهللا أعلم – يف دفع التعارض بني الروايتني املذهب الثاين ،وأنه

ال تعارض بينهما ،وهي ثالث آايت وجدها زيد بن اثبت  ¢عند اثنني من

الصحابة ،فاآليتان من آخر سورة التوبة وجدمها عند أيب ُخزمية األنصاري؛ ل َّـما
مجع القرآن يف عهد أيب بكر  ،¢واآلية من سورة األحزاب وجدها عند ُخزمية
( )3

بن اثبت األنصاري؛ ل َّـما نسخ املصاحف يف عهد عثمان  . ¢ومها

حديثان روامها الزهري ،عن عُبيد بن السبَّاق ،وعن خارجة بن زيد ،وكالمها
روايه عن زيد بن اثبت ،لكن اختلفا -خارجة وعُبيد -يف تعيني اآلية اليت ذكر
ِِ
ِ
ص َدقُوا}
ني ِر َج ٌ
زيد أنه وجدها ،فقال :خارجة إهنا قوله تعاىل{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ال َ
[األحزاب ،]23 :وقد وجدها عند ُخزمية بن اثبت األنصاري ،وقال عبيد:
( )1انظر ترمجته يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ،البن عبد الرب ( ،)448/2وأسعد الغابة ،البن
األثري ( ،)610/1واإلصابة يف معرفة الصحابة ،البن حجر (.)214/3
( )2انظر :تفسري اخلازن ( .)8 /1وانظر أيضا :املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز ،أليب
شامة (ص ،)51:والكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري ،للكوراين (،)231 ،92/11
وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ،للعيين ( ،)17 /20ومرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح،
للمباركفوري (.)324 /7
( )3انظر :فتح الباري ،البن حجر (.)345 /8
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ول ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم } [التوبة ،]128 :وقد
إهنا قوله تعاىل { :لََق ْد َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ
أخرج البخاري احلديثني ،ويف رواية عُبيد بن السبَّاق زايدات ليست يف رواية

خارجة ،وانفرد خارجة بوصف خزمية أبنه :الذي جعل النب ‘ شهادته
()1

شهادة رجلني  ،كما اختلف الرواة عن الزهري يف الذي وجد عنده اآليتني
من آخر سورة التوبة ،فمن قائل" :مع خزمية" ،ومن قائل" :مع أيب خزمية"،
()2

ومن شاك فيه يقول" :خزمية أو أيب خزمية"  ،وهذه الرواايت كلها يف صحيح
( )3

البخاري  ،فالتبس على بعض العلماء فظن أبنه صحايب واحد؛ فقال :هو
()4

خزمية األنصاري ،واآلايت الثالث كلها وجدها زيد  -¢-عنده  ،واألرجح
ما قدمناه و َّ
أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غري الذي وجد معه اآلية اليت

يف سورة األحزاب ،فآية التوبة وجدت مع أيب خزمية ،وآية األحزاب وجدت
مع خزمية.
***

( )1انظر :فتح الباري ،البن حجر (.)24 /6
( )2انظر :فتح الباري ،البن حجر (.)15 /9
( )3انظر( :ح.)7191 ،4986 ،4679 :
( )4انظر :الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري ،للكوراين (.)230 /8
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ِ
اه ُدوا ه
اَّللَ َعل َْي ِه}"عرضاً ودراسة"
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ال َ
أ.د .حيىي بن صاحل الطواين

ِ
ِ
ني
املبحث الثالثُ :مشكل عدم تواتر اآلية من سورة األحزاب{ :م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
اه ُدوا ه
ِر َج ٌ
اَّللَ َعلَ ْي ِه} [اآلية.]23 :
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ

أوالً :بيان وجه اإلشكال:
ظاهر الرواية السابقة يف قصة فقد زيد بن اثبت اآلية من سورة األحزاب،
يفيد أنه مل جيدها مع أحد إال مع خزمية بن اثبت األنصاري ،وأنه اكتفى بقول
شكل؛ ألن فيه إثبات القرآن
خزمية وحده يف إثبات اآلية يف القرآن ،وهذا ُم ٌ
بقول الواحد ،والقرآن إمنا يثبت ابلتواتر ،وقد استغل أعداء اإلسالم هذا
اإلشكال للطعن يف تواتر القرآن.
قال ابن العريب" :اعلموا وفقكم هللا َّ
أن هذه مسألة عظيمةُ القدر؛ وذلك
َّ
أن الرافضة كادت اإلسالم آبايت ،وحروف نسبتها إىل القرآن ال خيفى على
ذي بصرية أهنا من البُهتان الذي نزغ به الشيطان ،و َّادعوا أهنم نقلوها وأظهروها
حني كتمناها حنن ،وقالواَّ :
إن الواحد يكفي يف نقل اآلية واحلروف كما فعلتم،
فإنكم أثبتم آية بقول رجل واحد ،وهو خزمية بن اثبت ،وهي قولهِ ... :
{م َن
( )1
ِِ
اَّللَ َعلَْي ِه} [األحزاب. "]23 :
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
وقال ابن حجر" :فيه إشكال؛ َّ
ألن ظاهره أنه اكتفى مع ذلك خبزمية وحده،
()2

والقرآن إمنا يثبت ابلتواتر" .
( )1انظر :أحكام القرآن ()606 /2
( )2انظر :فتح الباري ( .)518 /8وقد أشار إىل هذا اإلشكال :القرطب يف تفسريه ( ،)56 /1وابن
حزم يف اإلحكام يف أصول األحكام ( ،)111 /6والكرماين يف الكواكب َّ
الدراري (،)110 /12
القسطالين يف
والعيين يف عمدة القاري ( ،)104 /14والكوراين يف الكوثر اجلاري ( ،)404 /5و َّ
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اثنياً :مسالك العلماء يف دفع هذا اإلشكال:
أجاب العلماء عن هذا اإلشكال من وجهني:

الوجه األول :أن قول زيد " :مل أجدها مع أحد ،إال مع خزمية األنصاري
 ،"...أي :مل أجدها مكتوبة مع أحد إال مع خزمية بن اثبت األنصاري ،فالذي
انفرد به ُخزمية هو كتابتها ال حفظهاُّ ،
ويدل على َّ
أن هذا هو املعىن الذي أراده
كنت كثريا
قول زيد نفسه:
زيد بعبارته تلكُ ،
ُ
"فقدت آية من سورة األحزاب ُ
أمسع رسول هللا ‘ يقرؤها"َّ ،
فإن تعبريه بلفظ" :فقدت" يُشعر أبنَّهُ كان يعرف
اآلية وحيفظها ،وإال فكيف يفتقد شيئا ال يعرفه أصال ،أو غفل عنه ونسيه ومل
ول َِّ
اَّلل
َمسَ ُع َر ُس َ
تأْ
خيطر على ابله ،وأكد على معرفته ابآلية حني قال" :قَ ْد ُكْن ُ
()1
‘ يَـ ْقَرأُ ِهبَا" .
قال ابن حزم" :و َّأما افتقاد زيد بن اثبت اآلية فليس ذلك على ما ظنه أهل
بني يف
اجلهل ،وإمنا معناه :أنه مل جيدها مكتوبة إال عند ذلك الرجل ،وهذا ٌ
حديث حدثناه عبد الرمحن بن عبد هللا ،عن أيب إسحاق البلخي ،عن الفربري،
عن البخاري حدثنا أبو اليمان ،أان شعيب ،عن الزهري قال أخربين خارجة بن
إرشاد الساري ( ،)46 /5والزرقاين يف مناهل العرفان يف علوم القرآن ( ،)284 /1وحممد أبو
شهبه يف املدخل لدراسة القرآن (ص.)287:
( )1انظر :املرشد الوجيز ،أليب شامة (ص ،)51 :والكواكب الدراري ،للكرماين ( ،)110/12وعمدة
القاري ،للعيين ( ،)19/20منحة الباري بشرح صحيح البخاري ،لألنصاري ( ،)273 /7وإرشاد
الساري لشرح صحيح البخاري ،للقسطالين ( ،)294 /7ومناهل العرفان يف علوم القرآن ،للزرقاين
( ،)284/1واملدخل لدراسة القرآن ،حملمد أيب شهبة (ص.)287:
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زيد بن اثبت أن زيد بن اثبت قال" :ملا نسخنا املصحف يف املصاحف فقدت

آية من سورة األحزاب كنت أمسع رسول هللا ‘ يقرؤها مل أجدها مع أحد إال
مع خزمية بن اثبت الذي جعل رسول هللا ‘ شهادته شهادة رجلنيِ :
{م َن
ِِ
ضى َْحنبَهُ َوِمْنـ ُه ْم َم ْن
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
اَّللَ َعلَْي ِه فَ ِمْنـ ُه ْم َم ْن قَ َ
الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
يَـْنـتَ ِظ ُر َوَما بَ َّدلُوا تَـْب ِد ايال} [األحزاب ."]23 :قال أبو حممد :بيان ما قلناه
منصوص يف هذا احلديث نفسه؛ وذلك أن زيدا حكى أنه مسع هذه اآلية من
()1

النب ‘ ،فقد كانت عند زيد أيضا" .

مكتواب عند أحد ،كما جاء يف
وقال الكوراين" :قلت :أراد أنه مل جيده
ا
الصحف يف املصاحف" ،وإىل
الرواية األخرى ،أال ترى إىل قوله" :نسخت ُّ
قوله" :كنت أمسع رسول هللا - ‘-يقرأ هبا" ،فإنه كان حيفظ اآلية ،إال أهنا
( )2

مل تكن مكتوبة عنده . "...
أن الذي أشار إليه َّ
وقال ابن حجر" :والذي يظهر يف اجلواب َّ
أن فقده
فقد وجودها مكتوبة ال فقد وجودها حمفوظة ،بل كانت حمفوظة عنده وعند
( )3

غريه" .

الوجه الثاين :أن قول زيد فيما مضى ال ُّ
يدل على عدم تواترها ،وغاية ما
يدل عليه كالمهَّ :
أن اآلية قد نُسيت فلم جيدها حمفوظة مع أحد إال مع خزمية

( )1انظر :اإلحكام يف أصول األحكام (.)111 /6
( )2انظر :الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري (.)404 /5
( )3انظر :فتح الباري (.)518 /8
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فخزمية انفرد بذكر اآلية ابتداءا ،مث َّ
تذكر الصحابة ما ذكره ،وكان
األنصاريُ ،
هؤالء الصحابة مجعا يُؤمن تواطؤهم على الكذب ،فدونت تلك اآلايت يف
()1

الصحف واملصحف بعد قيام هذا التواتر فيها .
ُّ
قال ابن العريب" :آية األحزاب مل تثبت بواحد ،وإمنا كانت منسيَّة ،فلما
تذكَرها َم ْن َّ
ذكرها َم ْن ذكرها أو َّ
أيت
تذكَرها عرفها ال ْ
كالرج ِل تَـْنساه فإذا ر َ
ـخلقُ ،
وجهه عرفته ،أو تنسى امسه وتراه ،وال جيتمع لك العني واالسم ،فإذا انتسب
( )2

عرفته" .
الزركشي" :وقول زيد" :مل أجدها إال مع خزمية" ،ليس فيه إثبات
وقال َّ
القرآن خبرب الواحد؛ ألن زيدا كان قد مسعها وعلم موضعها يف سورة األحزاب

بتعليم النب ‘ ،وكذلك غريه من الصحابة ،مث نسيها ،فلما َمسع ذَ َكَره ،وتتبُّعه
()3

للرجال كان لالستظهار ال الستحداث العلم" .

( )1انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن ،للزرقاين ( ،)285/1واإلابنة عن معاين القراءات ملكي بن
أيب طالب (ص.)67 :
( )2انظر :أحكام القرآن البن العريب ()609 /2
( )3انظر :الربهان يف علوم القرآن (.)234 /1
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اثلثاً :الرتجيح:

ما ذكره العلماء من أجوبه يف توجيه قول زيد  ،¢هبا يُدفع هذا اإلشكال؛

إال أن الوجه األول يف دفعه هو األقوى؛ ألنه من أبعد البعيد أن يكون زيد

 ¢مسع النب ‘ يقرأ هذه اآلية كثريا وال حيفظها ،وال سيما وهو مذكور
فيمن مجع القرآن يف حياة النب ‘ ،مث على فرض أن زيدا مل يكن حيفظها،

فإنه من غري املعقول أن تكون آية من كتاب هللا فاتت مجيع القراء واحلفاظ

الذين أمر النب ‘ أبخذ القرآن عنهم ،وال يعرفها سوى صحايب آخر مل
( )1

يُشتهر أنه من حفظة كتاب هللا تعاىل .

***

( )1انظر :مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور للبقاعي ( ،)423 /1واملرشد الوجيز إىل علوم
تتعلق ابلكتاب العزيز أليب شامة (ص.)51 :
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املبحث الرابع :مشكل فقد زيد بن اثبت اآلية من سورة األحزابِ :
{م َن
ُ
ِ
اه ُدوا ه
ني ِر َج ٌ
اَّللَ َعلَ ْي ِه} [اآلية]23 :
ص َدقُوا َما َع َ
ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
أوالً :بيان وجه اإلشكال:
ظاهر قول زيد يف الرواية السابقة" :فقدت آية من األحزاب حني نسخنا
املصحف ،كنت أمسع رسول هللا ‘ يقرأ هبا ،فالتمسناها فوجدانها مع خزمية
ِِ
ِ
اَّللَ َعلَْي ِه فَ ِمْنـ ُه ْم
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
بن اثبت األنصاري{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
ضى َْحنبَهُ َوِمْنـ ُه ْم َم ْن يَـْنـتَ ِظ ُر} [األحزاب ،]23 :فأحلقناها يف سورهتا يف
َم ْن قَ َ
الصحف اليت مجعت يف عهد أيب بكر رضي هللا مل يكن
املصحف" .يفيد أن ُّ
الص ُحف يف عهد
شكل؛ ألنه يلزم منه أن تكون ُّ
فيها هذه اآلية ،وهذا ُم ٌ
الصديق ،وعمر ،وصدر من عهد عثمان  ٪خالية عن تلك اآلية.

قال ابن حجر" :وظاهر حديث زيد بن اثبت هذا أنه فقد آية األحزاب
الص ُحف اليت كان نسخها يف خالفة أيب بكر حىت وجدها مع خزمية بن
من ُّ
( )1

اثبت" .
مر آنفا من قول زيد" :ففقدت آية من
وقال األلوسي" :ويُشكل عليه ما َّ
األحزاب" إخل ،فإنه بظاهره يستدعي أن يف املصاحف العثمانية زايدة مل تكن
()2

الصحف" .
يف هاتيك ُّ

( )1انظر :فتح الباري (.)21 /9
( )2انظر :تفسري األلوسي (.)24 /1
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( )1

إشكال ظاهر؛ ألن زيدا
َّاودي ابن سودة " :قلت :وهو
ٌ
وقال حممد الت ُ
كان أحد القراء األربعة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول هللا ‘ ،ومجعوه

كله يف حياته ،وإمنا يتتبعه يف العُ ُسب واللخاف أتكيداا وتقوية ومراعاة للشكل
مر ،فكيف يرتك منه آية حىت تُف َقد يف
الذي ُكتِب بني يدي النب ‘ كما َّ
( )2

اجلمع الثاين" .

اثنياً :مسالك العلماء يف دفع هذا اإلشكال:
اختلف العلماء يف اإلجابة عن هذا اإلشكال على مسلكني:

املسلك األول :أن إحلاق آية األحزاب بسورهتا مل يكن يف عهد عثمان،

وإمنا كان يف عهد أيب بكر ،لكن أصحاب هذا املسلك اختلفوا يف توجيه ذلك
على مذهبني:
املذهب األول :أن إحلاق آية األحزاب بسورهتا كان يف عهد أيب بكر،
لكن التبس على بعض الرواة يف مجع عثمان ،فجعلوا ذلك فيها ،ويؤيد ذلك

َّاودي بن حممد الطَّالِب بن حممد بن علي ابن َس ْوَدة امل ِري الفاسي ،فقيه املالكية يف عصره،
( )1حممد الت ُ
ُ
وشيخ اجلماعة بفاس ،له" :زاد اجملد الساري" حاشية على البخاري ،و "شرح األربعني النووية"،
(ت1209 :ه) .انظر :األعالم (.)62 /6
َّاودي ابن َس ْوَدة على صحيح البخاري ( .)13/5وقد أشار إىل هذا اإلشكال:
( )2انظر :حاشية الت ُ
ال ُكوراين يف الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري ( ،)381/8واملال علي القاري يف مرقاة
املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ( )1520/4وعبيد هللا املباركفوري يف مرعاة املفاتيح شرح مشكاة
املصابيح ( ،)331 /7وإمساعيل الصحان يف اتريخ القرآن بني تساهل املسلمني وشبهات
القرآن:
وعلوم
للتفسري
العلمي
وامللتقى
(ص،)276:
املستشرقني
(.)https://vb.tafsir.net/tafsir8682
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ـج ِمع عن بن شهاب أن فقده إايها إمنا كان يف
رواية إبراهيم بن إمساعيل بن ُم َ
( )1

خالفة أيب بكر  .قال ال ُكوراين" :وبه جزم ابن كثري ،واجلعدي ،وعليه يدل
( )2

قول الشاطب ¬" .
قال ابن كثري" :وأما ما رواه الزهري ،عن خارجة ،عن أبيه يف شأن آية
األحزاب ،وإحلاقهم إايها يف سورهتا ،فذكره هلذا بعد مجع عثمان فيه نظر؛ وإمنا
الصحف كما جاء مصرح ا به يف غري هذه الرواية
هذا كان حال مجع الصديق ُّ
عن الزهري ،عن عبيد بن السباق ،عن زيد بن اثبت ،والدليل على ذلك أنه
قال" :فأحلقناها يف سورهتا من املصحف" ،وليست هذه اآلية ُملحقة يف احلاشية
()3

يف املصاحف العثمانية" .
اعرتض ابن حجر على هذا القول ،وقال" :وقع يف رواية إبراهيم بن إمساعيل
ـج ِمع ،عن ابن شهاب أن فقده إايها إمنا كان يف خالفة أيب بكر ،وهو
بن ُم َ
وهم منه.
ٌ
والصحيح ما يف الصحيح ،وأن الذي فقده يف خالفة أيب بكر اآليتان من
آخر براءة ،و َّأما اليت يف األحزاب ففقدها ملا كتب املصحف يف خالفة عثمان،
()4
ـج ِمع ،وليس كذلك وهللا أعلم" .
وجزم ابن كثري مبا وقع يف رواية ابن ُم َ
( )1وقد تقدمت يف (ص.)10:
( )2انظر :الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري (.)381 /8
( )3انظر :تفسري ابن كثري (.)33 /1
( )4انظر :فتح الباري (.)21 /9
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املذهب الثاين :أن إحلاق آية األحزاب بسورهتا كان يف عهد أيب بكر،
واملصحف املذكور يف قول زيد " :فأحلقناها يف سورهتا يف املصحف"؛ هي
الصحف األوىل اليت ُكتبت يف اجلمع األول ،ويكون ضمري املتكلم ابلنون
ُّ
( )1

تعظيما .ذكر هذا االحتمال :املال علي القاري  ،وأيده عبيد هللا املباركفوري،
"الصحف"
القسطالين من صحيح البخاري ُّ
وقال" :قلت :قد وقع يف نسخة َّ
الصحف" :بضم الصاد من غري
القسطالين" :قوله "يف ُّ
بدل "املصحف" .قال َّ
()2

ميم يف الفرع ،والذي يف اليونينة ابمليم" انتهى" .
قلت :هذا القول يكون معتربا لو كان احلديث ما جاء إال من طريق إبراهيم
ُ
بن سعد ،عن ابن شهاب ،عن خارجة بن زيد بن اثبت ،عن زيد بن اثبت
 ،¢كيف وقد تقدم روايته من ِ
الصحف
عدة طرق ،ويف ألفاظها" :ل َّـما نسخنا ُّ
الصحف يف املصاحف" " ،ل َّـما كتبنا املصاحف".
يف املصاحف"" ،نسخت ُّ

املسلك الثاين :أن إحلاق آية األحزاب بسورهتا كان يف عهد عثمان ،¢

لكن أصحاب هذا املسلك اختلفوا يف اجلواب عن هذا اإلشكال على ثالثة
مذاهب:

املذهب األولُ :حيتمل أن يكون زيد قد التزم كتابة القرآن يف عهد عثمان
الصحف يف عهد أيب بكر ،أن يسمع
ابملنهج الذي التزمه يف مجعه وكتابته يف ُّ
اآلية من مجاعة من احلفاظ ،وجيدها مكتوبة عند اثنني ،وال يكتفي مبجرد احلفظ

( )1انظر :مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (.)1520 /4
( )2انظر :مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (.)331 /7
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دون الكتابة ،وال مبجرد وجداهنا مكتوبة عند واحد ،إال أنه مل جيد آخر سورة
براءة مكتوابا إال عند أيب خزمية ،وإن كان قد مسعه من مجاعة من احلفاظ وكان
الصحف يف املصاحف
حيفظه بنفسه أيض ا ،ووقع مثل هذا التفرد حني ُكتبت ُّ
ِِ
ِ
ال} اآلية ،وكان
ني ِر َج ٌ
يف عهد عثمان ،وكان هذا التفرد يف آية {م َن الْ ُم ْؤمن َ
زيد قد التزم يف كتابته الثانية أيضا مثل ما التزمه يف األوىل مع أمر زائد ،وهو
الصحف اليت كتبت أوالا أي يف عهد أيب بكر ،فاتفق أنه مل
العرض واملقابلة مع ُّ
ِِ
ِ
ال} مكتوبة عند اثنني ،وإن كانت مكتوبة يف
ني ِر َج ٌ
جيد آية {م َن الْ ُم ْؤمن َ
()1

املصحف وحمفوظة يف صدور الرجال .

املذهب الثاينُ :حيتمل أن تكون اآلية فُِقدت بسبب حمو أو تقطيع وقع يف

الص ُحف اليت عند حفصة ~ ،ومل توجد مكتوبة عند أحد حينئذ إال عند ُخزمية،
ُّ
()2

َّاودي ابن سودة .
ذكر هذا اجلواب الت ُ
قال حممد أبو شهبه" :لعلها امنحت وتطاير مدادها فلم يبق ما يدل عليها،
الصحيفة ،فاضطر أن يبحث عن أصلها
أو لعل األرضة أكلت موضعها من َّ
()3

املكتوب ،فوجده مع خزمية بن اثبت األنصاري" .

الصحف اليت ُمجعت
املذهب الثالثُ :حيتمل أن يكون سقوط اآلية من ُّ
يف عهد أيب بكر رضي هللا من ابب الغفلة والسهو.

( )1انظر :مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،للمباركفوري (.)331 /7
َّاودي ابن سودة على صحيح البخاري (.)13/5
( )2انظر :حاشية الت ُ
( )3انظر :املدخل لدراسة القرآن الكرمي ،حملمد أيب شهبة (ص.)286 :
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"حيتمل أن يكون ُسقوطها منه من ابب الغفلة ،وكثريا ما
قال األلوسيُ :
السارحني يف رايض حظائر قدس كالم رب العاملني ،فيذكرهم سبحانه
تعرتي َّ
مبا غفلوا فيتداركون ما أغفلوا ،وزيد هذا كان يف اجلمعني ،ولعله الفرد املعول
عليه يف البني لكن عراه يف أوهلما ما عراه ،ويف اثنيهما َّ
ذكره َم ْن تكفل حبفظ
()1

الذكر ،فتدارك ما نساه" .

اثلثاً :الرتجيح:
بعد عرض مسالك العلماء يف دفع هذا اإلشكال يتبني أن الراجح –وهللا
أعلم –ما جاء يف صحيح البخاري ،أن إحلاق زيد بن اثبت آية األحزاب
بسورهتا كان يف عهد عثمان  ،¢ومل يكن يف عهد أيب بكر  ،ƒوأن الذي
فقده زي ٌد يف خالفة أيب بكر اآليتان من آخر براءة ،و َّأما اليت يف األحزاب فقد
فقدها ملا كتب املصحف يف خالفة عثمان ،و َّ
أن سبب فقدها ت َّبني مبا ذكره
العلماء من أجوبه ،وأرجحها –وهللا أعلم-اجلواب الذي ذكره األلوسي؛ وهو
الصحف اليت ُمجعت يف عهد أيب بكر رضي هللا من ابب
أن سقوط اآلية من ُّ
الغفلة والسهو ،واستدركها زيد  ¢يف مجعه للقرآن يف عهد عثمان .¢
***

( )1انظر :تفسري األلوسي (.)24 /1
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خامتة البحث
أمحد هللا تعاىل الذي وفقين وأعانين على إمتام هذا البحث ،وأختمه بذكر
ُ
أهم ما توصلت إليه من نتائج ،أُمجلها مبا َييت:
– 1تبني أن أثر فقد زيد بن اثبت  ¢اآلية من سورة األحزاب مداره على
الزهري (ت125:ه) ،وقد رويت
ابن شهاب؛ أبو بكر حممد بن مسلم ُّ
عنه من مثانية طرق.
ضعف رواية فقد زيد بن اثبت  ¢اآلية من سورة األحزاب كان يف
 –2تبني ُ
عهد أيب بكر الصديق.
- 3ال تعارض بني أثر فقد زيد بن اثبت اآلية من سورة األحزاب وأثر فقده
اآليتني من آخر سورة التوبة ،وهي ثالث آايت وجدها زيد بن اثبت ¢
عند اثنني من الصحابة ،فاآليتان من آخر سورة التوبة وجدمها عند أيب
ُخزمية األنصاري؛ ل َّـما مجع القرآن يف عهد أيب بكر  ،¢واآلية من سورة
األحزاب وجدها عند ُخزمية بن اثبت األنصاري؛ ل َّـما نسخ املصاحف يف
عهد عثمان .¢
– 4أن إخبار زيد بن اثبت بوجود اآلية من سورة األحزاب عند خزمية بن
اثبت األنصاري ال ُّ
يدل على إثبات القرآن بقول الواحد ،وإمنا أراد زيد
 ¢اإلخبار أبنه مل جيد اآلية مكتوبة عند أحد من الصحابة إال عند خزمية
بن اثبت األنصاري.
- 5أن إحلاق زيد بن اثبت آية األحزاب بسورهتا كان يف عهد عثمان ،¢
ومل يكن يف عهد أيب بكر  ،ƒوأن الذي فقده زي ٌد يف خالفة أيب بكر
اآليتان من آخر براءة ،و َّأما اليت يف األحزاب فقد فقدها ملا كتب املصحف
يف خالفة عثمان ،و َّ
تبني مبا ذكره العلماء من أجوبة.
أن سبب فقدها َّ
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قائمة املصادر واملراجع
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

اإلابنة عن معاين القراءات ،مكي بن أيب طالب َمحوش بن حممد بن خمتار القيسي،
ت :عبد الفتاح إمساعيل شلب ،دار هنضة مصر للطبع والنشر.
أحكام القرآن ،أبو بكر حممد بن عبد هللا بن العريب املعافري ،ت :حممد عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط.ç 1424 ،3
اإلحكام يف أصول األحكام ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي ،ت :الشيخ
أمحد حممد شاكر ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،أمحد بن حممد القسطالين ،املطبعة الكربى
األمريية ،مصر ،ط.ç 1323 ،7
االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب
النمري ،ت :علي حممد البجاوي ،دار اجليل ،بريوت ،ط.ç 1412 ،1
أسد الغابة ،ابن األثري أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين اجلزري،
دار الفكر – بريوت1409 ،ه.
اإلصابة يف متييز الصحابة ،أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،
عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط،1
.ç 1415
األعالم ،خري الدين بن حممود الزركلي ،دار العلم للماليني ،ط2002 ،15م.
الربهان يف علوم القرآن ،حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي ،ت :حممد أبو الفضل
إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احللب وشركائه ،ط.ç 1376 ،1
اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن
قَ ْامياز الذهب ،ت :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،ط 2003 ،1م.
اتريخ املدينة ،عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النمريي ،ت :فهيم حممد شلتوت،
طبع على نفقة :السيد حبيب حممود أمحد – جدة1399 ،ه.
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تفسري ابن كثري ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،ت :سامي بن حممد سالمة،
دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط.ç 1420 ،2
تفسري اخلازن ،علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن ،املعروف
ابخلازن ،ت :حممد علي شاهني ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط.ç 1415 ،1
تفسري الطربي ،حممد بن جرير الطربي ،ت :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط.ç 1422 ،1
تفسري القرطب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد القرطب ،ت :أمحد الربدوين وإبراهيم
أطفيش ،دار الكتب املصرية – القاهرة ،ط.ç 1384 ،1
التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،ابن امللقن أبو حفص عمر بن علي بن أمحد
الشافعي ،ت :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،دار النوادر ،دمشق –
سوراي.
َّاودي ابن سودة على صحيح البخاري ،حممد التاودي بن حممد الطالب
حاشية الت ُ
ابن سودة املري ،ت :عمر أمحد الراوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت –لبنان ،ط،1
1428ه.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة الرتمذي ،ت :بشار عواد معروف ،دار
الغرب اإلسالمي – بريوت1998 ،م.
السنن الكربى ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي ،ت :حسن عبد
املنعم شلب ،أشرف عليه :شعيب األرانؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،
مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط.ç 1421 ،1
سري أعالم النبالء ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز الذهب ،ت:
جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط،2
.ç 1405
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شرح صحيح البخاري ،ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك ،ت :أبو
متيم ايسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد -السعودية ،الرايض ،ط.ç 1423 ،2
شرح مشكل اآلاثر ،أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي ،ت :شعيب األرنؤوط،
مؤسسة الرسالة ،ط.ç 1415 ،1
صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ‘ وسننه
وأايمه ،حممد بن إمساعيل البخاري ،ت :حممد زهري بن انصر الناصر ،دار طوق
النجاة ،ط.ç 1422 ،1
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،حممد بن عبد الرمحن السخاوي ،دار مكتبة احلياة
– بريوت.
طبقات املفسرين ،حممد بن علي الداوودي ،راجع النسخة وضبط أعالمها :جلنة من
العلماء إبشراف الناشر ،دار الكتب العلمية – بريوت.
العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين ،ت :حمفوظ
الرمحن زين هللا السلفي ،دار طيبة – الرايض ،ط.ç 1405 ،1
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،حممود بن أمحد بن موسى العيين ،دار إحياء
الرتاث العريب –بريوت.
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،رقمه :حممد
فؤاد عبد الباقي ،أشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة -بريوت
1379ه.
الفصل للوصل املدرج يف النقل ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت ،اخلطيب البغدادي،
ت :حممد بن مطر الزهراين ،دار اهلجرة ،ط.ç 1418 ،1
العبَّ ِ
ي ،ت :أمحد بن فارس السلوم،
بن ُحمَ َّم ِد امل ْستَـ ْغ ِف ِر ُّ
فضائل القرآن ،أَبُو َ
اس َج ْع َف ُر ُ
ُ
دار ابن حزم ،ط 2008 ،1م.
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فضائل القرآن ،أبو عُبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا اهلروي ،ت :مروان العطية،
وحمسن خرابة ،ووفاء تقي الدين ،دار ابن كثري ،دمشق -بريوت ،ط.ç 1415 ،1
كتاب املصاحف ،أبو بكر بن أيب داود ،عبد هللا بن سليمان بن األشعث األزدي
السجستاين ،ت :حممد بن عبده ،الفاروق احلديثة ،مصر ،ط.ç 1423 ،1
كشف املشكل من حديث الصحيحني ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي،
ت :علي حسني البواب ،دار الوطن –الرايض.
الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري ،حممد بن يوسف الكرماين ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت-لبنان ،ط.ç 1356 ،1
الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري ،أمحد بن إمساعيل الكوراين ،ت :الشيخ
أمحد عزو عناية ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،ط.ç 1429 ،1
ِ
الربماوي ،أبو عبد هللا حممد بن عبد الدائم،
الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيحْ ،
ت :جلنة خمتصة من احملققني إبشراف نور الدين طالب ،دار النوادر ،سوراي.
لسان امليزان ،أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،ت :عبد الفتاح
أبو غدة ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،ط 2002 ،1م.
املدخل لدراسة القرآن الكرمي ،حممد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة ،مكتبه السنة –
القاهرة ،ط.ç 1423 ،2
املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز ،عبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي
الدمشقي املعروف أبيب شامة ،طيار آليت قوالج ،دار صادر – بريوت.ç 1395 ،
مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،عبيد هللا بن حممد عبد السالم املباركفوري،
إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء -اجلامعة السلفية -بنارس اهلند ،ط1404 ،2
.ç
مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،أبو احلسن نور الدين علي املال اهلروي القاري،
دار الفكر ،بريوت – لبنان ،ط.ç 1422 ،1
اإلشكاالت الواردة يف فقد زيد بن اثبت رضي هللا عنه اآلية من سورة األحزاب
ِ
ِ
اه ُدوا ه
اَّللَ َعل َْي ِه}"عرضاً ودراسة"
ني ِر َج ٌ
ص َدقُوا َما َع َ
{م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
أ.د .حيىي بن صاحل الطواين

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

مسند أيب داود الطيالسي ،أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي ،ت :د.
حممد بن عبد احملسن الرتكي ،دار هجر – مصر ،ط.ç 1419 ،1
مسند أيب يعلى ،أبو يعلى أمحد بن علي بن املثُىن التميمي ،املوصلي ،ت :حسني
سليم أسد ،دار املأمون للرتاث – دمشق ،ط1404 ،1ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،ت:
شعيب األرنؤوط -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،
مؤسسة الرسالة ،ط.ç 1421 ،1
مسند الشاميني ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري الطرباين ،ت :محدي بن عبد
اجمليد السلفي ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط1405 ،1ه.
مصابيح اجلامع ،الدماميين حممد بن أيب بكر بن عمر املخزومي القرشي ،ت :نور
الدين طالب ،دار النوادر ،سوراي ،ط.ç 1430 ،1
ِ
اص ِد ِ
م ِ
اف علَى م َق ِ
الس َوِر ،إبراهيم بن عمر البقاعي ،مكتبة املعارف
َ َ
صاع ُد النَّظَ ِر لإل ْشَر َ َ
– الرايض ،ط.ç 1408 ،1
املصنف ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،ت :حبيب الرمحن األعظمي،
اجمللس العلمي-اهلند ،ط1403 ،2ه.
معجم الصحابة ،أبو القاسم عبد هللا بن حممد البغوي ،حممد األمني بن حممد اجلكين،
مكتبة دار البيان – الكويت ،ط.ç 1421 ،1
املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري الطرباين ،ت :محدي بن عبد
اجمليد السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،ط.2
معجم املؤلفني ،عمر بن رضا كحالة ،مكتبة املثىن -بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب.
املقنع يف رسم مصاحف األمصار ،أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداين،
ت :حممد الصادق قمحاوي ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة.
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الزْرقاين ،مطبعة عيسى البايب احللب
• مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حممد عبد العظيم ُّ
وشركاه
• منحة الباري بشرح صحيح البخاري ،زكراي بن حممد األنصاري ،ت :سليمان بن
دريع العازمي ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،الرايض ،ط.ç 1426 ،1
• ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز
الذهب ،ت :علي حممد البجاوي ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت – لبنان ،ط،1
.ç 1382
***
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اإلشكاالت الواردة يف فقد زيد بن اثبت رضي هللا عنه اآلية من سورة األحزاب
ِ
ِ
اه ُدوا ه
اَّللَ َعل َْي ِه}"عرضاً ودراسة"
ني ِر َج ٌ
ص َدقُوا َما َع َ
{م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
أ.د .حيىي بن صاحل الطواين

تحقيق القول في شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة
(دراسة تحليلية في القرآن الكريم)

د .صالح بن سعود سليمان السعود
قسم الثقافة اإلسالمية  -كلية التربية
جامعة حائل

تحقيق القول في شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة
(دراسة تحليلية في القرآن الكريم)
د .صالح بن سعود سليمان السعود
قسم الثقافة اإلسالمية  -كلية التربية
جامعة حائل
تاريخ تقديم البحثç 1441 /7 /13 :

تاريخ قبول البحثç 1442 /3 /3 :

ملخص الدراسة:
عنوان الدراسة :شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة ،دراسة حتليلية يف القرآن الكرمي.
هدف الدراسة :الوصول إىل القول الراجح يف خصوص شهادة األعضاء على العباد يوم القيامة.
منهج الدراسة :املنهج االستقرائي التحليلي.
أهم نتائج الدراسة:
/1أن لفظة (شهد) أتيت يف القرآن على أوجه ومعان متعددة ،ومفهومها االصطالحي متنوع
بتنوع اجملاالت.
 /2أن الشهادة صفة من صفات هللا تعاىل ،وهي اثبتة للمالئكة ولألنبياء وللرسل.
 /3األعضاء الواردة يف كتاب هللا تزيد عن أربعني عضوا0
 /4أن الفخذ والكف أول األعضاء شهادة على اإلنسان.
 /5أن شهادة األعضاء حقيقة لداللة النصوص يف ذلك؛ ال كما يرى املعتزلة أن هللا خيلق فيها
كالما.
َّ /6
أن اآلايت الواردة يف شهادة اجلوارح اثبتة ابلنص على املنافقني والكفار من خالل سياق
اآلايت.
أهم التوصيات:
 /1ضرورة العناية ابلتفسري التحليلي لإلسهام يف خدمة كتاب هللا.
 /2توجيه الباحثني وتشجيعهم على البحث يف التفسري املوضوعي وانتقاء املواضيع املهمة يف
عصران والرتكيز عليها.
وهتتم بتدريب الباحثني على استعمال املنهج االسقرائي والتحليلي
 /3عقد املؤمترات اليت تُعىن ّ
يف التفسري.
الكلمات املفتاحية :حتقيق ،شهادة ،أعضاء ،العباد ،القيامة

Achieving the saying about the testimony of the members on the
person on the Day of Resurrection
(An analytical study in the Holy Quran)
Dr. Saleh bin Saud Suleiman Al Saud
Department of Islamic Culture - Faculty of Education
Hail University
Abstract:
Study title: Members ’testimony on man on the Day of Resurrection، an analytical
study in the Holy Quran.
The aim of the study: to arrive at the correct statement regarding the testimony of
members on servants on the Day of Resurrection.
Study method: The inductive analytical method..
The most important results of the study:
1-The word "shahid" comes in the Qur'an in many facets and meanings، and its
conventional concept is diverse in a variety of fields.
2- The testimony is one of the attributes of God Almighty ، and it is fixed for the
angels، the prophets، and the messenger.
3 / The members mentioned in the Book of God are more than forty members.
4 / The thigh and palm are the first testimonies of a person.
5 / The testimony of the members is true to the significance of the texts in this، not
as Mu'tazilites see that God creates words in them.
6 / The verses mentioned in the certificate of prey are fixed by stipulating hypocrites
and unbelievers through the context of the verses.
The most important recommendations:
1 / The necessity of taking care of the analytical interpretation of the contribution to
serving the Book of God.
2 /Guide researchers and encourage them to research objective interpretation and
select and focus on the important topics of our time.
3 / Holding conferences concerned with training researchers in using the inductive
and analytical approach to interpretation.
key words: investigation، testimony، organs، servants، resurrection.

املقدمة:

احلمدهلل الذي علم ابلقلم ،علم االنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم على
معلم الناس اخلري ،وبعد:
فلقد وردت يف كتاب هللا آايت تناولت شهادة األعضاء على اإلنسان
يوم القيامة ،وتنوعت تلك األعضاء الشاهدة ،وال شك أ ّن هذه الشهادة شهادة
مروعة ،تستوقف القلوب املؤمنة.
عظيمة ،وهي أيضا شهادة ّ
إ ّن شهادة األعضاء على ابن آدم تُظهر عظيم قدرة هللا تعاىل وإحاطته
بعباده ،وعدله يف خلقه وحكمته ،فقد جعل من أنفسهم شاهدا عليهم ،وكذلك
تُبني أ ّن النّاس ال حول وال قوة هلم -حت يف أعضائهم -إال ابهلل العظيم.
وقد اختلف املفسرون يف تفسري اآلايت الدالة على الشهادة ،فمنهم من
قال هي آايت عامة تشمل كل أبناء آدم ،مؤمنهم وكافرهم ،ومنهم من قال إّّنا
هي خاصة ابلكفار الذين ينكرون أفعاهلم0
وملا كان اخلالف بني املفسرين يف هذه املسألة املهمة ،أحببت أ ّن أقوم
ّ
بتحقيقها وإيضاحها ،ألصل إىل القول الصحيح الراجح فيها ابألدلة.
أمهية املوضوع:
 التناول القرآين والتذكري والتخويف بشهادة األعضاء يوم القيامة. االرتباط ابلعقيدة ،واإلميان ابليوم اآلخر وأهواله. التنوع يف إقامة احلجة على العباد. الربط بني مباحث املوضوع من انحية عقدية وتفسريية. إبراز التأصيل العلمي يف تفسري القرآن الكرمي من خالل دراسة خمتصة0جملة العلوم الشرعية
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أسباب اختيار املوضوع:

 اإلسهام يف حترير وحتقيق اخلالف بني املفسرين يف شهادة األعضاء يومالقيامة.
 -الدربة على املقارنة بني أقوال املفسرين ،والرتجيح بينها.

هدف املوضوع:
الوصول إىل القول الراجح يف شهادة األعضاء على العباد يوم القيامة.

الدراسات السابقة:
من خالل االطالع على قوائم اجلامعات واملكتبات ،واملراكز العلمية،
تبني يل عدم تناول هذا املوضوع هبذا التفصيل يف أي حبث سابق .ومن
ّ
البحوث العلمية اليت تناولت موضوع الشهادة من حماور خمتلفة:
(-1الشهادة يف القرآن الكرمي :أنواعها ومعانيها) ،وهو حبث مقدَّم لنيل درجة
املاجستري من جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية ،للطالب :علي
حسان بن علي حسان.
وقد تناول الباحث معىن كلمة الشهادة يف القرآن الكرمي ،وميادين
الشهادة ،واألساليب القرآنية يف عرض
الشهادة ،وشروط الشهادة العامة ،والشهادة يف نظام األسرة ،والشهادة
يف احلدود ،والشهادة يف اجلهاد يف سبيل
هللا ،واجلهاد يف األخالق ،واآلاثر الدنيوية واألخروية للشهادة.
(-2الشهادة يف ضوء الكتاب والسنة وأجر الشهيد) ،وهو حبث مقدَّم لنيل درجة
املاجستري من جامعة أم القرى للطالبة :صاحلة حممد زين أمحد فطاين.
118

حتقيق القول يف شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة (دراسة حتليلية يف القرآن الكرمي)
د .صاحل بن سعود سليمان السعود

وتناولت الباحثة املوضوع من حيث :تعريف الشهادة يف اللغة والشرع،
ويف اصطالح الفقهاء واألدلة على مشروعيتها ،وبيان شروط الشهادة وما
ينافيها ،وفضل الشهادة والشهيد يف الدنيا ويوم القيامة ،وصور ابرزة من
شجاعة الشهداء والشهيدات.
ومل أجد إال هذين البحثني "الشهادة يف القرآن الكرمي :أنواعها ومعانيها"،
و"الشهادة يف ضوء الكتاب والسنة وأجر الشهيد" هلما صلة مبوضوع الشهادة
يف القرآن.
وال شك أن كتب األقدمني فيها ما فيها من احلديث عن هذا املوضوع.
وهناك مقاالت وخطب حول هذا املوضوع ،منها:
-

-

شهادة اجلوارح على االنسان يوم القيامة ،للعالمة ابن ابز(¬) ،نُشر
يف :جملة الدعوة ،العدد( )1469واتريخ 1415/6/28ه ،جمموع فتاوى
ومقاالت الشيخ ابن ابز(0)390/8
خطر اللسان على االنسان للعالمة /صاحل الفوزان ،املوقع الرمسي
لفضيلته0
ملاذا تشهد أعضاء العبد عليه يوم القيامة وقد قامت احلجة عليه بكتابة
امللكني؟ حملمد املنجد ،نشر يف 2012/4/28م0
الشهود يوم القيامة(كلمات البن القيم) ،مجع :أ .أانهيد السمريي.
يوم(الشهادة) تنطق اجلوارح مبا عملت ،حملمد أمحد ،جريدة االحتاد.
وغريها0
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و ّأما دراسيت -إن شاء هللا -فستكون دراسة قرآنية خمتصة جبانب التحقيق
يف شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة.
وستتميّز هذه الدراسة مبشيئة هللا عن غريها من الدراسات السابقة بتتبِّّع
األعضاء الواردة يف كتاب هللا ،وما يتعلق خبصوص شهادة األعضاء وعمومها
إن شاء هللا.

منهج البحث:
املنهج االستقرائي والتحليلي املتضمن الستقصاء املسائل ،والتحليل
واجلمع ،والتحقيق ،واملناقشة ،وذلك جبمع النصوص واألقوال واستخالص
النتائج.

عملي يف البحث:
مجعت مادة البحث من أدلة القرآن والسنة وأقوال العلماء ،وفق ضوابط
البحث العلمي ،مع مراعاة اآليت:

 -كتابة اآلايت ابلرسم العثماين داخل قوسني مزخرفنيﱡﭐﱠ0

 املقارنة بني أقوال املفسرين. التحري يف النقل والتحقيق والتوثيق. عزو اآلايت إىل سورها يف املنت ( )0 ختريج األحاديث النبوية ،فما كان يف الصحيحني ،أو أحدمها ،أكتفيبتخرجيه منهما ،وما كان يف غريمها خرجته وبينت درجته وحكم العلماء
فيه.
 الرتمجة لألعالم غري املشهورين عند أهل االختصاص.120
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خطة البحث:

ستكون خطّة الدراسة مشتملة على مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة،
وتوصيات وفهارس.

املقدمة :وحتتوي على( :أمهية وأسباب وهدف املوضوع ،وحدود ومنهج
الدراسة ،وسؤاهلا ،وعملي فيها).

املبحث األول :التعريف ابلشهادة وإطالقاهتا يف القرآن ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن الشهادة يف اللغة واالصطالح.
املطلب الثاين :إطالقات الشهادة يف القرآن الكرمي.

املبحث الثاين :آايت الشهادة يف القرآن الكرمي وداللتها على اإلثبات ،وفيه
مطلبان:
املطلب األول :شهادة هللا ومالئكته وأنبيائه ورسله.
املطلب الثاين :شهادة عموم اخللق.
املبحث الثالث :إقامة احلجة على العباد يوم القيامة ،وفيه مطلبان:

املطلب األول :إقامة احلجة بكتابة األعمال والشهادة عليها ،وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :إقامة احلجة بكتابة األعمال.
املسألة الثانية :إقامة احلجة ابلشهادة على األعمال.

املطلب الثاين :إقامة احلجة بشهادة األعضاء يوم القيامة ،وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :اآلايت الواردة يف شهادة األعضاء.
املسألة الثانية :األعضاء اليت تشهد على اإلنسان.
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املسألة الثالثة :شهادة األعضاء يوم القيامة بني العموم واخلصوص.

أهم النتائج ،والتوصيات.
اخلامتة :وهبا ّ
الفهارس :وتشمل اآليت:

 -1فهرس املصادر واملراجع.
 -2فهرس املوضوعات0
***

122

حتقيق القول يف شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة (دراسة حتليلية يف القرآن الكرمي)
د .صاحل بن سعود سليمان السعود

املبحث األول :التعريف ابلشهادة وإطالقاهتا يف القرآن ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن الشهادة يف اللغة واالصطالح

معاين الشهادة يف اللغة :تعددت معاين الشهادة يف اللغة ،ومن أشهرها:
َّال
ني َوا ههلَاءُ َوالد ُ
أوال :احلضور واملعاينة :قال ابن فارس(ت395 :ه)ِّّ :
الش ُ
ضوٍر و ِّع هل ٍم وإِّ هع َالٍمَ ،ال َخيهرج َشيء ِّمن فُر ِّ
أ ه ُّ
وع ِّه(.)1وقال ابن
َص ٌل يَ ُدل َعلَى ُح ُ َ َ
ُُ هٌ ه ُ
منظور(ت711 :ه) :واملشاهدة :املعاينة ،وشهده شهودا؛ أي :حضره فهو
شاهد ،وقوم شهود ،أي :حضور ،وهو يف األصل مصدر(.)2قال تعاىل:
الس َم ِّاء َو هاأل هَر ِّ
ض(.)3
َي :يَ هش َه ُدهُ أ هَه ُل َّ
ﭐﱡﲙ ﲚ ﲛﱠ(هود ،)103 :أ ه
والشُّهود والشَّهادة :احلضور مع املشاهدة ،إِّ ّما ابلبصر أَو البصرية ،وقد يقال
للحضور مفردا؛ قال تعاىل :ﭐﱡﲷ ﲸ ﲹ ﱠ(التغابن.)4()18 :وهبذا
يتبني أن الشهادة :هي اإلخبار عن ما يتيقَّنه اإلنسان؛ ّإما حبضوره؛ أو
ّ
مشاهدته حباسته؛ أو بصريته.
اثنيا :العلم :أَن خيرب ِّمبَا رأىَ ،وأَن يقر ِّمبَا علم ،وجمموع َما ي هدرك ابحلس0
ِّ
ُّهود أ ََمام ِّج َهة قضائية( ،)5ومنه
َّه َادة الهبَ يِّّنَة (ِّيف اله َق َ
ضاء) ه َي :أَقه َوال الش ُ
َوالش َ
قَ هولُه ¸ :ﭐﱡﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
( )1مقاييس اللغة البن فارس ،221 /3 :مادة(شهد)0
( )2لسان العرب البن منظور( ،239 /3 :فصل :الشني املعجمة)0
( )3معامل التنزيل للبغوي4650/2 :
( )4بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،للفريوز آابدي ،350/3 :مادة(شهد)0
( )5املعجم الوسيط جملمع اللغة العربية ابلقاهرة 497/1 :ابب (الشني) ،مادة (شهد).
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العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

123

عزوجلَّ ،بني هللا،
ﱟﱠﱠ(آل عمران.)18 :قال أهل العلم :معناه أعلم هللا َّ
كما يُقال :شهد فالن عند القاضي؛ إذا َّبني وأعلم ملن احلق؛ وعلى من هو(.)1
دت مبعىن
اثلثا :التحمل واألداء :تطلق على
ُّ
التحمل ،فتقولَ :ش ِّه ُ
هدت عند
لت ،وعلى األَداء :فتقولَ :ش ُ
َحت َّم ُ
()2
ٍ
َّ
قامةَ
استَ هش َه هد ُ
أديُتها و ه
ت فَُالان َعلَى فَُالن؛ إِّذا سأَلتُه إِّ َ
استَ هش َهدتُه ِّمبَهعىن؛
ت َّ
وأَ هش َه هد ُ
الر ُج َل َعلَى إِّقرار الهغَ ِّرِّمي ،و ه

القاضي َشهادة
ٍ
تملَها.
َش َهادة ه
اح َ
ومنه قوله تعاىل:

ﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠﭐ(البقرة ،)282 :أي :أشهدوا شاهدين(.)3
رابعا :احللف واليمني :شهد :أدى ما ِّعهنده من الشَّهادة ،وِّاب َِّّ
ّلل :حلف
َ
ََ َ
()5
ِّ ()4
ِّ
أحلِّف)  ،ومنه قوله :ﱡﲀ ﲁ ﲂ
َوأقر مبَا َعل َم  ،وأ هش َه ُد بكذا ،أي :ه
ِّ
ف ،فَع َّرب َع ِّن ا هحللِّ ِّ
ف
َ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ(املنافقون .)1 :نَ هش َه ُد أيَ :هَنل ُ َ َ
ف والش ِّ
ِّ ٍ ِّ ِّ ِّ
ات ِّأل هَم ٍر ُمغَيَّ ٍ
َّه َاد ِّة؛ ِّأل َّ
ب(.)6
َّه َادة إِّثهبَ ٌ
َن ُك َّل َواحد م َن ا هحلَل َ َ
ِّابلش َ
خامسا :القتل يف سبيل هللا :ه ِّ ِّ ِّ
ب
استُ هشه َد :قُت َل شهيدا ،وتَ َش َّه َد :طَلَ َ
يد :امل هقتول ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ
َّه َادةَ ،والش ِّ
اّللَ ،وا هجلَ هم ُع ُش َهداء؛ قال السهيلي(ت:
َّه ُ
الش َ
َ
581ه) يف معىن الشهيد :وهذا االسم مأخوذ من الشهادة أو من املشاهدة؛
( )1مقاييس اللغة البن فارس ،221/3 :كتاب (الشني) ابب (الشني مع اهلاء) ،مادة (شهد).
( )2املطلع على ألفاظ املقنع حملمد بن أيب الفتح (ص0 )709 :
( )3لسان العرب البن منظور( ،240/3 :فصل :الشني املعجمة)0
( )4املعجم الوسيط جملمع اللغة العربية ،497/1 :مادة(شهد)0
( )5القاموس احمليط للفريوز آابدي (ص( ،)292 :فصل :الشني)0
( )6اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب0 122/18 :
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فإن كان من الشهادة فهو شهيد مبعىن :مشهود ،أي مشهود عليه ،ومشهود
له ابجلنّة ،...،وجيوز أن يكون من الشهادة وتكون (فعيال) مبعىن(فاعل)؛ ألن
هللا تعاىل يقول:

ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱥﱦﱠ(البقرة .)143 :فهذان وجهان يف معىن الشهيد إذا جعلته مشت ّقا من
الشهادة.)1(....،
ويظهر يل أن هناك فروقا لغوية بني كلمة الشهادة وبعض الكلمات املقاربة
هلا ،ومن أبرز هذه الفروق:

الفرق بني الشهادة والعلم :أن الشهادة أخص من العلم؛ وذلك أهنا علم

بوجود األشياء من قبل نفسها ال من قبل غريها ،والشاهد نقيض الغائب يف
املعىن؛ وهلذا مسي هللا الكرمي شاهدا لكل جنوى؛ ألنه يعلم مجيع املوجودات
بذاته عزوجل ،قال سبحانه :ﱡﭐﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱠ(التغابن:
 ،)18فالشهادة علم يتناول املوجود ،والعلم يتناول املوجود واملعدوم(.)2
الفرق بني الشاهد واحلاضر :أن الشاهد للشيء يقتضي أنه عامل به؛ وهلذا

قيل :الشهادة على احلقوق؛ ألهنا ال
تصح إال مع العلم هبا؛ وذلك أن أصل الشهادة :الرؤية ،وقد شاهدت
الشيء :رأيته ،وقال بعضهم :الشهادة يف األصل إدراك الشيء من جهة مسع
أو رؤية؛ فالشهادة تقتضي العلم ابملشهود على َما بَهيننَا ،واحلضور ال يقتضي
( )1الروض األنف يف شرح السرية النبوية0 57/6 :
( )2الفروق اللغوية أليب هالل العسكري0 96/1 :
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العلم احملضور؛ أال ترى أنه يقال :حضره املوت ،وال يقال :شهده املوت؛ إذ ال
يصح وصف املوت ابلعلم ،وأما اإلحضار فإنه يدل على سخط وغضب،
والشاهد على ذلك قوله تعاىل :ﱡﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ(القصص:
)1()61أي( :من احملضرين يف النار)(.)2
الفرق بني الشاهد واملُ ِ
شاهد – :أي املُعايِن :املشاهد للشيء هو املدرك

له رؤية ،وقال بعضهم :رؤية ومسعا،
وهو يف الرؤية أشهر ،والشاهد ال يقتضي ذلك(.)3فالعلم أعم من
الشهادة؛إذ يتناول املوجود واملعدوم ،خبالف الشهادة اليت تتناول املوجود فقط0
والشهادة أعم من احلضور؛ إذإهنا تقتضي العلم ابملشهود ،واحلضور ال يقتضي
العلم ابحملضور.
تعريف الشهادة االصطالحي:
عرفها أصحاب كتب
للشهادة معاين متنوعة حبسب فنون العلم ،ف ّ
املصطلحات مبا أييت:
قال اجلرجاين(ت816 :ه) :إخبار عن عيان بلفظ الشهادة يف جملس
القاضي حبق للغري على آخر ،فاإلخبارات ثالثة :إما حبق للغري على آخر؛ وهو
الشهادة ،وإما حبق للمخرب على آخر؛ وهو الدعوى ،أو ابلعكس ،وهو

( )1املصدر السابق.96/1 :
( )2النكت والعيون للماوردي0 261/4 :
( )3الفروق اللغوية أليب هالل العسكري0 96 /1 :
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اإلقرار(.)1وقال املناوي(ت1031 :ه) :رؤية خربة ابطن الشيء ودخلته ممن
له غىن يف أمره ،فال شهادة إال خبربة وغناء ممن له اعتدال يف نفسه أبن ال
حييف على غريه ،فيكون ميزان عدل(.)2
من خالل ما سبق نرى أن اجلرجاين عرف الشهادة عموما ،أما املناوي
فعرف الشهادة املعتربة شرعا.
كل حسب فنّه ،وسوف أبّني معاين الشهادة
كما ّ
عرفها أصحاب الفنون ّ
االصطالحية عند املفسرين:
قال الراغب األصفهاين(ت502 :ه) :احلضور مع املشاهدةّ ،إما ابلبصر،
أو ابلبصرية( ،)3وقال ابن عطية (ت542 :ه) " :أصل ( َش ِّه َد) يف كالم العرب:
ﲘﲶﱠ(البقرة.)185 :
ﲙ
حضر ،ومنه قوله :ﱡﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
مث صرفت الكلمة حت قيل يف أداء ما تقرر علمه يف النفس أبي وجه تقرر من
شهد" ،وقال به ابن عاشور(ت1393 :ه)(0)4
حضور أو غريهَ :ش ِّهد يَ َ

( )1التعريفات (ص.)129 :
( )2التوقيف على مهمات التعاريف(ص0 )208 :
( )3املفردات يف غريب األلفاظ (ص0 )468 :
( )4احملرر الوجيز  ،412/1 :والتحرير والتنوير .186 ،106/3 :
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والذي يظهر أن الشهادة قائمة على األداء واإلخبار ،وهذا رأي ابن عطية،
وابن عاشور ،أمااألصفهاين فقد اشرتط احلضور دون األداء .أما الشهادة عند
()1
علماء العقيدة والفقه ،فيمكن الرجوع إلىمظاهنا
املطلب الثاين :إطالقات الشهادة يف القرآن الكرمي

وردت لفظة (شهد) وما اشتق منها(مائة وستون) مرة ،يف ٍ
مائة وإحدى
وعشرين آية ،يف ٍ
مثانية وأربعني سورة من سور القرآن الكرمي .فوردت
بلفظ(شهيد) ستة وثالثني مرة ،وبلفظ(شهد) مثاين عشرة مرة ،وبلفظ(شهادة)
مخسة وعشرين مرة ،وبلفظ (يشهد) اثنتني وعشرين مرة ،وبلفظ (شهودا) ثالث
ست عشرة مرة ،وبلفظ (شهداء) عشرون مرة ،وبلفظ
مرات ،وبلفظ (شاهد) َّ
(أشهدوا) أربع عشرة مرة ،وبلفظ(مشهود) أربع مرات ،وبلفظ (األشهاد)
مرتني)(.)2
وحيث وردت كلمة ( َش ِّه َد) بسياقات خمتلفة يف القرآن وأُخرب هبا عن
خمتلفني؛ فسأذكر املعاين اليت وردت فيها مع ذكر بعض اآلايت ،مع التنويه إىل
أن املفسرين اختلفوا يف بعض اآلايت ،وكان ذلك اختالف تنوع يف التفسري.

( )1انظر :شرح العقيدة الطحاوية أليب العز احلنفي 0 492/2 :وانظر :شرح فتح القدير البن
اهلمام ،364 /7 :مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،للحطاب ،151/6 :وخمتصر
األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية للسلمان ،100/1 :كشاف القناع عن
منت اإلقناع للحنبلي0 404/6 :
( )2انظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،حملمد فؤاد عبد الباقي (ص.)388 :
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أوال( :ش ِهد) أُخرب هبا عن النيب املبلِغ ،وذلك يف مواضع عديدة ،منها:

قوله تعاىل:
ﲂﱠ(النساء .)41 :قال البغوي (ت516 :ه) :أي :ي هشه ُد علَى َِّ
مج ِّيع
َ َ َ
ﱡﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

األمة على َم هن َرآهُ َوَم هن َمله يََرهُ( ،)1ومنه قوله:
ﲊﱠ(النحل0)84 :
اثنيا( :ش ِهد) أُخرب هبا عن امللك احلافظ ،وذلك يف مواضع عديدة ،منها:
ﭐﱡﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

قوله تعاىل :ﱡ ﱟﱠ ﱡﱠ(الزمر ،)69 :قال ابن كثري(ت:
ُّه َد ِّاء ِّم َن اله َم َالئِّ َك ِّة ا هحلََفظَِّة َعلَى أ هَع َم ِّال الهعِّبَ ِّاد ِّم هن َخ هٍري َو َشّر(0)2
774ه) :الش َ
اثلثا( :ش ِهد) أُخرب هبا عن الش ِ
اهد الذي ُيرب ابحلق على املشهود عليه،

وذلك يف مواضع عديدة ،منها:
قوله تعاىل :ﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽﱠ ﭐ(البقرة ،)282 :وقوله:
(ﱹ) ،قال النسفي(ت710 :ه):
الدين(( ،)3فأمر ابإلشهاد مع الكتابة
واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على َ
لزايدة التوثقة ،واإلشهاد إّنا جعل للطمأنينة؛ وذلك أ َن هللا تعاىل جعل لتوثيق
ال ّدين طُرقا منها الكتاب ،ومنها الرهن ،ومنها اإلشهاد)( ،)4ومنه قوله:
ﭐﱡﭐﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿﱠ(الطالق ،)2 :ومنه قوله:

( )1معامل التنزيل للبغوي.624/1 :
( )2تفسري القرآن العظيم.118/7 :
( )3مدارك التنزيل وحقائق التأويل.228/1 :
( )4انظر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للشنقيطي0 187/1 :
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ﭐﱡﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱥﱦﱠ(البقرة ،)143 :ونظريها قوله:
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶﱠ(احلج.)78 :
رابعا( :ش ِهد) أُخرب هبا عن أمة حممد ‘ ،وذلك يف مواضع عديدة،
ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

منها :قوله تعاىل :ﭐﱡﲶ ﲷ ﲸﱠ (املائدة ،)83 :ذكر السيوطي(ت:
شهدوا لَهُ أَنه
911ه) :أهنم يعنون ابلشاهدين هم ُحمَ َّمدا ‘ َوأمته أَهنم قد ُ
()1

بلّغ وشهدوا للمرسلني أَهنم قد بلغُوا
خامسا( :ش ِهد) أُخرب هبا عن القتيل يف سبيل هللا ،وذلك يف مواضع

عديدة ،منها :قوله تعاىل:

.

ﭐﱡﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵ ﱶ ﱷﱸﱠ(النساء ،)69 :قااللطربي(ت310 :ه):
والشهداء وهم مجع شهيد ،وهو املقتول يف سبيل هللا؛ مسي بذلك لقيامه بشهادة
احلق يف َجنب هللا حت قتل ،وقال به القرطيب(ت671 :ه)( ،)2ومنه قوله:
ﭐﱡﱟ ﱠ ﱡ ﱠ(الزمر ،)69 :ومنه قوله :ﭐﱡﱉ ﱊ ﱋﱠ

(احلديد.)19 :

( )1الدر املنثور.139/3 :
( )2جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،532/8 :واجلامع ألحكام القرآن0 272/5 :
130

حتقيق القول يف شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة (دراسة حتليلية يف القرآن الكرمي)
د .صاحل بن سعود سليمان السعود

سادسا( :ش ِهد) أُخرب هبا عن احلكم ،وذلك َنو قوله تعاىل:

ﭐﱡﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ(يوسف ،)26 :قال القرطيب(ت671 :ه) :فشهد شاه ٌد
حكم منه وليس شهادة(.)1
حاكم من أهلها ،ألنه ٌ
من أهلها ،أي :حكم ٌ
سابعا( :ش ِهد) أُخرب هبا عن احلضور ،وذلك يف مواضع عديدة ،منها:
قوله تعاىل :ﲓﱡ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙﱠ(البقرة ،)185 :قال

القرطيب(ت671 :ه) :شهد مبعىن حضر( ،)2ومنه قوله:

ﭐﱡﱢ ﱣ ﱤ

ﱥ ﱦﱠﭐ(النور ،)2 :ومنه قوله :ﭐﱡﳉ ﳊ ﱠ(املدثر.)13 :
اثمنا( :ش ِهد) أُخرب هبا عن اإلقرار ،وذلك يف مواضع عديدة ،منهاقوله
تعاىل :ﱡﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﱠ(األعراف،)37 :
قال القرطيب(ت671 :ه) :أقروا ابلكفرعلى أنفسهم( ،)3ومنه قوله:

ﭐﱡﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀﱠ(التوبة.)17 :
اتسعا( :ش ِهد) أُخرب هبا عن احللف واليمني ،وذلك يف مواضع عديدة،
منها قوله تعاىل:

ﱡﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿﱠ(املائدة ،)107 :قال ابن اجلوزي(ت597 :ه) :املراد ابلشهادة هنا
حيلف عليه أنه
اليمني ،ومسيت اليمني شهادة ،ألهنا كالشهادة على ما
ُ

( )1اجلامع ألحكام القرآن.172/9 :
( )2املصدر السابق.299/2 :
( )3املصدر السابق.204/7 :
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كذلك( ،)1ومنه قوله:

ﱡﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇﲈﱠ(املنافقون.)1:
عاشرا( :ش ِهد) أُخرب هبا عن التصديق والتسليم ،وذلك كما يف قوله
تعاىل :ﱡﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑﱠ(األنعام ،)150 :قال القرطيب(ت:
671ه) :وال تص ّدق أداء الشهادة إال من كتاب أو على لسان نيب وليس
معهم شيء من ذلك ،وبه قال النسفي(ت710 :ه)(.)2
احلادي عشر( :ش ِهد) أُخرب هبا عن اخلرب القاطع ،وذلك كما يف قوله

تعاىل :ﭐﱡﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ(آل عمرآن ،)18 :قال ابن القيم(ت:
751ه) :شهد :أعلم وأخرب(.)3
الثاين عشر( :ش ِهد) أُخرب هبا عن يوم القيامة ،وذلك كما يف قوله تعاىل:

ﱡﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ(هود ،)103 :قال
الطربي(ت310 :ه) :وهو يوم القيامة تَشهده اخلالئق ،ال يتخلَّف منهم أح ٌد،
فينتقم حينئذ ممن عصى هللا وخالف أمره و َّ
كذب ُر ُسلَه(.)4
الثالث عشر( :ش ِهد) أُخرب هبا عن الشريك وهو الصنم أو الوثن ،وذلك
كما يف قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠ(البقرة:

( )1زاد املسري يف علم التفسري.599/1 :
( )2اجلامع ألحكام القرآن ،130/7 :ومدارك التنزيل وحقائق التأويل.547/1 :
( )3تفسري القرآن الكرمي( ،ص.)177 :
( )4جامع البيان عن أتويل آي القرآن.477/15 :
132

حتقيق القول يف شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة (دراسة حتليلية يف القرآن الكرمي)
د .صاحل بن سعود سليمان السعود

 ،)23قال املاوردي(ت450 :ه) :آهلتكم ،ألهنم كانوا يعتقدون أهنا تشهد
هلم(.)1
فيتضح من خالل إطالقات الشهادة يف القرآن أن أكثر املعاين تدور حول
التبليغ واإلقرار واإلخبار أبمور حمددة سواء دنيوية أو أخروية ،ك (النيب) و(امللَك
َ
ن التبليغ واإلقرار هلم شهادة ،كما يف قوله :ﭐﱡﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
احلافظ)؛ فإ ّ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ(النساء ،)41 :وقوله:

ﭐﱡﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ(ق.)21 :
يقرون أن الرسل بلغوا أقوامهم ،كما قال سبحانه:
وكذلك أمة حممد ‘ ّ

ﭐﱡﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ذب عن دين هللا
ﱥﱦﱠ(البقرة ،)143 :والشهداء يقرون ويبلغون عن من ّ
كما أخرب عزوجل :ﭐﱡﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱠ(الزمر ،)69 :والشاهد :املخرب ابحلق على املشهود واليمني واخلرب القاطع
إخبار وإقرار ابلشهادة ،كما يف قوله :ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ(البقرة ،)282 :وقوله:
ﭐﱡﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ(آل عمران.)18 :
***
( )1النكت والعيون.84/1 :
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املبحث الثاين :آايت الشهادة يف القرآن الكرمي وداللتها على اإلثبات،
وفيه مطلبان:

املطلب األول :شهادة هللا ومالئكته وأنبيائه ورسله ،وفيه مسائل:

املسألة األوىل :شهادة هللا عزوجل :وردت آايت كثرية يف القرآن تُبني أ ّن
الشهادة من صفات هللا ¸ ،حيث مسى هللا نفسه شهيدا يف عدة مواضع،

منها :قوله :ﱡﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ(النساء ،)33 :قال
الطربي(ت310 :ه) :فإن هللا شاهد على ما تفعلون من ذلك ،وعلى غريه
"شهيدا" :ذو شهادة على ذلك( ،)1ومنهاقوله:
من أفعالكم ....،ومعىن قولهَ :

ﭐﱡﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ(فصلت ،)53 :ومنهاقوله:
ﱡ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ(اجملادلة ،)6 :ومنهاقوله :ﱡﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﳇ
ﱙ ﱚﱠ(آل عمران ،)18 :وهي أجل الشهادات حيث إهنا صادرة من امللك
عزوجل ومن املالئكة وأهل العلم على توحيد هللا سبحانه.
واختلف املفسرون يف املراد بـ (شهد) هنا على أقوال:

القول األول :قضى هللا أنه ال إله إال هو(.)2القول الثاينّ :بني أنه ال معبود
حقيقي سواه(.)3القول الثالث :أعلم وأخرب(.)4
ّ
( )1جامع البيان عن أتويآلي القرآن.289/8 :
( )2النكت والعيون للماوردي.379/1 :
( )3حماسن التأويل للقامسي.295/2 :
( )4انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب.42/4 :
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ﭐ

ومن أتمل هذه األقوال جيد أن اآلية حتتمل هذه األقوال مجيعا؛قال ابن
القيم(ت751 :ه) :وهذه األقوال كلها حق ،ال تنايف بينها؛ فإن الشهادة
تتضمن كالم الشاهد وخربه وقوله ،وتتضمن إعالمه وإخباره وبيانه"(.)1

ومعىن شهادة هللا سبحانه حيتمل أمرين:
أحدمها :أن يكون معناها ِّ
اإلخبار بذلك ،أتكيدا للخرب ابملشاهدة ،كإخبار
الشاهد مبا شاهد؛ ألنه أوكد للخرب.
قال ابن كثري(ت774 :ه) :شه د هللا تعاىل وكفى به ش هيدا ،وهو أصدق
الشاهدين وأعدهلم ،وأصدق القائلني:
ﱡﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﭐﱠأي :املتفرد ابإلهلية جلميع اخلالئق ،وأن اجلميع عبيده
وخلقه والفقراء إليه ،وهو الغين عما سواه(.)2
والثاين :أنه أحدث من أفعاله املشاهدة ما قامت مقام الشهادة أبن ال إله
إال هو( ،)3فشهادة هللا حتقيقه ووحدانيته ابلدالئل اليت نصبها على ذلك(.)4
والذي يظهر-وهللا أعلم -أنّه ليس هناك تعارض بني هذه األقوال؛ حيث
إن للشهادة مراتب متعددة ،فعرب بعض املفسرين عن الشهادة ببعض مراتبها،
وعرب آخرون مبراتب أخرى كما سيتضح يف مراتب الشهادة.

( )1تفسري القرآن الكرمي ،البن القيم ( ،ص0)177 :
( )2تفسري القرآن العظيم.24/2 :
( )3النكت والعيون للماوردي.379/1 :
( )4التحرير والتنوير البن عاشور.186/3 :
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املسألة الثانية :شهادة املالئكة :بيّنت النصوص من الكتاب والسنة على

أن املالئكة يشهدون 0وقد ثبتت شهادهتم هلل سبحانه ابلتوحيد يف قوله :ﭐﱡﱔ

ﱟﱠ(آل
ﱠ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
عمران ،)18:واملراد بشهادهتم هلل ابلتوحيد أي :اعرتافهم مبا شاهدوه من دالئل
وحدانيته وإقرارهم بذلك ،قال املاوردي(ت450 :ه) :فأما شهادة املالئكة
وأويل العلم ،فهياعرتافهم مبا شاهدوه من دالئل وحدانيته ،وقال الشوكاين(ت:
1250ه) :وشهادهتم :إقرارهم أبنّه ال إله إال هللا ،وقاالبن عاشور(ت:
1393ه) :وشهادة املالئكة حتقيقهم ذلك فيما بينهم ،وتبليغ بعضهم ذلك
إىل الرسل.وتشهد املالئكة على ما أنزل هللا سبحانه على رسوله ’ وهو

عزوجل على ذلك ،قال سبحانه:
القرآن ،كما أهنا أثبتت شهادة هللا ّ

ﭐﱡﱿ ﲀ

ﲊ ﲌ ﲍ ﲎﱠ(النساء:
ﲋ
ﲇﲉ
ﲈ
ﲄﲆ
ﲅ
ﲁﲂﲃ
 ،)166قال ابن كثري(ت774 :ه) :بصدق ما جاءك وأوحي إليك وأنزل
عليك ،مع شهادة هللا تعاىل لك بذلك ،وقال السعدي (ت1376 :ه) :أخرب
عن رسالة الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم وأخرب برسالة خامتهم حممد ،وشهد
هبا وشهدت مالئكته.
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منزل من عند هللا ¸ على
ويظهر مما سبق أن املالئكة تشهد أبن القرآن ّ

الرسول ‘ ،وشهادهتم بصدق النيب  ،‰واالعرتاف واإلقرار
بوحدانية هللا(0)1

املسألة الثالثة :شهادة األنبياء والرسل :ويف هذه املسألة ثالثة أمور:

األول :شهادة األنبياء والرسل :فقد وردت يف كتاب هللا آايت تبني
شهادة األنبياء والرسل ،منها :قوله تعاىل :ﱡﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ(النساء ،)41 :مع أنه سبحانه يعلم الغيب
وأخفى ،ولكن جيعل شهادة األنبياء على أممهم قطعا حلجة الكافرين ،قال
السعدي(ت1376 :ه) :أي كيف تكون تلك األحوال ،وكيف يكون ذلك
كامل العدل ،كامل
كامل العلمُ ،
احلكم العظيم الذي مجع أن من حكم به ُ
احلكمة بشهادة أزكى اخللق وهم الرسل على أممهم مع إقرار احملكوم عليه؟ فهذا
احلكم الذي هو أعم األحكام وأعدهلا وأعظمها(.)2واختلف املفسرون يف
شهادة األنبياء على أممهم يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽﱠ :تكون على ماذا؟ يف عدة أقوال :القول األول :أن يشهد على ِّ
كل

( )1النكت والعيون ،379/1 :فتح القدير ،373/1 :التحرير والتنوير البن عاشور:
 ،1886/4تفسري القرآن العظيم البن كثري  ،476/2 :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري
كالم املنان للسعدي ( ،ص .)215 :
( )2تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي( ،ص.)179 :
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ّأمته أبنه بلغها ما تقوم به احلجة عليها(.)1القول الثاين :أن يشهد عليها
بعملها( 0)2القول الثالث :نيب األمة يشهد عليهم إبمياهنم((0))3
القول الرابع :يشهدون هلم وعليهم(.)4
وابلنظر يف هذه األقوال ال جند تعارضا ،وإّنا هو تنوع يف األقوال ،فشهادة
األنبياء ابلتبليغ جزء من الشهادة ،ويشهدون على أقوامهم ابلعمل واإلميان؛
وحمصلة الشهادة أهنم يشهدون هلؤالء األقوام إذا كانوا متبعني هلم ،أو يشهدون
عليهم إذا كانوا مكذبني هلم.
ومنها قوله :ﱡﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ(النحل ،)84 :فقد ذكر
املفسرون أن املراد ابلشهيد هنا األنبياء ،فيشهدون على أقوامهم مبا فعلوا من
خري أو شر ،قال الطربي(ت310 :ه) :وهو الشاهد عليها مبا أجابت داعي
هللا ،وهو رسوهلم الذي أرسل إليهم ،وقال به الواحدي(ت468 :ه) ،وابن
كثري(ت774 :ه)(0)5
الثاين :شهادة عيسى ’ :اآلايت السابقة يف شهادة األنبياء على

أممهم يدخل فيها عيسى ’؛ وجاءت آايت خاصة تدل على شهادة عيسى
( )1النكت والعيون للماوردي.488/1 :

( )2جامع البيان عن أتويل آي القرآن للطربي.368/8 :
( )3زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي.407/1 :
( )4الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،للواحدي( ،ص.)265 :
( )5جامع البيان عن أتويل آي القرآن  ،274/17والتفسري البسيط  ،1651/13وتفسري
القرآن العظيم.592/4 :
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’ ،منها قوله:

ﲘﲚﲛ
ﲙ
ﱡﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ(النساء ،)159 :قال الطربي(ت310 :ه) :ويوم
القيامةيكون عيسى على أهل الكتاب "شهيدا" ،أي :شاهدا عليهم بتكذيب
من َّ
كذبه منهم ،وتصديق من صدقه منهم ،فيما أاتهم به من عند هللا ،وإببالغه
()1
أقر
رسالة ربه  ،وقال البغوي(ت516 :ه) :شهيدا أنه قد بلغهم رسالة ربه ،و َّ
ابلعبودية على نفسه( ،)2وهذا كقوله تعاىل:
ﲯﱠ(املائدة.)117 :
ﲰ

ﭐﱡﲪﲫﲬ ﲭ ﲮ

فال جند تعارضا بني األقوال؛ فشهادة عيسى ’ ابلتبليغ واإلقرار ابلعبودية

جزء من الشهادة ،ويشهد على قومه ابلتبليغ ،وحمصلة الشهادة أنه يشهد هلؤالء
القوم إذا كانوا متبعني له ،أو يشهدون عليهم إذا كانوا مكذبني له.

الثالث :شهادة حممد عليه الصالة السالم :اآلايت السابقة يف شهادة

األنبياء على أممهم يدخل فيها النيب حممد ‰؛ وجاءت آايت
خاصة تدل على شهادة النيب  ،‰منها :قوله:

ﱡﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱠ(األحزاب ،)46-45 :قال الطربي(ت310 :ه) :شاهدا على أمتك
إببالغك إايهم ما أرسلناك به من الرسالة ،ومبشرهم ابجلنة إن صدقوك وعملوا

( )1جامع البيان عن أتويل آي القرآن.390/9 :
( )2معامل التنزيل.720/1 :
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مبا جئتهم به من عند ربك ،وبه قال القرطيب(ت671 :ه)( ،)1ومنها قوله:
ﱡﭐﲪﲫﲬ ﲭ ﲮ ﱠ(الفتح ،)8 :قال ابن عطية (ت542 :ه):
ِّ
"شاهدا على الناس أبعماهلم وأقواهلم حني بلغت إليهم الشرع( ،)2وقال
املاوردي(ت450 :ه) :فيه ثالثة أوجه :أحدها :شاهدا على أمتك ابلبالغ،
والثاين :شاهدا على أمتك أبعماهلم من طاعة أو معصية ،والثالث :مبينا ما
أرسلناك به إليهم(.)3
فاآلايت السابقة ذكرت عددا من أوصاف النيب ‘ ،وأول صفة ابتدأت

هبا تلك اآليتان هي الشهادة.ووصف النيب ‘ ب " الشهيد" كما يف قوله:

ﱥﱠ(البقرة .)143 :ونقل السيوطي(ت:
ﱦ
ﱡﱢ ﱣ ﱤ
911ه) عن ابن جرير قوله" :ويكون الرسول عليكم شهيدا مبا عملتم"(.)4ومثله
قوله :ﭐﱡﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ(النساء ،)41 :وكذلك قوله :ﱡﭐﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ(احلج.)78 :

فمما سبق من اآلايت يظهر أن شهادة النيب ‘ تكون ّإما خاصة على

ّأمته دون سائر األمم ،وإما أن تكون شهادة عامة؛فالشهادة اخلاصة هي
شهادته على أمته ،إما أنه يشهد بتبليغهم الرسالة ،وإما أنه يشهد عليهم
"وأَنهتُ هم
أبعماهلم وأقواهلم ،أو ببيان ما أُرسل به إليهم 0ومنه حديث النيب ‘َ :

( )1جامع البيان عن أتويل آي القرآن  ،281/20واجلامع ألحكام القرآن.200/14 :
( )2احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.128/5 :
( )3النكت والعيون.312/5 :
( )4الدر املنثور يف التفسري ابملأثور.349/1 :
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ت،
تُ هسأَلُو َن َع ِّّين ،فَ َما أَنهتُ هم قَائِّلُو َن؟» قَالُوا :نَ هش َه ُد أَن َ
ص هح َ
ت َوأ ََّديه َ
َّك قَ هد بَلَّ هغ َ
ت َونَ َ
الس َم ِّاء َويَهن ُكتُ َها إِّ َىل الن ِّ
الله َّم ا هش َه هد،
فَ َق َ
السبَّابَِّة ،يَ هرفَعُ َها إِّ َىل َّ
صبَعِّ ِّه َّ
الِّ :إبِّ ه
َّاس" ُ
ث مَّر ٍ
ات"(.)1وأما الشهادة العامة فهي شهادته على سائر
ُ
الله َّم ا هش َه هد ،ثََال َ َ
وح
األمم أبن رسل هللا إليهم بلغوهم ،فقد ثبت يف احلديث الصحيح" :ي هد َعى نُ ٌ
ي وم ِّ
ول :نَ َع هم،
ت؟ فَيَ ُق ُ
ب ،فَيَ ُق ُ
القيَ َام ِّة ،فَيَ ُق ُ
ك َو َس هع َديه َ
ول :لَبَّ هي َ
ولَ :ه هل بَلَّ هغ َ
ك َاي َر ِّّ
َه َ
ك؟
ال ِّأل َُّمتِّ ِّهَ :ه هل بَلَّغَ ُك هم؟ فَيَ ُقولُو َنَ :ما أ ََات َان ِّم هن نَ ِّذي ٍر ،فَيَ ُق ُ
فَيُ َق ُ
ولَ :م هن يَ هش َه ُد لَ َ
ن أَنَّهُ قَ هد بَلَّ َغ :ﱡﱢ ﱣ ﱤ
فَيَ ُق ُ
ولُ :حمَ َّم ٌد َوأ َُّمتُهُ ،فَتَ هش َه ُدو َ
ﱥﱠ(.)2
ﱦ

***

( (1رواه مسلم ،كتاب :احلج ،ابب :حجة النيب ‘ ،ح (0)886/2( ،)1218
( )2رواه البخاري ،كتاب :التفسري ،ابب :قوله تعاىل( :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ)،

ح (0) 21/6( ،)4487
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املطلب الثاين :شهادة عموم اخللق
أوال :شهادة أمة حممد ‘ :اختص هللا ¸ هذه األمة-كما اختص

رسوهلا ‘-خبصائص ميَّزهتا عن غريها

من األمم ،فمن أهم هذه اخلصائص أهنا خري األمم وأعدهلا عند هللا ،قال

تعاىل :ﱡﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ(البقرة.)143 :
ومن املعاين الواردة يف تفسري قوله تعاىل :ﱡﱞﱟ ﱠ ﱡﱠﭐما يلي:
 لتشهدوا على أهل الكتاب بتبليغ الرسول إليهم رسالة رهبم. لتشهدوا على األمم السالفة بتبليغ أنبيائهم إليهم رسالة رهبم(.)1ِّ
ني على األمم كلها ،فعرب عن االحتجاج ابلشهادة(.)2
 لتكونوا ُهحمتَ ّج َ لتشهدوا على من يرتك احلق من الناس أمجعني(.)3وال اختالف بني تلك األقوال إذإهنم يشهدون على مجيع األمم ومنهم أهل
الكتاب.
اثنيا :شهادة أهل الكتاب :وردت آايت تدل على شهادة أهل الكتاب

اليهود والنصارى منها :قوله :ﱡ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ(البقرة،)84 :

(يقول تعاىل منكرا على اليهود الّذين كانوا يف زمن الرسول ‘ ابملدينة ،وما
كانوا يُعانونه من القتال مع األوس واخلزرج؛ وذلك أن األوس واخلزرج ،وهم

( )1احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية.219/1 :
( )2النكت والعيون للماوردي.199/1 :
( )3معامل التنزيل للبغوي.175/1 :
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األنصار ،كانوا يف اجلاهلية عبّاد أصنام ،وكانت بينهم حروب كثرية ،وكانت
يهود املدينة ثالث قبائل :بين قينقاع ،وبين النضري حلفاء اخلزرج ،وبين قريظة
كل فريق مع حلفائه،
حلفاء األوس ،فكانت احلرب إذا نشبت بينهم قاتل ّ
فيقتل اليهودي أعدائه ،وقد يقتل اليهودي اآلخر من الفريق اآلخر ،وذلك
ونص كتابه ،وخيرجوهنم من بيوهتم وينهبون ما فيها من
حرام عليهم يف دينه ّ
ُّ
استفكوا األسارى من
األاثث واألمتعة واألموال ،مث إذا وضعت احلرب أوزارها
الفريق املغلوب ،عمال حبكم التوراة ،فقوله :ﱡﱌ ﱍ ﱎ ﱏﭐﱠ أي:
وصحته وأنتم تشهدون به)(.)1
مث أقررمت مبعرفة هذا امليثاق ّ
ومنها قوله :ﱡﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲵﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ
ﲶ
ﲲﲳﲴ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ(املائدة112 :
 ،)113أخرب احلواريون أهنم ليس مقصودمهاإلميان على مالزمة التقوى،
واالنقياد ألمر هللا ،وإّنا هلم مقاصد أخرى ،وألجل احلاجة إىل ذلك ف ﱡﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ؛وهذا دليل على أهنم حمتاجون هلا ،ﱡﳃ
ﳄﱠابإلميان حني نرى اآلايت العيانية ،فيكون اإلميان عني اليقني ،كما كان
قبل ذلك علم اليقني ،كما سأل اخلليل  ‰ربه أن يريه كيف حييي

ﱊﱋﱌﱎﱏﱐﱑﱒﱠ(البقرة)260 :فالعبد حمتاج إىل
ﱍ
املوتى ﱡﭐ
زايدة العلم واليقني واإلميان كل وقت ،وهلذا قال :ﱡﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ(أي:
( )1انظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري.319/1 :
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نعلم صدق ما جئت به؛ أنه حق وصدق ،ﱡﳉ ﳊ ﳋ ﳌﭐﱠفتكون
مصلحة ملن بعدان ،نشهدها لك؛ فتقوم احلجة ،وحيصل زايدة الربهان

بذلك)(.)1فاحلواريون علّقوا تصديقهم بعيسى-’-على نزول هذه اآلية
اليت طلبوها ،وأخربوا أهنم سيشهدون لعيسى ابلصدق مت نزلت هذه اآلية،
فأنزهلاهللا ¸ على القول الصحيح(.)2

اثلثا :شهادة األرض على العباد يوم القيامة :ورد موضع واحد يف القرآن
يفيد شهادة املكان على العبد من خري أوشر ،كما قال تعاىل :ﭐﱡﲃ ﲄ
ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑﱠ(الزلزلة:
.)6/4قال ابن عطية(ت542 :ه) :يف قوله :ﱡ ﲍ ﱠ والصدر هو القيام
للبعث ،وأَ هشتاات معناه :قوم مؤمنون وقوم كافرون ،وقوم عصاة مؤمنون ،والكل
سائر إىل العرض لريى عمله ،ويقف عليه(.)3وقد ورد يف السنة ما يدل على
تلك الشهادة ،عن أيب هريرة  ¢قال :قرأ رسول هللا ‘:

"ﭐﱡﲃ ﲄ

ﲅﱠ قال " :أتدرون ما أخبارها"؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم ،قال" :فإ َن
كل ٍ
عبد أو َأم ٍة مبا َع ِّمل على ظهرها أن تقولَ :ع ِّم َل
أخبارها أن تشهد على ِّّ
ال :فهذه أخبارها"(.)4
َك َذا َوَك َذا يَ هوَم َك َذا َوَك َذا " ،قَ َ
( )1تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي( ،ص .)249 :
( )2تفسري القرآن العظيم البن كثري.226 /3 :
( )3احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.511/5 :
( )4رواه الرتمذي ،كتاب :تفسري القرآن ،ابب :ومن سورة إذا زلزلت األرض ،ح (،)3353
( ،)446/5وقال" :هذا حديث حسن غريب صحيح.وابن حبان يف صحيحه ،كتاب:
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وقد اختلف املفسرون يف املراد هبذه اآلية :ﱡﲃ ﲄ ﲅﱠ على عدة
أقوال :قال الطربي(ت310 :ه)( :يومئذ حتدث األرض أخبارها) ،وحتديثها
إيل به ،وأذن يل فيه(،)1
أخبارها أن تتكلم فتقول :إن هللا أمرين هبذا ،وأوحى ّ

وقال املاوردي(ت450 :ه) :حتدث أخبارها أبعمال العباد على ظهرها ،وهذا

قول من زعم أهنا زلزلة القيامة ،وقيل :حتدث بقيام الساعة إذا قال اإلنسان ما
هلا ،فتخرب أبن أمر الدنيا قد انقضى ،وأن أمر اآلخرة قد أتى ،فيكون ذلك
منها جوااب عند سؤاهلم ،وعيدا للكافر وإنذارا للمؤمن( ،)2فهذا القول ال يلزم
أن يكون حتديثها أبخبارها شهادهتا على العباد مبا عملوا ،إّنا ختاطب اإلنسان
بعد قيامه من قربه وسؤاله عما حدث لألرض من الزلزلة ،وقال القرطيب(ت:
671ه) :أي خترب األرض مبا عمل عليها من خري أو شر ،مث قيل :هو من
قول هللا ¸ ،وقيل :من قول اإلنسان أي :يقول اإلنسان ماهلا حتدث أخبارها،

متعجبا(.)3

والذي يظهر-وهللا أعلم-أنه من قول هللا ¸ وذلك من خالل سياق

اآلايت؛ وألن هللا أسند القول لإلنسان يف االستفهام حني قال سبحانه:

ﱡﱾ

إخباره ‘ عن مناقب الصحابة ،ابب :إخباره ‘ عن البعث ،ح(،)7360
( ،)360/16قال األلباين :صحيح0
( )1جامع البيان عن أتويل آي القران.548 /24 :
( )2النكت والعيون.319/6 :
( )3اجلامع ألحكام القرآن.149/20 :
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ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ(الزلزلة.)3 :وهذا -وهللا أعلم -هو القول الراجح أبهنا تشهد
على العباد مبا عملوا ،وذلك لعدد من األدلة منها:

شهادهتا للمؤذن يوم القيامة :فعن عبدالرمحن بن عبدهللا األنصاري ،عن
ك،
ت ِّيف َغنَ ِّم َ
أبيه ،أنه أخربه أن أاب سعيد اخلدري  ¢قال له ،..." :فَِّإذَا ُكهن َ
لص َال ِّة فَارفَع صوتَ ِّ ِّ
ِّ
ص هو ِّت
ت ِّاب َّ
ه ه َه َ
أ هَو َابديَتِّ َ
ك ،فَأَذَّنه َ
ك ِّابلنّ َداء ،فَِّإنَّهُ َال يَ هس َم ُع َم َدى َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ٍ ِّ
ِّ
س َوَال َش هيءٌ إَِّّال َش ِّه َد لَهُ يَ هوَم اله ِّقيَ َامة ،قَ َ
ال أَبُو َسعيدَ :مس هعتُهُ
اله ُم َؤذّن ج ٌّن َوَال إنه ٌ
ول ِّ
ِّمن رس ِّ
هللا ‘ "( ،)1قال ابن حجر(ت852 :ه) :املراد من هذه الشهادة
ه َُ
وعلو الدرجة ،وكما أن هللا يفضح
اشتهار املشهود له يوم القيامة ابلفضل ّ
ابلشهادة قوما فكذلك يكرم ابلشهادة آخرين( ،)2ومن ذلك حديث أيب هريرة
ِّ ِّ
ِّ
ص هوتِِّّه ،ويَ هش َه ُد لَهُ ُك ُّل رطه ٍ
ب
َ
 ¢أن نيب هللا ‘ قال" :اله ُم َؤذّ ُن يُ هغ َف ُر لَهُ مبَ ّد َ َ
َوَايبِّ ٍ
س"( )3فقوله" :كل رطب وايبس" :يدل على أن اجلمادات ،سواء كانت
رطبة أو ايبسة ،فإن هلا مساعا يف الدنيا وشهادة يف اآلخرة( ،)4فدل ذلك على
صحة أشياء خمتلف يف بعضها ،منها إدراك اجلمادات ونطقها 0وقد أثبت
ذلك مجهور السلف ،سواء كانت رطبة أو ايبسة ،كما دل عليه قوله:

ﱡﱺ

( )1رواه البخاري ،كتاب :األذان ،ابب :رفع الصوت ابلنداء ،ح(0)125 /1( ،)609
( )2فتح الباري شرح صحيح البخاري0 89/2 :
( )3رواه النسائي ،ابب :رفع الصوت ابألذان ،ح ( ،)12/2( ،)645قال األلباين :صحيح،
انظر :صحيح وضعيف النسائي لأللباين 0 289/2
( )4فتح الباري شرح صحيح البخاري ال بن رجب0 227/5 :
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ﱻ ﱼ ﱠ(سبأ ،)10 :وقوله :ﱡﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ(اإلسراء،)44 :
فهذه األحاديث تثبت شهادة األرض يوم القيامة.
الُ :كنَّا
ومنها شهادة الشجرة للنيب ‘ ابلرسالة :ف َع ِّن ابه ِّن عُ َمَر  ƒقَ َ
ول ِّ
ول ِّ
مع رس ِّ
هللا ‘:
ايب فَلَ َّما َد َان ِّمهنهُ قَ َال لَهُ َر ُس ُ
هللا ‘ ِّيف َس َف ٍر ،فَأَقه بَ َل أ هَعَرِّ ٌّ
ََ َُ
ِّ
ال :تَ هش َه ُد
الَ :وَما ُه َو ،قَ َ
ك ِّيف َخ هٍري؟ قَ َ
يد؟ قَ َ
أَيه َن تُِّر ُ
ال :إِّ َىل أ هَهلي ،قَ َالَ :ه هل لَ َ
يك لَهُ َوأ َّ
الَ :وَم هن يَ هش َه ُد
َن ُحمَ َّمدا َعهب ُدهُ َوَر ُسولُهُ ،فَ َق َ
أَ هن َال إِّلَهَ إَِّّال هللاُ َو هح َدهُ َال َش ِّر َ
()1
ول ِّ
هللا ‘ ،وِّهي بِّ َش ِّ
اط ِّئ
س
ر
ا
اه
ع
د
ف
،
"
ُ
ول؟ قَ َ
َعلَى َما تَ ُق ُ
َ
الَ :ه ِّذ ِّه َّ
السلَ َمةُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
استَ هش َه َد َها ثََالاث،
ض َخدًّا َح َّت قَ َام ه
اله َوادي ،فَأَقه بَ لَ ه
ت بَه َ
ت َختُ ُّد هاأل هَر َ
ني يَ َديهه ،فَ ه
ال .)2(...،وهذا احلديث يثبت شهادة الشجرة للنيب
ت ثََالاث أَنَّهُ َك َما قَ َ
فَ َش ِّه َد ه
‘ يف الدنيا ،وهي من معجزاته ‘ ،فمن ابب أوىل يف اآلخرة ألن اآلخرة؛

أعظم أهواال من الدنيا ،فيثبت ما هو زايدة فال جمال إلنكار شهادة اجلمادات
يف اآلخرة.
ومنها شهادة احلجر األسود ملن استلمه حبق :ففي احلديث الذي رواه
ابه ِّن َعبَّ ٍ
اس  ¢أ َّ
َس َو ُد ِّم َن ا هجلَن َِّّة"( ،)3فهذا احلجر
َّيب ‘ قَ َ
َن النِّ َّ
ال" :ا هحلَ َج ُر هاأل ه

( )1السلمة :شجرة 0انظر :غريب احلديث البن قتيبة.694/3 :
( )2مسند الدارمي ،كتاب :عالمات النبوة ،ابب :ما أكرم هللا به نبيه ‘ من إميان الشجر به
والبهائم واجلن ،ح( ،)50 /1( ،)16يرويه عن ابن عمر ،قال الداراين :حديث صحيح،
ويف صحيح ابن حبان ،ح ( ،)434/14( ،)6505روي بلفظ ( :هذه السمرة) ،قال
األلباين :صحيح0
( )3السنن الصغرى للنسائي ،كتاب :مناسك احلج ،ابب :ذكر احلجر األسود ،ح(،)2935
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األسود يشهد على اإلنسان يوم القيامة ،فقد ورد عن ابن عباس  ¢قال:
قال رسول هللا ‘" :إن هلذا احلجر لساان وشفتني ،يشهد ملن استلمه يوم

القيامة حبق"(.)1

اّلل ‘ ِّيف احلج ِّر" :و َِّّ
ول َِّّ
اّلل
ويف لفظ آخر البن عباس  ¢قال :قَ َال َر ُس ُ
ََ َ
ِّ ِّ
ان ي ب ِّ
ِّ
ص ُر ِّهبِّ َماَ ،ولِّ َسا ٌن يَهن ِّط ُق بِِّّه ،يَ هش َه ُد َعلَى َم هن
لَيَ هب َعثَنَّهُ َّ
اّللُ يَ هوَم القيَ َامة لَهُ َعهي نَ ُه
ني َه َذا ا هحلَ َج ُر.)3("...،
استَ لَ َمهُ ِّحبَ ٍّق"( ،)2ويف رواية "لَيَأهتَِّ َّ
ه
وقوله" :على من يستلمه حبق" أي :ملتبسا حبق ،وهو دين اإلسالم،
واستالمه حبق هو طاعة هللا واتباع سنة نبيه ‘ ،ال تعظيم احلجر نفسه0

( ،)226/5قال األلباين :صحيح ،ورواه الرتمذي إبضافة (نزل) يف أبواب :احلج ،ابب:
فضل احلجر األسود ،ح( ،) 217/3 ( ،)877وقال :حسن صحيح.
( )1صحيح ابن خزمية ،كتاب :املناسك ،ابب :ذكر الدليل على أن النيب ‘ إّنا أراد بذكره
الركن يف هذا اخلرب ،ح ( ،)221/4 ( ،)2736قال األلباين :إسناده صحيح ،وأخرجه
ابن حبان يف صحيحه ،كتاب :احلج ،ابب :فضل مكة ،ح ( ،)25/9 ( ،)3711قال
األلباين :صحيح0
( )2رواه الرتمذي ،كتاب :أبواب احلج ،ابب :ما جاء يف احلجر األسود ،ح (( ،)961
احلَ َج ُر ،يَ هوَم
ني َه َذا ه
 ،)285/3وقال :هذا حديث حسن ،ورواه ابن ماجه بلفظ" :لَيَأهتَِّ َّ
اله ِّقيام ِّة ولَه عي نَ ِّ
ان....اخل" ،ابب استالم احلجر ،ح ( 0)982/2( ،)2944قال األلباين:
َ َ َ ُ َه
صحيح.
( )3رواه ابن ماجه ،كتاب :املناسك ،ابب :استالم احلجر ،برقم ( ،)982/2( ،)2944وهو
يف "صحيح ابن حبان" ،كتاب :احلج ،ابب :فضل مكة ،ح ( 0)25/9( ،)3711قال
األلباين :صحيح.
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والشهادة عليه هي الشهادة على أدائه حق هللا املتعلق به ،قال املباركفوري (ت:
1353ه)( :واحلديث حممول على ظاهره ،فإن هللا تعاىل قادر على إجياد البصر
والنطق يف اجلمادات؛ فإن األجسام متشاهبة يف احلقيقة ،يقبل كل منهما ما
يقبل اآلخر من األعراض ،ويؤوله الذين يف قلوهبم زيغ التفلسف ،ويقولون :إن
ذلك كناية عن حتقيق ثواب املستلم ،وأن سعيه ال يضيع)(.)1فهذه األحاديث
تثبت شهادة احلجر األسود ملن استلمه حبق.
فالراجح إثبات شهادة احلجر األسود ،ومن أتول األحاديث فليس له
حجة؛ حيث ورد يف احلديث السابق قوله" :له عينان يبصر هبما" ،وهذا وصف
ألحياء ال جمال فيه لإلنكار وال للتأويل ،حيث إن من ينكرها فهو ينكر نصا
معصوما.
***

( )1حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي.31/4 :
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املبحث الثالث :إقامة احلجة على العباد يوم القيامة ،وفيه مطلبان:

املطلب األول:إقامة احلجة بكتابة األعمال والشهادة عليها ،وفيه مسألتان:

املسألة األوىل :إقامة احلجة بكتابة األعمال ،وفيها أمران:

األول :كتابة األعمال إىل هللا عزوجل :وردت آايت إبسناد كتابة أعمال

العبد إىل هللا ¸ يف عدة مواضع ،منها :قوله:

ﱡﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒ ﱓﱠ(آل عمران ،)181 :قال القرطيب(ت671 :ه) :أي
أنمر احلفظة إبثبات قوهلم حت يقرأوه يوم القيامة يف كتبهم اليت يؤتَوهنا ،حت
يكون أوكد للحجة عليهم ،وقال به الشوكاين(ت1250 :ه)( 0)1وقوله:
ﱟﱠ(النساء ،)81 :قال ابن كثري(ت774 :ه) :يعلمه
ﱠ
ﱡﱜ ﱝﱞ
ويكتبه عليهم مبا أيمر به حفظته الكاتبني ،الذين هم موكلون ابلعباد( ،)2وقوله:
ﲴﱠ(يس ،)12 :قال املاوردي(ت:
ﲵ
ﱡﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
450ه) :نكتب ما قدموا و ما عملوا من خري أو شر ،وآاثرهم :ما أثروا من
سنة حسنة أو سيئة يعمل هبا بعدهم ،وقال به األلوسي(ت1270 :ه)(.)3وعن
ابن عباس(ت68 :ه)  ¢عن النيب ‘ فيما يروي عن ربه ¸ قال" :إِّ َّن
السيِّئ ِّ
ِّ
ات ،)4(" ...قال ابن حجر (ت852 :ه) :ومعىن
َّ
ب احلَ َسنَات َو َّ َّ
اّللَ َكتَ َ
( )1اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،294/4 :فتح القدير للشوكاين.465/1 :
( )2تفسري القرآن العظيم.364/2 :
( )3النكت والعيون ،9/5 :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين.390/11 :
هم حبسنة أو بسيئة ،ح (( ،)6491
( )4أخرجه البخاري ،كتاب :الرقاق ،ابب :من ّ
هم العبد حبسنة كتبت ،،ح (،)131
 ،)103/8ومسلم ،كتاب :اإلميان ،ابب :إذا ّ
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قوله كتبها هللا :أمر احلفظة بكتابتها؛ بدليل حديث أيب هريرة َّ ،¢
ول
أن َر ُس َ
ِّ
َِّّ
وها َعلَهي ِّه
ال " :يَ ُق ُ
اّلل ‘قَ َ
ول َّ
اّللُ :إِّ َذا أ ََر َاد َعهبدي أَ هن يَ هع َم َل َسيِّّئَة ،فَالَ تَكهتُبُ َ
ِّ
وها ِّمبِّثهلِّ َها"( ،)1وفيه دليل على أ ّن امللكيطّلع
َح َّت يَ هع َملَ َها ،فَِّإ هن َعملَ َها فَا هكتُبُ َ
على ما يف قلب اآلدميّ ،إما ابطالع هللا ّإايه أو أبن خيلق له علما يدرك به
ذلك(.)2
األمر الثاين :كتابة املالئكة لألعمال :وردت آايت تدل على أنه سبحانه

قد أوكل كتابة األعمال إىل املالئكة احلافظني ،ومن ذلك :قوله تعاىل:
ﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷﱸﱠ(االنفطار ،)12-10 :قال
ابن كثري (ت774 :ه) :وإن عليكم ملالئكة حفظة كراما فال تقابلوهم
ابلقبائح ،فإهنم يكتبون عليكم مجيع أعمالكم(.)3وقوله :ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘ ﱠ(يونس ،)21 :قال السعدي(ت1376 :ه) :تكتب املالئكة عليهم
ما يعملون ،وحيصيه هللا عليهم ،مث جيازيهم هللا عليه أوفر اجلزاء( ،)4وقوله :ﱡﭐﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱠ(الزخرف ،)80 :قال
الطربي(ت310 :ه) :يقول تعاىل ذكره :بل َنن نعلم ما تناجوا به بينهم،
ﱡﭐﱯ

(0)118/1
( )1رواه البخاري ،كتاب :التوحيد ،ابب :قول هللا تعاىل" :يريدون أن يب ّدلوا كالم هللا" ح
(0)144/9( ،)7501
( )2فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر.325/11 :
( )3تفسري القرآن العظيم.344/8 :
 ))4تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان( ،ص .)361 :
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سر كالمهم ،وحفظتنا لديهم ،يعين عندهم يكتبون ما
وأخفوه عن الناس من ّ
نطقوا به من منطق ،وتكلموا به من كالمهم ،وبه قال الشوكاين(ت:
1250ه)( ،)1وقوله :ﱡﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ(ق ،)18-17 :قاجملاهد(ت104 :ه) :ملك عن
ميينه ،وآخر عن يساره ،فأما الذي عن ميينه فيكتب اخلري ،وأما الذي عن مشاله
الشر( ،)2فدلّت اآلايت السابقة على أن املالئكة تكتب أعمال العباد،
فيكتب ّ

وأن هللا ¸ وّكل بكل إنسان ملكني أحدمها لكتابة احلسنات ،واآلخر لكتابة

السيئات.

املسألة الثانية :إقامة احلجة ابلشهادة على األعمال ،وفيها أمران:

األمر األول :شهادة هللا ¸َّ :
إن شهادة هللا ¸ تتضمن شهادته على

كل شيء ،ومنها شهادته على أعمال العباد ،حيث قال سبحانه:

ﭐﱡﭐﲙ ﲚ

ﭐﱡﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱠ(البقرة:

ﲛ ﲜﱠ(املؤمنون ،)51 :وقال:
.)283ومن األدلة اليت تثبت علمه سبحانه أبعمال العباد ،قوله :ﭐﱡﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ(يونس:

 ،)61فاخلطاب هنا للنيب ’ وألمته ،ما من شأن أو خطب سواء من

عبادة أو غريها إال والرب مطّلع عليها ويعلمها( ،)3وقوله:

ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

( )1جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،647/21 :فتح القدير.648/4 :
( )2جامع البيان عن أتويل آي القرآن للطربي.344 /22 :
( )3اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب.356/8 :
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ﱋﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ
ﱌ
ﱆﱇﱈﱉﱊ
ﱥﱧﱨﱩﱪﱫ
ﱦ
ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ

ﱬ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ(اجملادلة ،)7 :فيخرب سبحانه عن إحاطة علمه
ﱭ
خبلقه واطّالعه عليهم ،ومساعه كالمهم ،ورؤيته مكاهنم حيث كانوا وأين

كانوا( ،)1وشهادته سبحانه على أعمال عباده حيث قال:

ﱡﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ(يونس،)46 :
قال الطربي (ت310 :ه) :يقول جل ثناؤه :مث أان شاهد على أفعاهلم اليت
علي شيء منها ،وأان جمازيهم هبا
كانوا يفعلوهنا يف الدنيا ،وأان عامل هبا ال خيفى ّ
()2
إيل ومرجعهم ،جزاءهم الذي يستحقُّونه.
عند مصريهم ّ
األمر الثاين :شهادة املالئكة على األعمال.

أ -شهادة املالئكة على العباد :يف املبحث السابق ذكران كتابة املالئكة
ألعمال العباد ،وأن كل إنسان وكل هللا له ملكني يكتبان أعماله ،وسيجد كل
إنسان ما عمل من خري أو شر يف كتابه 0وقد وردت نصوص من الكتاب
والسنة على إثبات شهادة املالئكة على العباد يوم احلساب ،كقوله :ﭐﱡﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ(الزمر.)69 :ويف
املراد ابلشهداء أقوال :القول األول :أهنم الذين يَ هش َهدو َن على الناس
أبعماهلم(.)3
( )1تفسري القرآن العظيم البن كثري.41/8 :
( )2جامع البيان عن أتويل آي القرآن.98/15 :
( )3زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي.26/4 :
جملة العلوم الشرعية
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والقول الثاين" :الذين است هش ِّه ُدوا ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ
اّلل "(.)1واختلف أصحاب القول
هُ
َ
األول يف املراد ابلشهداء على أقوال:
قال ابن كثري(ت774 :ه) :الشهداء من املالئكة احلفظة على أعمال
العباد من خري أو شر(.)2
وقال ابن عطية(ت542 :ه) :املراد أمة حممد الذين جعلهم هللا شهداء
على الناس(.)3
وقال ابن اجلوزي(ت597 :ه) :أهنم املرسلون من األنبياء(.)4
ُّه َد ِّاء) من املالئكة ،واألعضاء
وقال السعدي(ت1376 :ه)َ ( :والش َ
واألرض(.)5
والراجح-وهللا أعلم-أهنم الشهداء من املالئكة واألعضاء واألرض ،ويدل
على ذلك قوله سبحانه :ﭐﱡﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ(ق،)21 :
فالضمري بينهم عائد إىل من يف السموات ومن يف األرض ،أي قُضي بني الناس
ابحلق.
فمما سبق يتضح لنا أن املالئكة يشهدون على العباد مبا عملوا ،سواء
كانوا من الشهداء الذين يشهدون كما هو القول األول ،أو شهادة احلفظة
( )1اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب.283/15 :
( )2تفسري القرآن العظيم.118/7 :
( )3احملرر الوجيز.542/4 :
( )4زاد املسري يف علم التفسري.26/4 :
( )5تفسري السعدي(ص0)729 :
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خاصة.وقوله تعاىل :ﱡﭐﱝ ﱞ ﱟﱠ(غافر ،)51 :قال الطربي(ت:
310ه) :يوم يقوم األشهاد من املالئكة واألنبياء واملؤمنني على األمم املكذبة
رسلها ابلشهادة أبن الرسل قد بلغتهم رساالت رهبم ،وأن األمم ك ّذبتهم(،)1
وقال جماهد(ت104 :ه) :أهنم املالئكة شهدوا لألنبياء ابإلبالغ ،وعلى األمم
ابلتكذيب( ،.)2وقال مقاتل(ت150 :ه) :هم احلفظة من املالئكة( ،)3ويُ ّبني
الُ :كنَّا ِّعهن َد رس ِّ ِّ
ذلك حديث أَنَس ب ِّن مالِّ ٍ
ك،
ك  ¢قَ َ
ض ِّح َ
ول هللا ‘ فَ َ
ه َ
َُ
الِّ " :م هن ُخمَاطَبَ ِّة
ال قُ هلنَا :هللاُ َوَر ُسولُهُ أ هَعلَ ُم ،قَ َ
ك؟"قَ َ
فَ َق َ
الَ " :ه هل تَ هد ُرو َن ِّم َّم أ ه
َض َح ُ
ول:
ال :فَيَ ُق ُ
ول :بَلَى ،قَ َ
ال :يَ ُق ُ
ب أََمله ُُِّت هرِّين ِّم َن الظُّهل ِّم؟ قَ َ
اله َعهب ِّد َربَّهُ ،يَ ُق ُ
ولَ :اي َر ِّّ
فَِّإِّين َال أ ُِّجيز علَى نَ هف ِّسي إَِّّال ش ِّ
ك الهيَ هوَم
ال :فَيَ ُق ُ
اهدا ِّم ِّّين ،قَ َ
َ
ولَ :ك َفى بِّنَ هف ِّس َ
ّ
ُ َ
ِّ
ِّ
ال ِّأل هَرَكانِِّّه:
ال :فَيُ هختَ ُم َعلَى فِّ ِّيه ،فَيُ َق ُ
ني ُش ُهودا ،قَ َ
َعلَهي َ
ك َش ِّهيداَ ،وِّابلهكَرِّام اله َكاتبِّ َ
ول:
ني اله َك َالِّم ،قَ َال فَيَ ُق ُ
ال :فَتَ هن ِّط ُق ِّأب هَع َمالِِّّه ،قَ َ
انه ِّط ِّقي ،قَ َ
الُ :مثَّ ُخيَلَّى بَهي نَهُ َوبَه َ
()4
ِّ
ِّ
ِّ
ني
"وِّابلهكَرِّام اله َكاتبِّ َ
بُ هعدا لَ ُك َّن َو ُس هحقا ،فَ َعهن ُك َّن ُكهن ُ
ت أ َُانض ُل "  ،فقولهَ :
ش ُهودا"يدل على أن املالئكة من ضمن الشهداء على العباد .وقوله :ﭐﱡﱶ
ُ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ(ق ،)21 :قال الطربي(ت310 :ه)َ ( :سائِّ ٌق
َو َش ِّهي ٌد) قال :امللَكان :كاتب ،وشهيد"( ،)5وقال البغوي(ت516 :ه):
َ
( )1جامع البيان عن أتويل آي القرآن.402/21 :
( )2النكت والعيون للماوردي.160/5 :
( )3تفسري مقاتل بن سليمان0 716/3 :
( )4رواه مسلم ،كتاب :الزهد والرقائق ،ابب :الزهد ،ح(0)2280/4( ،)2969
( )5جامع البيان عن أتويل آي القرآن.348/22 :
جملة العلوم الشرعية
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جاءت ذلك اليوم ،كل نفس معها سائق يسوقها إىل احملشر ،وشهيد يشهد
عليها مبا عملت
وهو عمله ،وقال به ابن كثري(ت774 :ه)( ،)1وقال األلوسي(ت:
1270ه) :السائق :ملك والشهيد :جوارح
اإلنسان ،قاله ابن عباس(ت68 :ه) ،والضحاك(ت106 :ه) ،وتعقبه
ابن عطية(ت542 :ه) بقوله :وهذا بعيد عن
ابن عباس(ت68 :ه)؛ ألن اجلوارح إّنا تشهد ابملعاصي(.)2
والذي يظهر -وهللا أعلم -أن السائق ملك يسوقه ،والشهيد ملك يشهد
يدل على أن
عليه؛ ألن سياق اآلية يدل أن ذلك يكون يوم القيامة ،فهذا ّ
املالئكة يشهدون على العباد يوم القيامة.
ب -شهادة املالئكة على كتاب األبرار :قال تعاىل:

ﱡﭐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ

ﲡﲢﱠ(املطففني ،)21-18 :فاألبرار هم :املؤمنون الصادقون يف
إمياهنم( ،)3وقيل :هم املطيعون( ،)4وال تعارض بينهما فاملؤمنون الصادقون هم

()5
املقربون من
مطيعون هلل سبحانه .وشهادة املقربني هلذا الكتاب ،أي :حيضر َّ

( )1معامل التنزيل ،273/4 :تفسري القرآن العظيم.401/7 :
( )2روح املعاين.334/13 :
( )3تفسري اجلاللني0 797/1 :
( )4فتح القدير للشوكاين.487/5 :
( )5نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور ،325/21 :مدارك التنزيل وحقائق التأويل:
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املالئكة ذلك املكتوب ،أو ذلك الكتاب إذا صعد به إىل عليني( ،)1واملقربون
املقربون من
املذكورون هم املالئكة والنبيون ،قال الطربي(ت310 :ه)ّ :
كل مساء من السموات السبع ،وقال به النسفي(ت710 :ه)(0)2
مالئكته من ّ
فالشهادة تكون خاصة ابألبرار دون الفجار ،كما ّبني سبحانه ذلك يف
سياق اآلايت بقوله تعاىل :ﭐﱡﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ...ﱠ(املطففني-7 :
 ،)17قال ابن القيم(ت751 :ه) :أخرب تعاىل أن كتاهبم كتاب مرقوم ،حتقيقا
لكونه مكتواب كتابة حقيقية ،وخص تعاىل كتاب األبرار ،أنه يكتب ويوقع هلم
به مبشهد املقربني من املالئكة والنبيني سادات املؤمنني ،ومل يذكر شهادة هؤالء
لكتاب الفجار ،تنويها بكتاب األبرار وما وقع هلم به ،وإشهارا له وإظهارا
ملكانتهم بني خواص خلقه ،كما يكتب امللوك تواقيع يعظمون بني األمراء
وخواص أهل اململكة ،تنويها ابسم املكتوب له ،وإشهارا بذكره ،وهذا نوع من
صالة هللا ´ ومالئكته على عبده( .)3فهذه الشهادة تكون يف اجلنة من ابب

التكرمي هلم ،حيث ختتلف عن الشهادة اليت تكون يف احلساب ،إذإن الشهادة
وقت احلساب للمؤمن والفاجر ،كما قال سبحانه :ﭐﱡﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﳇ
ﳆ
ﲺﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ
ﲻ
ﲹ

.6616/3
( )1زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي.416/4 :
( )2جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،294/24 :مدارك التنزيل وحقائق التأويل،616/3 :
نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور.327/21 :
( )3تفسري القرآن الكرمي "التفسري القيّم" ( ،ص0)565 :
جملة العلوم الشرعية
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ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ(هود ،)18 :واملراد ابألشهاد يف هذه اآلية :قال
الطربي(ت310 :ه) :يعين املالئكة واألنبياء الذين شهدوهم وحفظوا عليهم
ما كانوا يعملون ،وقال به القرطيب(ت671 :ه)( ،)1وقال البغوي(ت:
إهنم األنبياء والرسل ﭗ(.)2والفائدة من قول األشهاد
516ه)ُ :

هبذه املقالة املبالغة يف فضيحة الكفار ،والتقريع هلم على رؤوس األشهاد(.)3فعلى
تلك األقوال –وهللا أعلم -يتضح أن األشهاد هم املالئكة واألنبياء
واملؤمنون(فاآلية تفسر على العموم) اليت تشهد على العبد يوم القيامة حيث
إ ّهنم َكانُوا حيفظون أ هَع َماهلم َعلَهي ِّهم ِّيف الدُّنهيَا ،سواء كان هذا العبد مؤمنا أو
كافرا ،ويشهدون شهادة تكرمي للمؤمنني يف اجلنة.
***

( )1جامع البيان عن أتويل آي القرآن،282/15 :واجلامع ألحكام القرآن.18/9 :
( )2معامل التنزيل.168/4 :
( )3فتح القدير.557/2 :
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املطلب الثاين :إقامة احلجة بشهادة األعضاء يوم القيامة ،وفيه ثالث

مسائل:

املسألة األوىل :اآلايت الواردة يف شهادة األعضاء:

وردت آايت يف كتاب هللا ¸ تتح ّدث عن شهادة األعضاء على الكفار

واملنافقني يوم القيامة ،ومنها :قوله تعاىل:
ﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﱠ(النور.)24 :قال الطربي(ت310 :ه) :يف
يوم القيامة حني جيحد أحدهم ما اكتسب يف الدنيا من الذنوب عند تقرير هللا
إايه هبا ،فيختم هللا على أفواههم ،وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم مبا كانوا
يعملون( ،)1وقال ابن عثيمني(ت1421 :ه) :ذكر هللا تعاىل أن األلسن
تشهد؛ ألن اللسان هو أعظم اجلوارح خطرا ،وذكر األلسن يف سورة النور؛ ألنّه
ذكر فيها ما يتعلّق بذلك من األمور العظيمة كالقذف ،وأعظمه قذف عائشة
ﱡﲔ ﲕﲖ ﲗ

~ ،ولذا ذكرت يف سورة النور األلسن؛ ألن القذف قول ،واليد تتكلم،

تقول :عملت كذا ،عملت كذا ،واألرجل تقول :أشهد أنه عمل كذا وكذا(0)2
فهذه اآلية أثبتت شهادة اليدين ،والرجلني ،واللسان ،ومل تذكر شهادة
اللسان إال يف هذه اآلية ،واملشهود حمذوف وهو ذنوهبم اليت اقرتفوها ،أي:
تشهد هذه عليهم بذنوهبم اليت اقرتفوها ومعاصيهم اليت عملوها(.)3
( )1جامع البيان عن أتويل آي القرآن للطربي.140/19 :
( )2تفسري القرآن الكرمي (سورة يس)( ،ص0 )231 :
( )3فتح القدير للشوكاين.21/4 :
جملة العلوم الشرعية
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وجاء اخلتم يف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع:
ﱖﱠ(البقرة:
ﱗ
ﱒ ﱔﱕ
ﱓ
قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﱍ ﱎﱏ ﱐﱑ
 ،)7وقوله تعاىل:

ﭐﱡﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱮﱠ(الشورى:
ﱯ
ﱕﱠ(األنعام ،)46 :وقوله تعاىل :ﭐﱡﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
 ،)24وقوله تعاىل :ﱡﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱠ(اجلاثية ،)23 :وقوله تعاىل :ﱡﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ(يس ،)65 :فنالحظ يف تلك اآلايأتن اخلتم
يكون يف الدنيا ،فيشمل القلوب واألمساع ،فالوقت الذي كان اخلتم فيه على
ﲘﱠ(التوبة:
ﲙ
قلوهبم كان قوهلم أبفواههم كما قال ¸ :ﱡﭐﲖ ﲗ

 ،)30أما يوم القيامة فيكون اخلتم على األفواه ،فلزم أن يكون قوهلم أبعضائهم؛
ألن اإلنسان ال ميلك إال القلب واللسان واألعضاء ،قال املاوردي(ت:

972ه) :قوله ¸ :ﱡﲐ ﲑ ﲒﲓ ﱠفيه وجهان :أحدمها :أن يكون
منعها من الكالم هو اخلتم عليها .والثاين :أن يكون ختما يوضع عليها فريى
ومينع من الكالم(.)1
ومن اآلايت الواردة يف شهادة األعضاء ،قوله تعاىل :ﱡﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒ
ﱅﱇﱈﱉﱊﱋ
ﱆ
ﳓﳔﳕﳖﱁﱂﱃﱄ
ﱍ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱎ
ﱌ

( )1النكت والعيون0 27/5 :
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ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ(فصلت:
 ،)22 19فذكر سبحانه يف هذه اآلايت أن اجلوارح تشهد على أهلها عند
استشهاد هللا هلا إذا أنكروا األفعال اليت فعلوها يف الدنيا ،قال ابن عطية(ت:
541ه) :وهذا وصف حال من أحواهلم يف بعض أوقات القيامة ،وذلك عند
وصوهلم إىل جهنم فإن هللا تعاىل يستقرهم عند ذلك على أنفسهم ،ويسألون
سؤال توبيخ عن كفرهم فينكرون ذلك ،وحيسبون أن ال شاهد عليهم ،ويظنون
السؤال سؤال استفهام واستخبار ،فينطق هللا تعاىل جوارحهم ابلشهادة
عليهم(0)1
وخص هذه األعضاء الثالثة؛ (ألن أكثر الذنوب إّنا تقع هبا أو بسببها)(،)2
قال الشوكاين(ت1250 :ه) :فاهلل سبحانه ذكر هنا ثالثة أنواع من احلواس،
الشم ،فال ّذوق
وهي :السمع والبصر واللمس ،وأمهل ذكر نوعني ومها الذوق و ّ
داخل يف اللّمس من بعض الوجوه؛ ألن إدراك الذوق إّنا يتأتى أبن تصري جلدة
حت تصري جلدة احلنك
الشم ال يتأتى َّ
اللسان مماسة جلرم الطعام ،وكذلك ّ
مماسة جلرم املشموم ،فكاان داخلني يف جنس اللمس وإذا عرفت من كالمه هذا
وجه ختصيص الثالثة ابلذكر عرفت منه وجه خت ِّ
صيص اجللود ابلسؤال ألهنا قد
اشتملت على ثالث حواس ،فكان ِّ
أتيت املعصية من جهتها أكثر وأما على

( )1احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.10/5 :
( )2انظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي( ،ص .)747 :
جملة العلوم الشرعية
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قول من فسر اجللود ابلفروج فوجه ختصيصها ابلسؤال ظاهر ،ألن ما يشهد به
الفرج من الزان أعظم قبحا ،وأجلب للخزي ،والعقوبة(.)1
ومما سبق نرى أن اآلايت الواردة يف شهادة األعضاء على الكفار واملنافقني
يف ثالثة مواضع يف كتاب هللا ،يف سورة (النور) حيث ذُكرت شهادة األلسن
واأليدي واألرجل ،ويف سورة (يس) ذُكرت األيدي واألرجل ،ويف سورة
(فصلت) ذكرت شهادة السمع والبصر واجللود ،فهذه اآلايت دليل قاطع على
شهادة األعضاء على اإلنسان يف ذلك اليوم.
املسألة الثانية :األعضاء اليت تشهد على اإلنسان:

دلّت النصوص السابقة على أن شهادة اجلوارح على اإلنسان يف عدد من
األعضاء ،وهي:

أوال :األلسن :ورد عدد من األدلة تثبت شهادة األلسن على اإلنسان يوم

القيامة ،ومنها قوله تعاىل :ﱡﲔ ﲕ ﲖ ﲗ َّﱠ ،ومل يذكر يف كتاب
هللا أن األلسنة تشهد إال يف هذا املوضع.وورد عدد من األحاديث اليت تثبت
ذلك ،ومنها :حديث أَِّيب سعِّ ٍ
ول َِّّ
يد ا هخلُ هد ِّر ِّي َ ¢عن رس ِّ
ال " :إِّ َذا
اّلل ‘ قَ َ
ه َُ
َ
ّ
ِّ ِّ
َكا َن ي وم اله ِّقيام ِّة ع ِّر َ ِّ ِّ ِّ
ك
اص َم ،فَيُ َق ُ
الَ :ه ُؤَالء ج َريانُ َ
ف اله َكاف ُر بِّ َع َمله ،فَ َج َح َد َو َخ َ
َ ه ُ َ َ ُّ
ولَ :ك َذبُوا،
ك؟ فَيَ ُق ُ
ولَ :ك َذبُوا ،فَيَ ُق ُ
ك ،فَيَ ُق ُ
كَ ،ع ِّش َريتُ َ
ول :هأهلُ ُ
يَ هش َه ُدو َن َعلَهي َ

( )1فتح القدير.587/4 :
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ِّ
ولِّ :
اّللُ َوتَ هش َه ُد أَله ِّسنَ تُ ُه همُ ،مثَّ يُ هد ِّخلُ ُه ُم
ص ِّمتُ ُه ُم َّ
احل ُفوا ،فَيَ هحل ُفو َنُ ،مثَّ يُ ه
فَيَ ُق ُ ه
َّار"(.)1
الن َ
اثنيا :األيدي :فقد ورد عدد من األدلة تُثبت شهادة األيدي على اإلنسان

يوم القيامة ،ومنها قوله تعاىل :ﱡﲔ ﲕﭐﱠ(يس ،)65 :وقوله تعاىل:

ﭐﱡﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ(النور ،)24 :قال األلوسي (ت:
1270ه) :ويف كالمها ثالثة أقاويل ،أحدها :أنه يظهر منها ِّمسة تقوم مقام

كالمها ،الثاين :أن املوكلني هبا يشهدون عليها ،الثالث :أن هللا تعاىل خيلق
فيها ما يتهيأ معه الكالم منها ،والثالث أرجح وهللا أعلم ألن هللا قادر على
أن يقول للشيء كن فيكون ،وورد الدليل صرحيا على أن األيدي تتكلم(.)2

اثلثا :األرجل :وردت األدلة اليت تثبت شهادة األرجل على اإلنسان يوم
القيامة ،منها قوله تعاىل :ﱡﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﭐﱠ ،وقوله تعاىل:
ﱡﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝﱠ ،وحديث َجابِّر ¢
اّلل ‘ مه ِّ
ول َِّّ
ت إِّ َىل رس ِّ
ال" :أََال ُحتَ ِّّدثُ ِّوين
اجَرةُ الهبَ هح ِّر ،قَ َ
قَ َ
ال :لَ َّما َر َج َع ه
َُ
َُ
( )1مسند أيب يعلى ،من مسند أيب سعيد اخلدري ،ح ( ،)527 /2 ( ،)1392وقال حسني
سليم :إسناده ضعيف ،ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،ح (،)18398
( ،)351/10وقال :إسناده حسن على ضعف فيه ،وأخرجه احلاكم يف مستدركه بلفظ:
(عُ ّري الكافر بعمله) ،كتاب :القضاء ،ابب :ذكر اإلخبار عما جيب على املرء من معونة
الضعفاء وأخذ ماهلم ،ح ( ،)648 /4 ( ،)8790وقال احلاكم :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال الذهيب يف التلخيص :على شرط مسلم.
( )2روح املعاين.43/12 :
جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

163

ِّأبَع ِّ
ول َِّّ
اج ِّ
يب َما َرأَيهتُ هم ِّأب هَر ِّ
اّلل ،بَهي نَا
ض ا هحلَبَ َش ِّة؟ " قَ َال فِّهت يَةٌ ِّمهن ُه هم :بَلَىَ ،اي َر ُس َ
َ
وز ِّم هن َع َجائِِّّز َرَهابِّينِّ ِّه همَ ،هحت ِّم ُل َعلَى َرأه ِّس َها قُلَّة ِّم هن
ت بِّنَا َع ُج ٌ
وس َمَّر ه
َهَن ُن ُجلُ ٌ
م ٍاء ،فَمَّرت بَِّفت ِّمهن هم ،فَجعل إِّح َدى ي َدي ِّه ب ِّ
ت َعلَى
ني َكت َفهي َها ُمثَّ َدفَ َع َها ،فَ َخَّر ه
َ َ ه
ُ ه َ َ َ ه َ ه َه َ
ِّ
ف تَ هعلَ ُم َاي
تَ :س هو َ
ُرهكبَ تَ هي َها ،فَانه َك َسَر ه
ت إِّلَهيه ،فَ َقالَ ه
ت الهتَ َفتَ ه
ت قُلَّتُ َها ،فَلَ َّما هارتَ َف َع ه
ِّ
()1
ِّ
ِّ
ت هاألَيه ِّدي
ض َع َّ
ينَ ،وتَ َكلَّ َم ه
غُ َد ُر إِّ َذا َو َ
اّللُ اله ُك هرس َّيَ ،و َمجَ َع هاأل ََّول َ
ني َو هاآلخ ِّر َ
و هاألَرجل ِّمبَا َكانُوا يك ِّ
ال:
ف أ هَم ِّري َوأ هَم ُرَك ِّعهن َدهُ َغدا .قَ َ
هسبُو َن ،فَ َس هو َ
ف تَ هعلَ ُم َكهي َ
َ
َ هُُ
ِّ
ول َِّّ
اّللُ أ َُّمة َال يُ هؤ َخ ُذ
ول َر ُس ُ
يَ ُق ُ
س َّ
ص َدقَ ه
"ص َدقَ ه
تَ ،كهي َ
ت َ
اّلل ‘َ :
ف يُ َق ّد ُ
لِّضعِّ ِّيف ِّهم ِّمن ش ِّد ِّ
يد ِّه هم؟"( ،)2فعندما قالت تلك املرأة( :وتكلمت األيدي
َ ه ه َ
واألرجل) صدقها النيب  ‰لذلك.قال القرطيب (ت671 :ه):

(ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ) :فجعل ما كان من اليد كالما ،وما كان من
الرجلشهادة ،قيل :ألن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة ،وقول احلاضر على
عرب عما صدر من األيدي
غريه شهادة ،وقول الفاعل على نفسه إقرار؛ فلذلك ّ
ابلقول ،وعما صدر من األرجل

ِّ
( )1الغَ هد ُرُّ :
َّار 0انظر :لسان
ضد اله َوفَ ِّاء ِّابله َع هه ِّد ،تَ ُق ُ
ولَ :غ َد َر إِّذا نَ َق َ
ض اله َع هه َدَ ،وَر ُج ٌل غادٌر و َغد ٌ
العرب البن منظور .9/5
( )2سنن ابن ماجه ،أبواب الفنت ،ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،ح (( ،)4010
 ،)143/5قال شعيب :صحيح لغريه ،وأخرجه ابن حبان صحيحه ،ح (،)5058
( ،) 433/11وأخرجه أبو يعلى يف مسنده ،ح ( ،)7/4( ،)2003قال األلباين :حسن
0
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ابلشهادة()1؛ونسبة التكليم إلىاأليدي دون الشهادة ملزيد اختصاصها
مبباشرة األعمال ،حت أنه كثر نسبة العمل إليها بطريق الفاعلية ،كما يف قوله
سبحانه :ﱡﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠ(النبأ ،)2()40 :وقال البقاعي (ت:
885ه) :أثبت الكالم لأليدي أوال؛ ألهنا كانت مباشرة دليال على حذفه من
حيز األرجل ،وأثبت الشهادة لألرجل اثنيا؛ ألهنا كانت حاضرة دليال على
حذفها من حيز األيدي أوال ،وبقرينه أن قول املباشر إقرار وقول احلاضر
شهادة(.)3
رابعا :السمع :وردت أدلة تثبت شهادة السمع على اإلنسان يوم القيامة،

منها قوله تعاىل :ﱡﭐﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳖﭐﱠ(فصلت،)20 :
ِِّّ ِّ
َخ ُروهَُ ،ال يُكهتَم
َّموهُ َوأ َّ
قال ابن كثري(ت774 :ه) :شهد عليهم ِّأب هَع َماهل هم ممَّا قَد ُ
ف(.)4
ِّمهنهُ َح هر ٌ
خامسا :البصر :من األدلة على أن البصر يشهد على اإلنسان يوم القيامة
قوله تعاىل :ﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﱠ(فصلت،)20 :

( )1اجلامع ألحكام القرآن.49/15 :
( )2روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللوسي.41/12 :
( )3نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور.157/16 :
( )4تفسري القرآن العظيم170/7 :
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قال الطربي(ت310 :ه) :حت إذا ما جاءوا النار شهد عليهم مسعهم مبا كانوا
يصغون به يف الدنيا إليه ،ويسمعون له(.)1
سادسا :اجللود :وقد ورد عدد من األدلة تثبت شهادة اجللود على اإلنسان

يوم القيامة ،ومنها قوله تعاىل:
ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﱠ(فصلت.)20 :

ﱡﭐﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

وقد اختلف املفسرون يف معىن اجللود على أقوال:

 -1قال املاوردي(ت450 :ه) :أهنا اجللود نفسها(.)2
 -2قال ابن اجلوزي(ت597 :ه) أهنا الفروج وروي ذلك عن ابن
عباس(.)3
فسر اجللود ابلفروج فوجه ختصيصها ابلسؤال ظاهر( ،أل ّن
أما على قول من ّ
ما يشهد به الفرج من الزان أعظم قبحا ،وأجلب للخزي ،والعقوبة)(.)4

والصحيح -وهللا أعلم -القول األول ،وهو أن املراد ابجللود :اجللود نفسها؛
ألن ذلك ظاهر اآلية.
وهناك بعض األعضاء ثبتت شهادهتا يف السنة املطهرة وهي:

( )1جامع البيان عن أتويل آي القرآن.451/21 :
( )2النكت والعيون.176/5 :
( )3زاد املسري يف علم التفسري.49/4 :
( )4انظر :فتح القدير للشوكاين.587/4 :
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سابعا :الفخذ :وهو وصل ما بني الورك والساق0))1 ،...،ويوجد هبا عظم

واحد ،وهي أقوى عظم يف اهليكل العظمي لإلنسان.

اثمناواتسعا :العظم ،واللحم :وقد ورد إثبات شهادة هذه األعضاء على
اإلنسان (الفخذ والعظم واللحم) يف حديث ُس َههيلِّ ه ِّ
صالِّ ٍحَ ،عهنأَبِّ ِّيهَ ،ع هن
ْب أَِّيب َ
ول ِّ
الَ " :ه هل
هللا َه هل نََرى َربَّنَا يَ هوَم اله ِّقيَ َام ِّة؟ قَ َ
ال :قَالُواَ :اي َر ُس َ
أَِّيب ُهَريه َرَة  ،¢قَ َ
ال لَه :هاآل َن نَب عث ش ِّ
ِّ
َّم ِّ
اه َد َان
س فِّيالظَّ ِّه َريِّة ،...،قَ َ
هَ ُ َ
تُ َ
الُ :مثَّ يُ َق ُ ُ
ض ُّارو َن ِّيف ُرهؤيَة الش ه
ال
َعلَهيكَ ،ويَتَ َف َّك ُر ِّيف نَ هف ِّس ِّهَ :م هن َذا الَّ ِّذي يَ هش َه ُد َعلَ َّي؟ فَيُ هختَ ُم َعلَ ِّىف ِّيهَ ،ويُ َق ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك
ل َف ِّخذ ِّه َو َحله ِّم ِّه َو ِّعظَ ِّام ِّه :انه ِّطقي ،فَتَ هن ِّط ُق فَ ِّخ ُذهُ َو َحله ُمهُ َو ِّعظَ ُامهُ بِّ َع َمل ِّهَ ،وذَل َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ط هللاُ َعلَهي ِّه"(.)2
ك الَّ ِّذي يَ هس َخ ُ
ك اله ُمنَاف ُق َو َذل َ
ليُ هعذ َر ِّم هن نَ هف ِّس ِّهَ ،و َذل َ
قوله" :فيختم على فيه" هذا هو موضع الشاهد ،أي :مينع من الكالم
املكتسب له ،وينطق لسانه وسائر أركانه بكالم ضروري ال كسب له فيه ،وال
قدرة على منعه ،كما قال تعاىل :ﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
ﳑ ﱠ(فصلت ،)20 :فإذا شهدت عليه أركانه بعمله ُخلي بينه وبني
فعنكن كنت
ويلكن
َّ
الكالم املقدور له ،فيلوم جوارحه الشاهدة عليه بقوله " ّ
أانضل(( ")3أي :أدافع وأحتج)(.)4
( )1انظر :العني للخليل الفراهيدي ،245/4 :مادة(ف خ ذ )0
( )2روامهسلم ،كتاب :الزهد والرقائق ،بال ابب ،ح (0)2279 /4( ،)2968
( )3جزء من مسلم ،كتاب :الزهد والرقائق ،بال ابب ،ح(0)2280/4 ( ،) 2969
( )4انظر :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطيب ،كتاب ذكر املوت وما بعده،
ابب شهادة أركان الكافر عليه يوم القيامة 0 198/7
جملة العلوم الشرعية
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أول األعضاء شهادة بعد اخلتم على اللسان :دلت األحاديث النبوية
على أن أول األعضاء شهادة هي الكف والفخذ ،كما ورد عن ُم َع ِّ
اويَةَ َع هن أَبِّ ِّيه
ال :أَتَيت النَِّّيب ‘ فَ ُق هلت :و َِّّ ِّ
ِّ ِّ
ت
اّلل َما جئه تُ َ
َع هن َج ّده  ،٪قَ َ ه ُ َّ
ك َح َّت َحلَ هف ُ
ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّم َعلَى
ك َوَال أَتَّبِّ َع دينَ َ
َصابِّعِّي َهذ ِّه أََّال أَتَّبِّ َع َ
كَ ،...،وإِّنَّ ُك هم تُ هد َع هو َن ُم َفد ٌ
بِّ َع َدد أ َ
ِّ ِّ ()1
ِّ
تَ :اي
َح ِّد ُك هم فَ ِّخ ُذهُ َوَكفُّهُ" قَ َ
ال :فَ ُق هل ُ
أَفه َواه ُك هم ِّابلهف َدام  ،فَأ ََّو ُل َمايُهنبِّ ُئ َع ِّن أ َ
ِّ
ول َِّّ
كَ ،وإِّنَّ ُك هم ُهحت َش ُرو َن َعلَى
اّلل ،فَ َه َذا ِّدينُنَا؟ قَ َ
َر ُس َ
ال" :نَ َع همَ ،وأَيهنَ َما ُهحت ِّس هن يَكهف َ
وج ِّ
وه ُك هم َو َعلَى أَقه َد ِّام ُك هم َوُرهكبَاان"(.)2
ُُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال" :
َّيب ‘ قَ َ
كذلك حديث َحكيم بهن ُم َعاويةَ ،ع هن أَبيه َ ¢عن النِّ ِّّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َُتيئُو َن يَ هوَم الهقيَ َامة َعلَى أَفه َواه ُك ُم الهف َد ُامَ ،وإِّ َّن أ ََّوَل َما يَتَ َكلَّ ُم م َن هاآل َدم ِّّي فَخ ُذهُ
َوَكفُّهُ "( ،)3قال املاوردي(ت450 :ه)يف احلكمة من كون أول األعضاء نطقا
ِّ
ِّ ِّ ٍ
َي :أهنم
ص ِّفيَة َّ
( )1الفدام :ما يُ َش ّد على فَِّم اإلبه ِّريق وال ُكوز من خ هرقة لتَ ه
الشراب الذي فيه ،أ ه
ميُهنَعون الكالم أبفو ِّاههم حت تَت َّكلم جو ِّارحهم ،فشبَّه ذلك ِّ
ابلفدام ،انظر :النهاية يف غريب
َ
َ
َ
ُ
احلديث واألثر البن األثري0 421/3 :
( )2جامع معمر بن راشد األزدي (منشور كملحق مبصنف عبد الرزاق) 130/11 ،برقم
( ،)20115قال ابن عدي :هبز بن حكيم أرجو أنه ال أبس به يف رواايته ومل أر أحدا
ختلف يف الرواية من الثقات ومل أر له حديثا منكرا  0انظر :خمتصر الكامل يف الضعفاء،
ألمحد بن علي املقريزي.199/1 ،
( )3أخرجه أمحد يف املسند عن طريق اجلريري يف مسند البصريني ،ابب :حديث هبز بن حكيم
عن أبيه عن جده ،ح( ،)229/33 ( ،)20026قال شعيب :إسناده حسن ،وأخرجه
احلاكم يف املستدرك ،كتاب التفسري ،ابب تفسري سورة السجدة ،477/2 ،ح ()3645
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ضَرِّم ِّّي َع َّم هن َح َّدثَهُ َع هن عقبة بن عامر
"ع هن ُشَريه ِّح به ِّن عُبَ هي ٍد ا هحلَ ه
الكف والفخذَ :
ِّ
اإلنهس ِّ
َّيب ‘ يَ ُق ُ ِّ
ٍ ِّ ِّ
ان يَتَ َكلَّ ُم يَ هوَم ُخيهتَ ُم َعلَى
 ¢أَنَّهُ َمس َع النِّ َّ
ول" :إ َّن أ ََّوَل َعظهم م َن ه َ

هاألَفه و ِّاه ،فَ هخ ُذهُ ِّم َن ِّّ
الش َم ِّال"( ،)1فاحتمل أن يكون تقدم الفخذ ابلكالم
الر هج ِّل ِّّ
َ
على سائر األعضاء؛ ألن لذة معاصيه يدركها حبواسه اليت يف الشطر األعلى
من جسده ،وأقرب أعضاء الشطر األسفل منها الفخذ ،فجاز لقربه منها أن
يتقدم يف الشهادة عليها ،وتقدمت اليسرى ،ألن الشهوة يف ميامن األعضاء
أقوى منها يف مياسرها ،فلذلك تقدمت اليسرى على اليمىن لقلة
شهوهتا"(.)2قال القرطيب(ت671 :ه) بعد أن نقل قول املاوردي(ت:
الكف ،فإ ّن مبجموع ذلك
450ه) :أو ابلعكس لغلبة الشهوة ،أو كالمها معا و ّ
اّلل أعلم(.)3
يكون متام الشهوة واللذة ،و ّ
بلفظ (جييئون) ،قال احلاكم :هذا حديث مشهور ببهز بن حكيم ،عن أبيه ،وقد اتبعه
وصح به احلديث ومل خيرجاه.
اجلُريري ،فرواه عن حكيم بن معاوية َّ
( )1رواه أمحد ( ،)17412( )151/4والطربي يف (تفسريه) ( ،)545/20وابن أيب حامت يف
(تفسريه) ( .)3198/10قال اهليثمي يف (جممع الزوائد) ( :)351/10رواه أمحد والطرباين
وإسنادمها جيد .قال األلباين يف (السلسلة الصحيحة) بعد حديث ( :)2713أخرجه
أمحد ...وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ،فهو صحيح لوال شيخ احلضرمي ،فإنه مل يسم.
وعلّق على كالم اهليثمي قائال :فهو غري جيد .مث قال على إسناد الطربي :فهذا إسناد
صحيح إن كان شريح مسعه من عقبة ،فقد اختلفوا يف مساعه من أحد من الصحابة0
( )2النكت والعيون.29/5 :
( )3اجلامع ألحكام القرآن.49/15 :
جملة العلوم الشرعية
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وقد تكون احلكمة من تقدمي الفخذ والكف يف النطق ما ذكره
املاوردي(ت450 :ه) ،والقرطيب(ت671 :ه) يف تفسرييهما ،وقد تكون غري
ذلك ال يعلمه إال هللا سبحانه ،وال جنزم بشيء ال دليل عليه.

املسألة الثالثة :شهادة األعضاء يوم القيامة بني العموم واخلصوص:

حقيقة شهادة األعضاء:
دلت اآلايت القرآنية ،واألحاديث النبوية ،وأقوال الصحابة والتابعني على
أن جوارح العبد تشهد عليه يوم القيامة حقيقة ،كما ورد يف كتاب هللا يف قوله
تعاىل :ﭐﱡﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ِّ
ول:
َّيب ‘ يَ ُق ُ
ﲚﱠ(يس ،)65 :وورد عن عقبة بن عامر  ¢أَنَّهُ َمس َع النِّ َّ
اإلنهس ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ان يَتَ َكلَّم يَ هوَم ُخيهتَم َعلَى هاألَفه و ِّاه ،فَ هخ ُذهُ ِّم َن ِّّ
الر هج ِّل
َ
ُ
ُ
"إ َّن أ ََّوَل َعظهم م َن ه َ
الش َم ِّال"( ،)1وورد عن ابن عباس  ¢قوله " :إن يوم القيامة أييت على الناس
ِّّ
منه حني ال ينطقون وال يعتذرون وال يتكلمون حت يؤذن هلم فيختصمون،
فيجحد اجلاحد بشركه ابهلل تعاىل ،فيحلفون له كما حيلفون لكم ،فيبعث هللا
عليهم حني جيحدون شهودا من أنفسهم جلودهم ،وأبصارهم ،وأيديهم
وأرجلهم ،وخيتم على أفواههم ،مثَّ تفتح األفواه ،فتخاصم اجلوارح فتقول :أنطقنا
فتقر األلسنة
كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون"ُّ ،
هللا الذي أنطق َّ

( )1سبق خترجيه (ص.)31 :
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بعد( .)1ومل أجد من أنكره ،إال يف بعض اجلوانب املتعلقة يف هذه الشهادة
مثل كيفية نطق هذه اجلوارح.
أ -حقيقة نطق األعضاء :ي رى امل عتزلة أن هللا تع اىل خلق فيها الكالم،

فقوهلم :املتكلم هو فاعل الك الم فيكون الك الم املضاف إىل اجلوارح هو يف
احلق يقة من هللا تعاىل ،وجيوز أن يبين هللا هذه اجل وارح على خالف ماهي عليه
ويلجئها إىل أن تش هد على اإلن سان وخترب عن أعماله( ،)2قال الزخمشري
(ت538 :ه) :إن قل ت :كيف تش هد عليهم أعض اؤهم وكيف تن طق؟ قلت:
هللا ¸ ينطقها كما أنط ق الشجرة أبن خيلق فيها كالما( .)3ويقصد« :كما
أنطق الشجرة» على زعم املعتزلة أن تكليمه مع موسى ’ هو خلقه الكالم

يف الشجرة اليت كانت عند الطور .وقد رد الرازي(ت606 :ه) على قول
املعتزلة الذين يقولونَّ :
إن هللا تعاىل خلق الكالم يف الشجرة ،وكان املتكلم بذلك
هو هللا تعاىل ال الشجرة ،بقوله " :لوقلنا َّ
إن هللا خلق األصوات واحلروف يف
تلك األعضاء لزم أن يكون الشاهد هو هللا تعاىل ال تلك ،ولزم أن يكون
املتكلم بذلك الكالم؛ هو هللا ال تلك األعضاء ،وظاهر القرآن ُّ
يدل على َّ
أن
تلك الشهادة شهادةٌ صدرت من تلك األعضاء ال من هللا تعاىل ألنه تعاىل
ِّ
قالِّ َ :
ود ُه هم" ،وأيضا َّأهنم قالوا لتلك
صارُه هم َو ُجلُ ُ
"شه َد َعلَهيه هم مسَهعُ ُه هم َوأَبه ُ
( )1تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت.3271/10 :
( )2غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي0 173/5 :
( )3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل0 195/4 :
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اّللُ الَّ ِّذي أَنهطَ َق ُك َّل
األعضاء"ِّ :ملَ َش ِّه هد ُهمت َعلَهينا" فقالت األعضاء" :أَنهطََقنَا َّ
َش هي ٍء" ،وكل هذه اآلايت دالّةٌ على َّ
أن املتكلم بتلك الكلمات هي تلك
األعضاء ،وأن تلك الكلمات ليست كالم هللا"(.)1
وقال ابن تيمية(ت726 :ه)( :قالت املعتزلة( :)2املتكلم من فعل الكالم
ولو أنه أحدثه يف غريه؛ ليقولوا إن هللا خيلق الكالم يف غريه وهو متكلم به،
ويقولون إنه خلق الكالم يف نفس الشجرة فسمعه موسى ،ومعلوم أن تلك
احلروف واألصوات اليت خلقها هللا ليست مماثلة ملا يسمع من العبد وتلك هي
كالم هللا املسموع منه عندهم ،فالسلف وأتباعهم يرون أ ّن املتكلم املعروف
عندهم من قام به الكالم وتكلم مبشيئته وقدرته ،ال يعقل متكلم مل يقم به
الكالم وال يعقل متكلم بغري مشيئته وقدرته)(.)3وقال أيضا :وأئمة ال ّدين كلهم
األمة من أ ّن هللا
متّفقون على ما جاء به الكتاب والسنّة ،واتّفق عليه سلف ّ
كلّم موسى تكليما ،وأ ّن القرآن كالم هللا غري خملوق ،وأ ّن املؤمنني يرون رّهبم
يف اآلخرة كما تواترت به األحاديثعن النيب ‘ ،وأ ّن هلل علما وقدرة وَنو ذلك،

وحت إ ّن أاب القاسم الطّربي(ت:
األئمة يف ذلك مشهور متواترةّ ،
ونصوص ّ
( )1مفاتيح الغيب.556/27 :
( )2املعتزلة :فرقة إسالمية تنتسب إىل واصل بن عطاء ،متيزت بتقدمي العقل على النقل،
وابألصول اخلمسة الت تعترب قامسا مشرتكا بني مجيع فرقها ،من أمسائها القدرية والوعيدية
والعدلية ،مسوا معتزلة العتزال مؤسسها جملس احلسن البصري بعد خالفه معه حول حكم
الفاسق.انظر :الفصل يف امللل والنحل ابن حزم 830/1 :
( )3جمموعة الرسائل واملسائل0 77 28/3 :
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األئمة
418ه)احلافظ ملّا ذكر يف كتابه يف شرح أصول السنّة مقاالت السلف و ّ
يف األصول ،ذَ َكر من قال القرآن كالم هللا غري خملوق ،وقال :هؤالء مخسمائة
األئمة املرضيّني ِّسوى الصحابةعلى
ومخسون نفسا أو أكثر ،من التّابعني و ّ
اختالف األمصار ومضي السنني واألعوام ،وفيهم َنو من مائة ٍ
إمام ِّممّن أخذ
ُ ّ
النَّاس بقوهلم ،وتذ ّهبوا مبذاهبهم ،ولو اشتغلت بنقل قول أهل احلديث لبلغت
أمساؤهم أُلوفا(.)1
ُ
ومما سبق نرى أن كالم املعتزلة أب ّن هللا خيلق الكالم يف هذه األعضاء قول
ابطل ،ويعارض صريح القرآن الذي نص على حقيقة نطق األعضاء ،بال قرينة
وال دليل.
األدلة على حقيقة نطق األعضاء:
قوله تعاىل :ﭐﱡﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﱠ(يس ،)65 :وقوله تعاىل :ﱡﲔﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚﲛ ﲜﲝﱠ(النور ،)24 23 :فاأليدي تتكلم ،واأللسن ،واألرجل تشهد
وذلك بقدرة هللا سبحانه ومشيئته.وقول اجلوارح :ﱡﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍﱠيدل على حقيقة نطق تلك اجلوارح ،وذلك بعد اعرتاضهم على
اجلوارح بقوهلم :ﱡﱃ ﱄ ﱅﱠ.

( )1الفتاوى الكربى0 30/5 :
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وهبذا يتبني لنا أن شهادة األعضاء حقيقة لداللة النصوص السابقة على

ذلك ،وأهنا تشهد عليهم يوم القيامة بكيفية يعلمها هللا ¸ ،وذلك أن أحوال
اآلخرة ختتلف عن أحوال الدنيا يف أمور كثرية.
كيفية أداء اجلوارح هلذه الشهادة:

الذي يظهر -وهللا أعلم -يف كيفية أداء اجلوارح ،وهو أن تؤمر األركان
ابلشهادة فتشهد مع ّددة أفعاهلم ؛لداللة النص على ذلك ،كما يف قوله تعاىل:
ﭐﱡﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ال ِّأل هَرَكانِِّّه:
ﱠ(يس ،)65 :وملا ورد يف حديث أنس بن مالك " :¢فَيُ َق ُ
ال :فَتَ هن ِّط ُق ِّأب هَع َمالِِّّه"( ،)1فدلت هذه اآلايت على أن اجلوارح تنطق
انه ِّط ِّقي ،قَ َ
أبمر من رب العاملني.
ب -شهادة األعضاء بني العموم واخلصوص( :من املسائل املهمة يف هذ
املوضوع :هل الشهادة خاصة ابلكفارواملنافقني أو تشمل املؤمنني؟ومن اآلايت
الواردة يف هذه املسألة وما يتعلق بسياق اآلايت يف تلك املواضع ،ما يلي:
أوال :آايت سورة النور ،كما يف قوله تعاىل:

ﱡﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ(النور ،)24–23 :فقد وردت هذه
اآلايت يف وعيد من قذف احملصنات املؤمنات ،وهذا القذف من كبائر الذنوب،
وأتيت بعد قصة اإلفك اليت اخرتعها املنافقون على عائشة ~ يف غزوة بين

( )1سبق خترجيه ( ص .)31 :
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فربأها هللا ¸ من فوق سبع مساوات ،والقذف كبرية من كبائر
املصطلقّ ،
الذنوب والقاذف قد يكون كافرا ،وقد يكون مؤمنا مرتكبا كبرية.)1()...
والذي يظهر -وهللا أعلم -أن من قذف أمهات املؤمنني أو إحداهن بعد
نزول اآلايت وقيام احلجة ،ومن أصر على القذف ومل يتب ،ومن كان مستبيحا
لذلك؛ فإنه يكفر ويستحق الوعيد الوارد يف اآلايت ،وتكون الشهادة اجلوارح
يف شأن املنافقني.ومن قذف غري أمهات املؤمنني فهو مرتكب لكبرية من
ِّ
ِّ ِّ
السهب َع
َّيب ‘ قَ َ
اجتَنِّبُوا َّ
ال " :ه
كبائر الذنوب؛ حلديث أَيب ُهَريه َرَة َ ¢عن الن ِّّ
ول َِّّ
املوبَِّق ِّ
الِّ ِّ ِّ ِّّ " :
الس هح ُرَ ،وقَ هت ُل
اّلل َوَما ُه َّن؟ قَ َ
ات" ،قَالُواَ :اي َر ُس َ
الش هرُك اب َّّللَ ،و ّ
ُ
َّ
اّللُ إَِّّال ِّابحلَ ِّّقَ ،وأَ هكل ِّّ
ِّ
ِّ
الرَابَ ،وأَ هك ُل َم ِّال اليَتِّ ِّيمَ ،والت ََّوِّّيل يَ هوَم
م
ر
ح
يت
ل
ا
س
ف
َ َّ َ َّ
النَّ ه
ُ
ات امل هؤِّمنَ ِّ
ف املحصنَ ِّ
الز هح ِّ
ات الغَافِّالَ ِّت"(.)2
َّ
فَ ،وقَ هذ ُ
ه
َ
ُ
ُ
اثنيا :آية سورة يس كما يف قوله تعاىل :ﱡﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ(يس ،)64 :فهذه اآلية واردة يف
سياق احلديث عن الكفار وأحواهلم يوم القيامة سبقت آبايت تدل على ذلك،
حيث قال سبحانه :ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎﭐﱠ(يس ،)63 62 :فبني سبحانه أنه خيتم على أفواه الكفار عندما
ينكرون كفرهم وشركهم يف الدنيا ،فتشهد أعضاؤهم على ذلك كما
( )1انظر :زاد املسري يف علم التفسري للجوزي.287/3 :
( )2رواه البخاري ،كتاب :الوصااي ،ابب :قوله تعاىل:

ﱡﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ ،ح (0)10/4 ( ،)2766
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دلت عليه تلك اآلية.وقد بينا سابقا مواضع اخلتم يف القرآن الكرمي ،وأن
اخلتم يوم القيامة يكون على األفواه.
يبني أهنا
ومما سبق من آية سورة (يس) يتبني لنا وهللا أعلم أن السياق ّ
يف شأن الكافرين وأن اجلوارح تشهد على هؤالء الكافرين.
اثلثا :آايت سورة فصلت كما يف قوله تعاىل:

ﱡﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓ
ﱅﱇﱈﱉﱊﱋﱌ
ﱆ
ﳔﳕﳖﱁﱂﱃﱄ
ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ

ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁﱠ(فصلت0)24 19 :

هذه اآلايت جاءت بعد ما أخرب هللا ¸ عن قوم عاد ومثود وما أصاهبم

من العذاب ،حيث قال سبحانه:

ﭐﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲐﲒﲓﲔ
ﲅﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲑ
ﲂﲃﲄ ﲆ
ﲢ
ﲣ
ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲦ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲧ
ﲤﲥ

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ(فصلت ،)17–15 :وأنه
سبحانه جنى املؤمنني حيث قال سبحانه :ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿﱠ(فصلت.)18 :
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وملا فرغ من موعظة املشركني حبال األمم املكذبة ،وإنذارهم بعذاب حيل هبم
يف الدنيا ،انتقل إىل إنذارهم مبا سيحل هبم يف اآلخرة ،فقال تعاىل :ﭐﱡﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ(فصلت ،)19 :وأعداء هللا :هم مشركو قريش؛
َّ
ألهنم أعداء رسوله ‘( ،)1فقالوا "يعين الكفارﱡﱂ ﱃ ﱄ

ﱅﱆﱠوإّنا كنا جنادل عنكم ،قالواﱡﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍﱠ ،فلما
وخوطبت أُجريت جمرى من يعقلﱡﱏﱐ ﱑ ﱒﱠأي :رّكب
خاطبت ُ
احلياة فيكم بعد أن كنتم نطفا ،فمن قدر عليه قدر على أن يُنطق اجللود وغريها
من األعضاء ،وقيل :ﱡﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠابتداء كالم من
هللاﱡﱓﱔﱠ( ،)2وقوله تعاىل :ﱡﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ ،قال
املفسرون :القول هنا إما أن يكون من قول اجلوارح ،وإما أنه من قول املالئكة،
وإما أن يكون من قول هللا ´(.)3

والذي يظهر -وهللا أعلم -أهنا من كالم اجلوارح؛ ألن السياق متصل ومل
يفصل بينهم شيء.
ومما سبق يظهر أن داللة هذه اآلايت على أن شهادة األعضاء هنا يف
شأن املشركني؛ ألهنا سبقت ابآلايت اليت تتحدث عن عاد ومثود وتكذيبهم

( )1التحرير والتنوير البن عاشور.264 /24 :
( )2اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب.350/15 :
( )3املصدر السابق.351/15 :
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لرسلهم ،وأن هللا مساهم (أعداء) وهم الكفار ،وأن اآلايت اليت أتت بعدها يف
الكفار

ﱹﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﱺ
خاصة؛ﱡ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﲀﱠ ،فتكون اآلايت الثالثة السابقة وردت يف شأن الكافرين واملنافقني،
فآية سورة (يس) وسورة (فصلت) يف شأن الكافرين ،أما يف سورة (النور) فهي
يف شأن املنافقني.
وسبب نطق اجلوارح يوم القيامة هو اإلنكار من العبد ،كما دلت
أحاديث يف ذلك ،منها:
الُ :كنَّا ِّعهن َد رس ِّ ِّ
حديث أَنَ ِّ
الَ " :ه هل
ك ،فَ َق َ
س  ¢قَ َ
ض ِّح َ
ول هللا ‘ فَ َ
َُ

ك؟.)1("...
تَ هد ُرو َن ِّم َّم أ ه
َض َح ُ
ول ِّ
هللا َه هل نََرى َربَّنَا يَ هوَم اله ِّقيَ َام ِّة؟
ال :قَالُواَ :اي َر ُس َ
وحديث أَِّيب ُهَريه َرَة  ، ¢قَ َ
ِّ
َّم ِّ
س ِّيف
قَ َ
الَ " :ه هل تُ َ
ض ُّارو َن ِّيف ُرهؤيَة الش ه
ِّ
ت ِّيف َس َحابٍَة؟" ،)2("...فمن خالل األحاديث السابقة
الظَّ ِّه َرية ،لَهي َس ه
يظهر -والعلم عند هللا -أن شهادة اجلوارح كانت بسبب إنكار العبد حت
تفضح كذبه ،واإلنكار يف هذا اليوم ال يكون إال من املنافق والكافر ،وأما
املؤمن فقد بينت األحاديث أنه يعرتف خبطئه ،بل يقر بذنبه لربه فيغفر ربه
ال :بَهي نَ َما أ ََان
ص هف َوا َن به ِّن ُهحم ِّرٍز امل ِّازِِّّينّ( ،)3قَ َ
ذنبه ،والدليل على ذلك :حديث َ
َ
( )1سبق خترجيه (ص .)31 :
( )2سبق خترجيه (ص .)31 :
( )3صفوان بن حمرز بن زايد املازين وقيل الباهلي ،روى عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس
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آخ ٌذ بِّي ِّد ِّه ،إِّ هذ عرض رجل ،فَ َق َالَ :كي ِّ
أَم ِّشي ،مع اب ِّن عمر ِّ ƒ
ت
ه َ
ف َمس هع َ
ه
َ
ََ َ َ ُ ٌ
َ َ ه ُ ََ
ول َِّّ
ول َِّّ
ول ِّيف النَّجوى؟ فَ َق َ ِّ
ول" :إِّ َّن
اّلل ‘ يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
اّلل ‘ يَ ُق ُ
َر ُس َ
الَ :مس هع ُ
هَ
ِّ
ف
ض ُع َعلَهي ِّه َكنَ َفهُ َويَ هس ُرتُهُ ،فَيَ ُق ُ
َّ
ب َك َذا ،أَتَ هع ِّر ُ
ول :أَتَ هع ِّر ُ
اّللَ يُ هدِّين امل هؤم َن ،فَيَ َ
ف ذَنه َ
ُ
ِّ ِّ
ِّ
ب َك َذا؟ فَيَ ُق ُ
بَ ،ح َّت إِّ َذا قَ َّرَرهُ بِّ ُذنُوبِّهَ ،وَرأَى ِّيف نَ هفسه أَنَّهُ
َي َر ِّّ
ول :نَ َع هم أ ه
َذنه َ
ِّ
ِّ
اب
ك ،قَ َ
ك ِّيف الدُّنهيَاَ ،وأ ََان أَ هغف ُرَها لَ َ
الَ :س َ هرتُهتَا َعلَهي َ
َهلَ َ
ك اليَ هوَم ،فَيُ هعطَى كتَ َ
اد:
ول
َواملنَافِّ ُقو َن،
ال َكافُِّر
َوأ ََّما
َح َسنَاتِِّّه،
فَيَ ُق ُ
األَ هش َه ُ
ُ
ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳈﳉﳊﳋﳌﱠ(هود")18:
ﳇ
ﱡﭐ
(.)1
ويقر به ،فال حيتاج إىل
فهذا احلديث دليل على أن املؤمن يعرتف بذنبه ّ
شهود عليه ،لكن قد يكون هناك شهود له تنطق ابخلري وتسكت عن الشر
ضةَ بِّهن ِّ
ت َاي ِّسرَ ،ع هن
سرتا من هللا ،كما ورد يف سنن أيب داوود عن ُمحَهي َ
()2
ِّ
ني ِّابلتَّ هكبِّ ِّريَ ،والتَّ هق ِّد ِّ
َخ ََربههتَا" ،أ َّ
يس،
َن النِّ َّ
يُ َس ه َريةَ  0أ ه
َّيب ‘ أ ََمَرُه َّن أَ هن يَُراع َ
وغريهم ،وروى عنه قتادة وحممد بن واسع وغريهم ،قال ابن سعد :كان ثقة وله فضل وورع،
تويف يف والية عبدامللك سنة 74ه 0انظر :هتذيب التهذيب البن حجر .430/4
( )1رواه البخاري ،،كتاب :املظامل والغصب ،ابب :قوله تعاىل" :أال لعنة هللا على الظاملني" ،ح
(0)128/3( ،)2441
( )2يسرية وهي ّأم ايسر ،ويقال بنت ايسر األنصاريّة ،أسلمت وابيعت ،وروى حديثها هانئ
بن عثمان ،وكانت من املهاجرات ،وقيل :من األنصار ،انظر :اإلصابة يف متييز الصحابة
البن حجر العسقالين  ،352/8هتذيب التهذيب البن حجر العسقالين .458/12
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ِّ
والت ِّ
ِّ
ات"( ،)1قال
تُ ،م هستَ هنطََق ٌ
َّهل ِّيلَ ،وأَ هن يَ هعق هد َن ِّاب هأل ََانم ِّل ،فَِّإ َّهنُ َّن َم هسئُ َوال ٌ
َ ه
"فإهنن مسؤوالت عن عمل صاحبها مستنطقات
املناوي(ت1031 :ه):
ّ
فأما املؤمن فتنطق عليه خبريه وتسكت عن شره سرتا من هللا،
للشهادة عليهَّ ،
والكافر ابلعكس فإ ّن خريه لغري هللا فهو هباء( ،)2وأما الكافر واملنافق فينكر

ذنبه فتشهد عليه جوارحه.
ولفظ (العبد) يشمل املؤمن والكافر ،واألدلة الواردة يف شهادة األعضاء
توضح أهنا خاصة ابلكافر واملنافق ،وجنيب على ذلك أن املؤمنني يوم القيامة
على أحوال:
 -1املؤمنون الذين يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب ،كما يف حديث
ِّ
ِّ ِّ
ال" :لَيَ هد ُخلَ َّن ِّم هن أ َُّم ِّيت َسهب عُو َن أَلهفا ،أ هَو
َّيب ‘ ،قَ َ
َس ههل بهن َس هعد َ ،¢عن النِّ ِّّ

( )1رواه أبو داود ،كتاب :الصالة ،ابب :التسبيح ابحلصى ،ح( ،)616/2 ( ،)1501وأخرجه
الرتمذي يف سننه ،كتاب :الدعوات ،ابب :يف فضل التسبيح والتهليل والتقديس،
ح( ،)571/5( ،)3583وقال :حديث غريب إّنا نعرفه من حديث هانئ بن عثمان،
وأخرجه أمحد يف مسنده ،ح( ،)35/45 ( ،)27089وقال شعيب األرانؤوط :إسناده
بنت ايسر إّنا روى عنها ابنها هاينء بن عثمان اجلُهين ،وذكرها
حمتمل للتحسنيُ ،
ومحَهيضة ُ
ابن حبان يف "الثقات" ،وقال احلافظ يف "التقريب" :مقبولة ،قلنا :وبقية رجال اإلسناد
ثقات ،قال األلباين :حسن.
( )2فيض القدير شرح اجلامع الصغري لزين الدين حممد احلدادي املناوي0 355/4 :
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ِّ
سهبع ِّمائَِّة أَله ٍ
ص َورِّة ال َق َم ِّر
ف ،الَ يَ هد ُخ ُل أ ََّوُهلُهم َح َّت يَ هد ُخ َل آخ ُرُه همُ ،و ُج ُ
وه ُه هم َعلَى ُ
َ ُ
لَهي لَةَ البَ هد ِّر"(.)1
-2املؤمنون الذين يقرون بذنوهبم ،فيعرتف ،ويسرتها هللا عليهم ويدخلهم
اجلنة ،كما ورد يف حديث صفوان .¢

 -3عصاة املؤمنون الذين يدخلون النار ليُطَ ّهروا من ذنوهبم ،ومن احملتمل
أن تشهد عليهم جوارحهم ،لكن ليس هناك دليل صريح على ذلك.
ويف ختام هذا الفصل يتجلى رأي أكثر املفسرين يف أن اآلايت الواردة يف
شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة تشمل للكفار ،كما ورد يف قوله
تعاىل :ﱡﭐﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚﱠ(يس ،)65 :ويف قوله

¸"ﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﱅﱇﱈ
ﱆ
ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﱁﱂﱃﱄ

ﱍ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ(فصلت-20 :
ﱎ
ﱉﱊﱋﱌ
 ،)21وتشمل املنافقني ،كما ورد يف قوله تعاىل :ﱡﲔ ﲕﲖ ﲗ
ﲘﲙﲚﲛ ﲜﱠ(النور ،)24 :ومل يرد أي دليل اثبت يف أن املؤمن
تشهد عليه أعضاؤه يف ذلك اليوم ،إّنا قد تنطق عليه خبريه وتسكت عن شره
سرتا من هللا.

( )1رواه البخاري ،كتاب :بدء اخللق ،ابب :ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة ،برقم (،)3247
( 0)118/4
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اخلامتة

ويف ختام هذا البحث ،وبعد الدراسة والتأمل يف األقوال والرتجيح والتحقيق
ميكن عرض أهم النتائج:
* أن الشهادة يف اللغة أتيت إبطالقات متعددة ،أمهها احلضور ،والعلم،
والتحمل ،واحللف ،والقتل يف سبيل هللا.
* لفظة ( َش ِّه َد) أتيت يف القرآن على أوجه ومعان متعددة ،منها :النيب املبلغ،

وامللك احلافظ ،والشاهد الذي خيرب ابحلق على املشهود عليه ،وأمة حممد ‘،

واإلقرار ،واحللف واليمني ،وغريها .ومفهومها متنوع بتنوع اجملاالت0
* أن الشهادة صفة من صفات هللا تعاىل ،والشهيد اسم من أمسائه احلسىن.
* أن الشهادة اثبتة للمالئكة ولألنبياء وللرسل ،وصفة من صفات هذه
األمة اليت شرفها هللا على سائر األمم.
* أن األعضاء الواردة يف كتاب هللا تزيد عن أربعني عضوا ،وأن الفخذ،
والكف أول األعضاء شهادة على اإلنسان.
* أن شهادة األعضاء حقيقة؛ لداللة النصوص يف ذلك ،ال كما يرى
املعتزلة أن هللا خيلق فيها كالما.
* ال بد لإلنسان من ضبط سلوكه يف معاملته مع اآلخرين؛ حيث يعلم أن
هللا شاهد عليه.
* أن اآلايت الواردة يف شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة تكون
للكفار واملنافقني ،ومل يرد أي دليل اثبت يف أن املؤمن تشهد عليه أعضاؤه يف
ذلك اليوم.
182

حتقيق القول يف شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة (دراسة حتليلية يف القرآن الكرمي)
د .صاحل بن سعود سليمان السعود

* أن املؤمن قد تنطق عليه أعضائه فتنطق خبريه ،وتسكت عن شره سرتا
من هللا له.

أهم التوصيات:
 /1توجيه الباحثني وتشجيعهم على البحث يف التفسري املوضوعي ،وانتقاء
املواضيع اليت هتم الناس يف عصران ،والرتكيز عليها .وربطهم يف احلال واملآل.
وهتتم بتدريب الباحثني على استخدام املنهج
 /2عقد املؤمترات اليت تُعىن ّ
االستقرائي والتحليلي يف التفسري.
وأخريا اسأل هللا سبحانه أن خيتم لنا ولكم خبري ،وأن يرزقنا مجيعا العلم
النافع والعمل الصاحل.
***
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القرآن الكرمي.
أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي،
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان.ç 1415 ،
اإلصابة يف متييز الصحابة ،أمحد بن علي بن حجر ،ت :عادل عبداملوجود وعلى
حممد معوض ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط 1415 ،1 :ه 0
بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،حممد بن يعقوابلفريوزآابدي ،ت:
حممد علي النجار ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،القاهرة1416 ،ه0
حممد الزبيدي ،ت :جمموعة من احملققني،
حممد بن ّ
اتج العروس من جواهر القاموسّ ،
دار اهلداية ،ط.1
التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»،
حممد الطاهر بن حممدبن عاشور ،الدار التونسية للنشر–تونس1984 ،ه0
حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن املباركفوري ،دار الكتب
العلمية– بريوت0
التعريفات ،علي بن حممد اجلرجاين ،ت :ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف
الناشر ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،ط 1403 ،1 :ه 0
التفسري البسيط ،علي بن أمحد الواحدي ،عمادة البحث العلمي  -جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،ط1430 ،1 :ه ،رسالة دكتوراة جبامعة اإلمام حممد بن
سعود ،مث قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه.
تفسري اجلاللني ،جالل الدين حممد بن أمحد احمللي وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب
بكر السيوطي ،دار احلديث – القاهرة ،ط10 :
تفسري القرآن العظيم ،إمساعيل بن عمر بن كثري ،ت :سامي بن حممد سالمة ،دار
طيبة للنشر والتوزيع 1420 ،ه 0
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تفسري القرآن الكرمي (ابن القيم) ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،ت :مكتب
الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية إبشراف الشيخ إبراهيم رمضان ،دار ومكتبة
اهلالل – بريوت ،ط1410 ،1 :ه.
تفسري مقاتل بن سليمان ،مقاتل بن سليمان األزدي ،ت :عبد هللا حممود شحاته،
دار إحياء الرتاث – بريوت ،ط1423 ،1 :ه0
هتذيبالتهذيب ،أمحد بن علي بن حجر ،مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند ،ط،1
 1326ه 0
هتذيب اللغة ،حممد بن أمحد بن األزهري ،ت :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث
العريب– بريوت ،ط 1422 ،1 :ه 0
التوقيف على مهمات التعاريف ،عبد الرؤوف بن اتج العارفني املناوي ،عامل الكتب،
القاهرة ،ط1410 ،1 :ه0
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن انصر السعدي ،ت :عبد
الرمحن بن معال اللوحيق ،.مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1 :ه0
جامع البيان يف أتويل القرآن ،حممد بن جرير الطربي ،ت :أمحد حممد شاكر،.
مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1 :ه0
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ‘ وسننه وأايمه( ،صحيح
البخاري) ،حممد بن إمساعيل البخاري ،ت :حممد زهري بن انصر ،دار طوق النجاة،
ط1422 ،1 :ه0
اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطيب) ،حممد بن أمحد القرطيب ،ت :أمحد الربدوين
وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية-القاهرة ،ط 1384 ،2 :ه .0
الدر املنثور ،عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي ،دار الفكر – بريوت0
ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب،
عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون ،ت :خليل شحادة ،دار الفكر ،بريوت ،ط،2 :
 1408ه 0
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روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حممود بن عبد هللا األلوسي ،ت:
علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط1415 ،1 :ه0
الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام ،عبد الرمحن بن عبد هللا السهيلي،
ت :عمر عبد السالم السالمي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط،1 :
1421ه0
زاد املسري يف علم التفسري ،عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي ،ت :عبدالرزاق املهدي،.
دار الكتاب العريب – بريوت ،ط1422 ،1 :ه0
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّ ِّ
شعيب األرنؤوط  -حمَ َّمد
السج هستاين ،تَ :
ّ
ِّ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العاملية ،ط1430 ،1 :ه0
سنن ابن ماجة ،حممد بن يزيد القزويين ،ت :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الكتب العربية0
سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى الرتمذي ،ت :أمحد حممد شاكر (ج  ،)2 ،1وحممد
فؤاد عبد الباقي (ج  ،)3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف (ج ،4
 ،.)5شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر ،ط1395 ،2 :ه0
سنن النسائي ،أمحد بن شعيب النسائي ،ت :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب
املطبوعات اإلسالمية – حلب ،ط 1406 ،2 :ه 0
الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،إمساعيل بن محاد اجلوهري ،ت :أمحد عبد
الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت ،ط 1407 ،4 :ه 0
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد ،ت :شعيب األرنؤوط،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1414 ،2 :ه0
صحيح ابن خزمية ،حممد بن إسحاق بن خزمية ،ت :الدكتور حممد مصطفى
األعظمي ،.املكتب اإلسالمي ،ط1424 ،3ه0
صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،حممد انصر الدين األلباين ،برانمج منظومة
التحقيقات احلديثية ،ت :مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية.
حتقيق القول يف شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة (دراسة حتليلية يف القرآن الكرمي)
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العلل ،ابن أيب حامت ،ت :فريق من الباحثني إبشراف وعناية د /سعد بن عبد هللا
احلميد و د /خالد بن عبد الرمحن اجلريسي ،مطابع احلميضي ،ط- ç 1427 ،1
 2006م0
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،حممود بن أمحد العيين ،دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت0
العني ،اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي ،ت :د .مهدي املخزومي ،د .إبراهيم
السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل0
غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،احلسن بن حممد القمي ،ت :الشيخ زكراي عمريات،
دار الكتب العلمية – بريوت ،ط 1416 ،1 :ه 0
غريب احلديث ،عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،ت :عبد هللا اجلبوري ،مطبعة العاين–
بغداد ،ط1397 ،1 :ه0
الفتاوى الكربى ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،دار الكتب العلمية ،ط1408 1
1987 - çم0
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر ،دار املعرفة  -بريوت،
 ،ç 1379رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،ت :حمب الدين
اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز.
فتح القدير ،حممد بن علي الشوكاين ،ط 1414(1 :ه ) ،دار ابن كثري ،دار الكلم
الطيب  -دمشق ،بريوت.
الفروق اللغوية ،احلسن بن عبد هللا العسكري ،ت :حممد إبراهيم سليم ،.دار العلم
والثقافة للنشر ،القاهرة – مصر0
فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،عبدالرؤوف بن اتج العارفني املناوي ،املكتبة
التجارية الكربى -مصر ،ط1356 ،1 :ه.
القاموس احمليط ،حممد بن يعقوب الفريوز آابدي ،ت :مكتب حتقيق الرتاث ،مؤسسة
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان ،ط1426 ،8 :ه0
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،حممود بن عمرو الزخمشري ،دار الكتاب
العريب– بريوت ،ط 1407 ،3ه 0
لسان العرب ،حممد بن مكرم ابن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط1414 ،3 :ه0
جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أيب بكر اهليثمي ،ت :حسام الدين القدسي،
مكتبة القدسي – القاهرة ،ط1441 ،ه0
جممل اللغة ،أمحد بن فارس الرازي ،ت :زهري عبد احملسن سلطان ،مؤسسة الرسالة
– بريوت ،ط 1986 - ç 1406 ،2م0
جمموعة الرسائل واملسائل ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،علق عليه :السيد حممد
رشيد رضا ،جلنة الرتاث العريب0
حماسن التأويل ،حممد مجال الدين القامسي ،ت :حممد ابسل عيون السود ،دار الكتب
العلمية ،ط 1418 ،1 :ه 0
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،عبد احلق بن غالب بن عطية ،ت :عبد
السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط.ç 1422 ،1 :
خمتصر الكامل يف الضعفاء ،أمحد بن علي املقريزي ،ت :أمين بن عارف الدمشقي،
مكتبة السنة ،مصر ،القاهرة ،ط1415 ،1 :ه0
مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،عبد هللا بن أمحد النسفي ،ت :يوسف علي بديوي،
دار الكلم الطيب ،بريوت ،ط 1419 ،1 :ه 0
املستدرك على الصحيحني ،حممد بن عبد اللهاحلاكم ،ت :مصطفى عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1411 ،1 :ه0
مسند أيب يعلى ،أمحد بن علي املوصلي ،ت :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث
– دمشق ،ط 1404 ،1 :ه 0
املسند ،أمحد بن حممد بن حنبل ،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ت:
شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،.مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1ه 0
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مسند اإلمام الشافعي ،حممد بن إدريس الشافعي ،رتبه على األبواب الفقهية :حممد
عابد السندي ،ت :السيد يوسف علي الزواوي احلسين ،السيد عزت العطار
احلسيين ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان1370 ،ه0
مسند الدارمي املعروف ب (سنن الدارمي) ،عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي ،ت:
حسني سليم أسد الداراين ،دار املغين للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،ط،1
1412ه0
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ‘(صحيح مسلم)،
مسلم بن احلجاج القشريي ،ت :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت0
املطلع على ألفاظ املقنع ،حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل ،ت :حممود األرانؤوط
وايسني حممود اخلطيب ،مكتبة السوادي للتوزيع ،ط 1423 ،1ه 0
معامل التنزيل (تفسري البغوي) ،احلسني بن مسعود البغوي ،ت :عبد الرزاق املهدي،
دار إحياء الرتاث العريب –بريوت ،ط1420 ،1ه0
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب املصرية،
القاهرة.ç 1364 ،
املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة (إبراهيم مصطفى وآخرون) ،دار الدعوة.
مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ،حممد بن عمر الرازي ،دار إحياء الرتاث العريب-
بريوت ،ط 1420 ،3ه 0
املفردات يف غريب القرآن ،احلسني بن حممد الراغب األصفهاين ،ت :صفوان عدانن
الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بريوت ،ط1412 ،1ه).،
املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أمحد عمر إبراهيم القرطيب ،ت :حمي
الدين ديب وآخرون ،دار ابن كثري دمشق ،بريوت ،ط 1417 ،1 :ه 0
مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس القزويين ،ت :عبد السالم حممد هارون ،.دار الفكر،
 1399ه 0
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•
•
•
•

نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،إبراهيم بن عمر البقاعي ،دار الكتاب
اإلسالمي ،القاهرة.
النكت والعيون ،علي بن حممد املاوردي ،ت :السيد ابن عبد املقصود بن عبد
الرحيم ،.دار الكتب العلمية  -بريوت لبنان0
النهاية يف غريب احلديث واألثر ،املبارك بن حممد ابن األثري ،ت :طاهر أمحد الزاوي
 حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،ه0،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،علي بن أمحد الواحدي ،ت :صفوان عدانن
داوودي ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق ،بريوت ،ط1415 ،1ه
***
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حتقيق القول يف شهادة األعضاء على اإلنسان يوم القيامة (دراسة حتليلية يف القرآن الكرمي)
د .صاحل بن سعود سليمان السعود

فصل «تجريد األسماء» من كتاب «لسان الميزان»
دراسة تحليلية منهجية

د .بكر بن محمد فضل هللا البخاري
قسم السنة وعلومها – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

فصل «تجريد األسماء» من كتاب «لسان الميزان»
دراسة تحليلية منهجية
د .بكر بن محمد فضل هللا البخاري
قسم السنة وعلومها – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1441 /7 /16 :هـ

تاريخ قبول البحث 1442 /1 /25 :هـ

ملخص الدراسة:
ألّف احلافظ ابن حجر العسقالين كتبًا كثرية يف الرجال ،ومن مجلتها «لسان امليزان» ،وأحلق
اوًي،
جرد فيه أمساء الرواة الذين ترجم هلم يف «هتذيب الكمال» ،وعددهم ( )3577ر ً
به فصال ّ
خمتلف فيهم،
ثقات
متكلم فيهم بال حجة ،ورمز هلم بـ(صح) ،و ٌ
وجعلهم على ثالثة أقسامٌ :
ٌ
اسع ،مل حي ّدد فيه
والعمل على توثيقهم ،ورمز هلم بـ (هــ) ،وما عداهم فضعفاء .وهو تقسيم و ٌ
مراتبهم التفصيلية ،وال مراده بقوله يف املختلف فيهم "والعمل على توثيقه" ،مما دعاين إىل دراسة
هذا الفصل دراسة حتليلية ملخطوطاته ملعرفة زمن أتليفه ،ودراسة رموزه ،واملوازنة أبحكامه يف
«تقريب التهذيب» على هؤالء الرواة الذي رمز هلم بـ (هـ) .وخلصت إىل مجلة نتائج من أمهّها
أنّه ألّف هذا الفصل قبل «تقريب التهذيب» ،وأ ّن النسخة املنسوبة البن قَ َمر من «لسان
امليزان» هي نسخة احلافظ ابن حجر ،وأ ّن رمز (صح) حكم مستقلٌّ منه على الرواة وليس نقال
ألحكام الذهيب ،وأنّه يريد ابلتوثيق ملن رمز له بـ (ه) ما يشمل مرتبيت الصحيح واحلسن ،وأنّه
اعتمد يف الرتميز للكتب اليت روت للراوي على «هتذيب الكمال» ومن هنا وقع االختالف يف
بعض الرتاجم مع «تقريب التهذيب» والذي كان من أسبابه تغيري احلافظ ابن حجر ملنهج
الرتميز.
الكلمات املفتاحية :حجر ـ لسان ـ امليزان ـ جتريد ـ رمز ـ ه ـ صح ـ ثقة

The chapter of “Tajreed al-Asmaa” from the book “Lisan alMizan” a systematic analytical study
Dr. Bakr bin Muhammad Fadlullah Al-Bukhari
Department of Sunnah and its Sciences - College Of Principles of Religion
Imam Muhammad bin Saud Islamic University
Abstract:
Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani wrote many books on men, including “Lisan alMizan”, and he attached a chapter to it that lists the names of the narrators for
whom he was spoke about them in “Tahtheeb al-Kamal”, and their number is
(3557) a narrator, he placed them into three categories:
- trustworthy narrators who spoke about them without an excuse, and he symbol
for them with a correction tag ()صح.
- Narrators who are a difference between scholars of hadith about them, and the
more correct to accept them, and he a symbol for them with ()هـ.
- and other than them are weak.
It is an essential division, in which he did not specify their detailed ranks, nor did
it mean by saying about the disputed among them “and working on documenting
them“, which prompted me to study this chapter an analytical study of its
manuscripts known at the time of its composition, study its symbols, and balance
his provisions in “Taqreeb al-Tahtheeb” to those narrators who symbolized them
with (  ) هـ. I concluded with a number of results, the most important of which is
that he composed this chapter before “Taqreeb al-Tahtheeb”, and that the copy
attributed to Ibn Qamar from “Lisan al-Mizan” is the copy of al-Hafiz Ibn Hajar,
and the symbol ( )صحan independent opinion from him on the narrators and not a
quote from the rulings of al-Thahabi, and that he wants to document For whom
he was symbolized with ( )هـwhat includes the two ranks of al-Sahih and al-Hasan,
and that the coding for the books that narrated to the narrator was based on
“Tahtheeb al-Kamal” and from here the difference occurred in some narrators with
“Taqreeb al-Tahtheeb” which was one of the reasons for which Al-Hafiz Ibn Hajar
changed the method of coding.
key words: Hajar. Lisan. al-Mizan. Tajreed. symbol. ()هـ. ()صح. trustworthy
narrator

املقدمة
نيب بعده ،أما بعد
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال ّ
جرحا
فإ ّن من أكثر امل ّ
تأخرين أتلي ًفا يف الرجال وعناية بتمييز مراتب الرواة ً
وتعديال احلافظ ابن حجر العسقالين يف كتابيه «تقريب التهذيب» و «لسان
ً
امليزان» ،اللذان مجعا تراجم رجال الكتب الستّة واملتكلّم فيهم من غريهم ،حىت
ابات عمدةً لدى كثري من الباحثي.
منشرا يف مصنّفاته ،قد يتفق وقد خيتلف مع ما
كما أ ّن للحافظ ً
كالما ً
اختاره يف «التقريب» و «لسان امليزان» ،ومن هنا فعلى من يريد حترير قول
متفرقه ،ويقارن بعضه ببعض.
احلافظ يف الراوي أن جيمع بي ّ
جرد فيه أمساء
وبعد أن أمتّ احلافظ أتليف «لسان امليزان» أحلق به ً
فصال ّ
الرواة الذين ترجم هلم احلافظ الذهيب يف «ميزان االعتدال» وهلم ترمجة يف
«هتذيب الكمال» ،ليكون كالفهرس هلم ،وليكون «لسان امليزان» مع فصل
«جتريد األمساء» مستوعبَي جلميع رواة «امليزان» ،وذكر يف هذا الفصل
متكلم فيهم بال حجة ،ورمز
اوًي ،وجعلهم على ثالثة أقسامٌ :
( )3577ر ً
ثقات ٌ
خمتلف فيهم ،والعمل على توثيقهم ،ورمز هلم بـ (ه ـ) ،ومن عداهم
هلم بـ(صح) ،و ٌ
فضعفاء.
أثر واضح
وهذا الفصل وإن كان معروفًا لدى الباحثي ّإال أنّه مل يظهر له ٌ
خلوه من الرموز يف طبعته القدمية.
لعل سببه ّ
يف ال ّدراسات احلديثيّة ،و ّ
ومن هنا جاءت فكرة دراسة رموز فصل «جتريد األمساء» من كتاب «لسان
امليزان» ومنهج احلافظ فيها.
جملة العلوم الشرعية
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أمهية البحث:
 .1أمهية فصل «جتريد األمساء» الشتماله على أحكام احلافظ على عدد كبري
من الرواة.
 .2احلاجة إىل معرفة مراد احلافظ ابلرموز اليت استعملها فيه للحكم على الرواة.
 .3حتديد زمن أتليف فصل «جتريد األمساء» ملعرفة املتقدم واملتأخر من أقوال
احلافظ.
أسئلة البحث:
 .1مىت أحلق احلافظ فصل «جتريد األمساء» بـ «لسان امليزان»؟
 .2أيّهما أسبق أتلي ًفا فصل «جتريد األمساء» أو «تقريب التهذيب»؟
أي للحافظ الذهيب؟
 .3هل يع ّد رمز (صح) ر ًأًي البن حجر؟ أو هو ر ٌ
 .4ما مرتبة التوثيق اليت قصدها احلافظ بقوله( :العمل على توثيقه)؟
 .5هل اختلف حكم ابن حجر على الرواة بي فصل «جتريد األمساء» و
«تقريب التهذيب»؟ وإذا اختلف فأيّهما املقدَّم؟
أهداف البحث:

 .1إبراز عناية احلافظ بـفصل «جتريد األمساء» ،ومنهجه فيه.
 .2حتديد زمن أتليف «لسان امليزان» وفصل «جتريد األمساء» و «تقريب
الساري».
التهذيب» و «هتذيب التهذيب» و « ُهدى ّ
 .3حترير مراد احلافظ برمزي (صح) و (هـ).
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إجراءات البحث:
لتحقيق أهداف البحث والوصول إىل نتائج دقيقة ،سلكت اإلجراءات
اآلتية:

ّأواًل :إجراءات دراسة «لسان امليزان» و «تقريب التهذيب»:
 .1لدقة املوضوع واعتماده على الرموز ،وحاجته إىل البحث يف القرائن ملعرفة
اتريخ أتليف الكتابي وفصل التجريد ،لزم الرجوع إىل املخطوطات ،ودراسة
النسختي اخلطيّتي لكتاب «لسان امليزان» ،وقراءة ما عليها من احلواشي
مصورة
والتقييدات ،واملقابلة بينهما يف املواضع املشكلة ،واالعتماد على ّ
من نسخة احلافظ من «تقريب التهذيب» ،وكتبت وص ًفا دقي ًقا لنسخيت
«لسان امليزان» لبيان منزلتهما وإبراز عناية احلافظ ابلكتاب.
 .2اعتمدت يف اإلحاالت إىل «لسان امليزان» على طبعة مكتب املطبوعات
اإلسالمية بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غ ّدة رمحه هللا ،إلتقاهنا وتفردها
بكتابة رموز احلافظ يف فصل «جتريد األمساء» ،واعتمدت يف اإلحالة إىل
عوامة لدقّتها يف
«تقريب التهذيب» إىل طبعة دار ابن حزم بتحقيق حممد ّ
للمرتجم هلم ،مع الرجوع
احملافظة على ترميز احلافظ للكتب اليت أخرجت
ّ
إىل طبعة دار العاصمة بتحقيق أيب األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين،
والرجوع إىل مصورة عن نسخة احلافظ يف املواضع اليت اختلفا فيها.
***
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اثنيا :دراسة الرواة:
 .1قارنت بي من رمز هلم احلافظ بـ (ه) مع أحكامه عليهم يف «تقريب
التهذيب».
للمرتجم هلم يف فصل «التجريد»
 .2قارنت بي رموز الكتب اليت أخرجت
َ
و«تقريب التهذيب» ،فإن اختلفت رجعت إىل املخطوطات للتأكد من
سالمة ما يف املطبوع ،سواء كان االختالف بي «لسان امليزان»
و«التقريب» أو بي طبعيت «التقريب» ،ومتييز ما وافق الصواب من ذلك،
فإن اطرد موافقة أحدمها للصواب؛ فيمكن أن يكون هو املتأخر أتلي ًفا.
وزعت الرواة الذين رمز هلم احلافظ بـ (ه) على مراتب اجلرح والتعديل اليت
ّ .3
أكثر من مرتبة وضعته
ذكرها يف مق ّدمة «التقريب» ،وحيث جتاذب الراوي ُ
يف املرتبة األساس ،فمن قال فيه مثال :ثقة رمي ببدعة ،وضعته يف املرتبة
الثالثة ،وهي من أفرد فيه لفظ التوثيق ،ومل أضعه يف مرتبة من رمي ابلبدعة؛
لتسهيل املقارنة بي أحكامه يف «التقريب» مع أحكامه عليهم يف فصل
«التجريد» ،ومعرفة منهج احلافظ ،وليس الغرض حترير حال كل را ٍو بعينه.
 .4ملا كان رمز (صح) مما استعمله احلافظان الذهيب وابن حجر يف «امليزان»
ّ
خاصا بفصل «التجريد»؛ مل أستقص مجيع الرواة
يكن
مل
و
،
»
اللسان
«
و
ًّ
الذين رمزا هلم بـ (صح) ،بل اكتفيت ابلقدر الذي يفي ابملقصود.
***
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تقسيمات البحث:
اشتمل البحث على مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة.
املقدمة :وفيها التعريف ابملوضوع.
املبحث األ ّول :دراسة خمطوطيت «لسان امليزان».
املبحث الثاين :الرتتيب الزمن لتأليف فصل «جتريد األمساء» وما له به تعلق
من مؤلفات احلافظ.
املبحث الثالث :دراسة رموز فصل «جتريد األمساء» ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األ ّول :دراسة رمز (صح).
املطلب الثاين :دراسة رمز (هـ).
املطلب الثالث :املطلب الثالث :املوازنة بي فصل «جتريد األمساء»
و«تقريب التهذيب» يف رموز الكتب.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
وبعد ،فهذا اجلهد ،وما توفيقي إال ابهلل ،عليه توكلت وإليه أنيب ،وصلى
هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعي.
***
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املبحث األ ّول :دراسة خمطوطيت «لسان امليزان»
للكتاب عدد من النسخ اخلطيّة ( ،)1ومن بينها نسختان نفيستان ،إحدامها
مرتي ،وقد
َكتب بعضها احلافظ ،واألخرى قرئت عليه ،وقوبلت على األصل ّ
اهلامة اليت تكشف مراحل أتليف الكتاب،
اشتملتا على كثري من املعلومات ّ
وزمانه ،وفيما أييت تعريف هبما:

ّأوًل :نسخة مكتبة "ًل له يل":
وتقع يف جزءين ،واملعروف منهما الثاين ،وهو مكتوب بثالثة خطوط،
السماع خبط مغاير .وهذه النسخة مسّاها الشيخ عبد الفتاح أبو
وآخرها طباق ّ
اعتمادا على أ ّن آخرها
غدة رمحه هللا يف وصف نسخ الكتاب بنسخة ابن قَمر
ً
ـ وهو فصل «جتريد األمساء» ـ خبطّه ،وسيظهر من خالل الدراسة أن األمر ليس
كذلك.
انسخها:
النسخة مكتوبة بثالثة خطوط :األ ّول مل أعرف كاتبه إال أنّه أحد تالمذة
احلافظ ،فقد كتب حاشية قال فيها( :قال سيّدان وموالان وشيخنا شيخ اإلسالم
حافظ العصر لطف هللا به قرأته على إبراهيم بن أمحد  ،)2()...والثاين من قبل
الكىن ،مع الكىن ،وبداية فصل التجريد خبط احلافظ ابن حجر ،والثالث وهو

( )1انظر الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط ـ احلديث النبوي الشريف وعلومه
ورجاله .1334/2
( )2ل 187أ
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()1
السماع
ّ
تتمة فصل «جتريد األمساء» إىل آخر الكتاب خبط ابن قَ َمر  ،مث طباق ّ
خبط مغاير ،وحصل دمج بي هذه القطع الثالث كما سيأيت شرحه يف وصف
النّسخة.

اتريخ نسخها:
يدل على اتريخ نسخها إال أ ّن وجود اإلحلاقات فيها
ليس يف النسخة ما ّ
يدل على أن اتريخ
خبط احلافظ حبيث ال تكاد ختلو صفحة من َحلَق أو تعديل؛ ّ
نسخها متق ّدم ،وأما التعديل عليها فيمت ّد إىل آخر حياة احلافظ ،وقد أُحلق هبا
يف آخرها ّأول فصل التجريد خبط احلافظ مث أُكمل خبط ابن قَمر وكتب بعده:
(علّقت هذا الفصل وفرغت منه يف الثاين من شهر صفر سنة إحدى وأربعي
ومثامنائة أحسن هللا عاقبتها .وأسأل هللا الكرمي أن حيفظ شيخنا حافظ العصر
املؤلّف على اإلسالم واملسلمي وأن يُهلك أعداءه مبنّه وكرمه إنّه قريب جميب.

()1

مشس الدين حممد بن علي بن جعفر بن خمتار الشمس ،أبو عبد هللا القاهري احلسين
الشافعي ،ويعرف اببن قَ َمرُ ،ولد سنة ثالث ومثامنائة أو قريبًا منها.

قال السخاوي عن عالقته ابحلافظ :واشتدت عنايته مبالزمته يف هذا الشأن حىت محل عنه مجلة
من الكتب الكبار ..وكان ضابط األمساء عنده  ...واستملى عليه  ...وكتب الكثري سيّما
مرتي وابعهما  ...وهو أحد العشرة
من تصانيف شيخنا ،حىت إنّه كتب «فتح الباري» ّ
الذين أوصى هلم شيخنا بعد موته ووصفهم ابحلديث .تويف يف مجادى األوىل سنة ست
وسبعي ومثامنائة( .الضوء الالمع )178-176/8
وهو ممن حضر القراءة األخرى للكتاب على احلافظ بقراءة تقي الدين القلقشندي كما كتبه
األول من نسخة القلقشندي.
احلافظ يف آخر اجلزء ّ
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قاله وكتب حممد بن علي بن جعفر بن خمتار الشهري اببن قمر احلسين)(،)1
وهذا التاريخ بعد أتليف كتاب «لسان امليزان» أبربع وثالثي سنة.

وصف النسخة:

من يستعرض النسخة يلحظ فيها ملحوظتي ابرزتي ،األوىل تتعلّق بتكوينها
وبنائها ،والثانية تتعلق مبحتواها.

فأما التكوين:
فسبق أ ّهنا مل ّفقة من ثالث قطع بثالثة خطوط ،وقد حصل دمج بي
احدا لشخص واحد ،وذلك أن اجمللد
القطع الثالثة حىت استحالت شيئًا و ً
ط أحد تالمذة احلافظ إىل آخر األمساء ،ويف آخر لوحة من األمساء
يستمر خب ّ
تتمة ترمجة يونس الكذوب ،ويليها ّأول الكىن ،وعلى حاشيتها ترمجة أيب أمحد
احلاكم ،فضرب احلافظ على الصفحة ،وأحلق تتمة ترمجة يونس الكذوب يف
هامش الصفحة اليت قبلها ،وأعاد كتابة ّأول الكىن وأدخل ترمجة أيب أمحد
احلاكم يف مكاهنا ،فما كان ملحقا يف اهلامش ُكتب يف األصل مع تغيري يف
العبارة.

( )1لوحة  211ب من نسخة ال له يل رقم  ،631وهذا الكالم قاله كاتبه يف حياة احلافظ
رمحه هللا تعاىل.
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اللوحة (ب) وفيها آخر األمساء (انتهى املعجم) وبداية الكىن (ابب الكىن) وضرب عليهما احلافظ،
ويف حاشيتها ترمجة أيب أمحد احلاكم.
وأوله ترمجة أيب أمحد احلاكم
يف اللوحة (أ) تبييض (ابب الكىن) ّ
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وحصل مثل هذا يف آخر «ابب الكىن» و ّأول فصل «جتريد األمساء»،
استمر الفصل خبط احلافظ إىل إسحاق بن جنيح ،فضرب على ثلثي
حيث
ّ
ضرب عليه مع
الصفحة ،وأكملت النسخة خبط ابن قَمر ،مع إعادة كتابة ما ُ
اختالف يسري ،فكانت صورة ترمجة اإلمام إسحاق بن راهويه( :إسحاق بن
إبراهيم بن خملد بن راهويه) ،وفوق كلمة إسحاق الرموز التالية( :خ م د ت
س) ،مث صارت صورهتا( :إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلافظ ابن راهويه)،
وكتب فوق كلمة إسحاق( :سوى ق).
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يظهر الضرب على (ب) ،مث أكملت النسخة خبط ابن َقَمر ،وفيها إعادة الرتاجم املضروب عليها
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السماع
آخر النسخة وخامتة الفصل خبط ابن َقمر ،وبعدها طباق ّ
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ومن حيث احملتوى:
ٍ
إحلاقات
فتكثر يف النسخة اإلحلاقات ،حبيث ال تكاد ختلو صفحة من
ٍ
ٍ
أيضا ،حىت ليخيّل
كثرية خبط احلافظ ،وفيها جزازات منثورة يف أعطافها خبطّه ً
السماع ،وهذه النسخة
ملن ينظر فيها أ ّهنا ّ
مسودة احلافظ ،ويف آخرها طباق ّ
ينطبق عليها وصف احلافظ السخاوي الذي يقول فيه عن الكتاب( :قبل أن
التتمات اليت تفوق الوصف)(،)1
يلحق فيه مصنّفه الكثري من الرتاجم املستقلة ،و ّ
وهذه الزًيدات الكثرية اليت نراها خبط احلافظ على النسخة توحي أبن للكتاب
مرتي(،)2
أكثر من مبيّضة ،وال عجب فقد بيّض احلافظ كتاب تغليق التعليق ّ
وهذه األمارات توحي أب ّن هذه النسخة املل ّفقة آلت إىل أن تكون نسخة احلافظ
اليت كان يزيد عليها إىل أن تويف ،ل ّفقها من نسخته األصل ونسخ بعض
يرجح هذا أنّه ليس عليها عالمات مقابلة
تالمذتهّ ،
وحشى عليها وزاد .وممّا ّ
أو بالغات مساع ،وال توجد عالمات التصحيح على اإلحلاقات اليت فيها ،ويف
ط
السماع ،يف حي أن نسخة القلقشندي عليها البالغات خب ّ
آخرها طباق ّ
احلافظ ،وليس عليها طباق للسماع مع أنّه قرأها على احلافظ وعارضها معه،
وهللا تعاىل أعلم.

( )1اجلواهر والدرر.268/1 :
األول من «تغليق التعليق»
( )2قال( :وقرأت خبطه [يعن احلافظ العراقي] ً
أيضا على اجلزء ّ
لصاحب الرتمجة م ْن نسخة خبط املؤلّف ،غري النسخة الشهرية ،قال :إهنا املبيَّضة الثانية،
رأيت منها جزءًا مبكة اترخيه سنة أربع ومثامنائة) اجلواهر والدرر .267/1
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وميكن أن يُقال هذا تظنّن ،وقد تكون نسخة ابن قَ َمر وإال لكان ضرب
على آخر النسخة ،واجلواب عن هذا أن القيد يف آخر النسخة قيد نسخ فقد،
خاصة به كان يسمع ويعارض هبا ،وليس يف هذه
وقد كانت البن قَ َمر نسخة ّ
النسخة قيود معارضة أو بالغات مساع .وقد أشار احلافظ إىل نسخة ابن قَ َمر
آخر اجلزء الثاين من نسخة تقي الدين القلقشندي حيث كتب أن ابن قَ َمر
َ
األول أن ابن قَ َمر مل حيضر
مسع معه وعارض بنسخته ،وذكر يف خامتة اجلزء ّ
خطبة الكتاب ،وهذا يفيد أن مثّت ثالث نسخ؛ فهل ميكن أن جنزم أب ّن هذه
النسخة هي نسخة احلافظ؟
وجدت أن القلقشندي ذكر أنّه أحلق بنسخته ما أحلق احلافظ بعد املقابلة
على نسخته ،وأفاد هذا أمرين :األ ّول أن احلافظ زاد على الكتاب بعد مقابلته
نسخة القلقشندي على نسخته ،والثاين أن زًيدته كانت إحلاقات أي أ ّهنا على
هامش النسخة أو على جزازات ،وإذا كان احلافظ هو املصنّف ،وهو صاحب
النسخة ،فينبغي أن تكون اإلحلاقات موجودة على النسخة خبطّه وليس عليها
النساخ،
رمز التصحيح ،فإن كان عليها رمز التصحيح فستكون نسخة أحد ّ
أيضا على نسخة
أمر آخر وهو أ ّن هذه اإلحلاقات ستكون إحلاقات ً
وٌ
نص الكتاب ،مما يستلزم املقابلة بي مواضع
القلقشندي ،وليست يف أصل ّ
اإلحلاق بي النسختي ملعرفة حقيقة احلال! وبعد الرجوع واملقابلة وجدت األمر
كذلك ،ووجدت اإلحلاقات يف نسخة "ال له يل" مكتوبة مبدادين أي أ ّهنا
كتبت يف زماني خمتلفي ،ومجيع اإلحلاقات اليت أحلقها القلقشندي أبخرة
ملحقة يف نسخة "ال له يل" مبداد واحد! وثبت هبذا ًأهنا نسخة احلافظ واحلمد
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هلل ،وأنّه ميكن متييز اإلحلاقات املتأخرة بعد قراءة الكتاب عليه بلون املداد،
وبكوهنا ملحقة على هوامش نسخة القلقشندي ،ويف هذا من الفائدة ما ال
خيفى.

اتريخ قراءة النسخة على احلافظ:
أت مجيع هذا الكتاب
نصه( :فقد قر ُ
آخر النسخة ما ّ
جاء يف طباق ّ
السماع َ
ـ وهو كتاب «لسان امليزان» ـ على مؤلّفه سيدان وموالان اإلمام العالمة شيخ
اإلسالم ملك العلماء األعالم خامتة احلفاظ واجملتهدين ،قاضي القضاة شهاب
الدين البيهقي الثاين ،أيب الفضل أمحد بن علي الكناين العسقالين املصري
الشافعي الشهري اببن حجر بلّغه هللا آماله وختم ابلصاحلات أعماله ،آمي يف
جملسا آخرها ليلة األربعاء سادس عشر شوال سنة مخسي
ثالثة وتسعي ً
السماع :احمل ّدث مشس الدين حممد بن عبدالرمحن
ومثامنائة) ،وع ّد ممن حضر ّ
العالمة أبو إسحاق
السنباطي ،و ّ
السخاوي كامال ،واحمل ّدث حممد بن حممد ّ
العالمة برهان الدين البقاعي ،والعالمة تقي الدين بن
ضر ،و ّ
إبراهيم بن خ ْ
عبدالرمحن القلقشندي ،وغريهم من األعالم املشهورين الذين هلم اختصاص
ابحلافظ ،ولعلّها القراءة األخرية للكتاب على احلافظ رمحه هللا تعاىل.
ويقع هذا التاريخ بعد اتريخ قراءة القلقشندي اليت انتهت بتاريخ
 849/1/18هـ.
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اثنياا :نسخة مكتبة راغب ابشا:
وتقع يف ثالثة أجزاء.

انسخها:
عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل أبو الفضل بن القطب القلقشندي األصل
القاهري الشافعي ،ويعرف ابلتقي القلقشندي ،ولد ليلة سادس رجب سنة سبع
وعشرة ومثامنائة ابلقاهرة ونشأ هبا ،وأخذ عن مجاعة وقرأ على احلافظ مجلة من
كتبه ،وممّا قرأه عليه :اللسان وحترير املشتبه واملق ّدمة وتلخيص مسند الفردوس
ومناقب الشافعي وشرح النخبة ،وكان يذكر أنّه أخذ عنه من بعد الثالثي .تويف
سنة يف شعبان سنة إحدى وسبعي ومثامنائة)1( .
كامال على احلافظ وعارض ما ينسخه على أصل احلافظ
وقد قرأ الكتاب ً
ـ كما كتب احلافظ بيده( )2ـ ،وكانت قراءته ومعارضته للكتاب يف أربع سنوات،
وكان ينسخ ويقرأ ،ومل ميهل حىت يُ ّتم النسخ مث يعرض على احلافظ ،وكان ابتداء
كتابة نسخته بعد القيد الذي يف آخر نسخة "ال له يل" خبط ابن قَمر ،فإنّه
ّأرخ النتهاء نسخ اجلزء األ ّول يف التاسع عشر من ذي ال َقعدة عام مخسة وأربعي
ومثامنائة ،أي بعد قيد ابن قَمر خبمس سنوات تقريبًا ،وكانت مدة نسخ الكتاب
وعرضه ومقابلته ثالث سنوات ،ومن هنا كانت اإلحلاقات يف نسخته قليلة

( )1الضوء الالمع .68- 46/4
علي
( )2و ّأول بالغ يقابلنا يف النسخة يف ل 7ب خبط احلافظ( :بلغ الشيخ تقي الدين قراءة ّ
وعرضا ابألصل .ابن حجر)
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حيث دخل يف متنها أكثر اإلحلاقات ،ومل يلحق حباشيتها سوى ما أحلقه احلافظ
بعد ذلك.
ويف قسم الكىن إحلاقات خبط احلافظ ،حيث كتب القلقشندي جبانب
عنوان اجمللد الثالث من الكتاب (احلمد هلل .ليُعلم أن غالب اإلحلاقات اليت يف
الكىن خبط املؤلّف ،وأن هذا الكتاب كلّه مقابَل مع مؤلّفه ،وعليه خطّه يف
مرة اثنية وأحلقت فيه ما أحلقه شيخنا
البالغات ،وقد مررت على الكتاب ّ
املؤلّف بعد مقابليت معه ،وهلل احلمد).
ويف آخر النسخة كتب احلافظ أنه قرأ عليه الكتاب من ّأوله إىل آخره يف
املؤرخ يف
السماع ّ
جمالس آخرها  849/1/18هـ ،كما أ ّن امسه مقيّد يف طباق ّ
 850/10/16هـ مع بعض الفوت له .وعلى هذا فيكون قد نسخ الكتاب
مرة
مر عليه ّ
وقرأه وعارضه على مؤلّفه ،مث حضر قراءة غالبه على مؤلّفه ،مث ّ
اثلثة انتهى منها يف ربيع اآلخر سنة  852هـ ،وأحلق الزًيدات اليت أحلقها
احلافظ بعد ذلك.
أفصل الكالم على إحلاقات النسخة أذكر ما يتعلق بتاريخ نسخها
وقبل أن ّ
وعرضها على احلافظ ،فهو يعطي صورة عن الكتاب حىت اكتمل يف صورته
األخرية.
***

جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

211

اجلزء األ ّول:
ّأرخ القلقشندي لتاريخ نسخه بقوله آخره( :وكان الفراغ من تعليقه يف اليوم
املبارك يوم األحد التاسع عشر من شهر ذي القعدة احلرام أحد شهور عام
مخسة وأربعي ومثامنائة).
املفسر
وكتب احلافظ يف آخره( :بلغ الشيخ الفاضل احملدث الكبري البارع ّ
وعرضا ابألصل يف جمالس آخرها يف السابع
علي ً
تقي الدين كاتبه وصاحبه قراءة ّ
والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة ست وأربعي ومثامنائة ..أمحد بن علي بن
حجر الشافعي ،ومسع معه ذلك الشيخ مشس الدين ابن قَمر سوى اخلطبة .ابن
حجر).
مرة اثنية على األصل ،وكتب يف آخر النسخة( :احلمد
مث قابل النسخة ّ
مرة اثنية ،وقابلت هذه النسخة ،وأحلقت ما أحلقه
هلل ،مررت على األصل ّ
فصحت ،وكان
وحررهتا ّ
شيخنا بعد مقابليت معه على هوامش هذه النسخة ّ
ذلك يف شهر رجب الفرد سنة إحدى ومخسي ومثامنائة من اهلجرة النبوية .قاله
وحموقال).
وحمسبال
حامدا ومصلّيًا ومسلّ ًما
ً
ً
وكتب عبد الرمحن بن القلقشندي ً
مرة اثنية بعد مخس
فبي متام النَّ ْسخ وانتهاء العرض مخسة أشهر ،مث قابل ّ
سنوات.
***
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اجلزء الثاين:
وعرضا يف جمالس
كتب احلافظ يف آخره( :مث بلغ صاحبه وكاتبه قراء ًة
ً
آخرها يف الثالث والعشرين من شعبان سنة سبع وأربعي ومثامنائة ،ومسع معه
الشيخ مشس الدين ابن قَ َمر وعارضه بنسخته ،قاله وكتبه أمحد بن علي بن
حجر).
مؤرخا للمقابلة الثانية يف آخره( :مث بلغ إحلاقًا ومقابلةً
وكتب القلقشندي ّ
مرًة اثنيةً أبصله ،وذلك يف جمالس آخرها يوم اجلمعة التاسع عشر من شهر
ّ
ربيع اآلخر سنة اثني ومخسي ومثامنائة)

اجلزء الثالث:
ّأرخ القلقشندي لنسخه بقوله( :وكان الفراغ منه بكرة يوم السبت التاسع
عشر من شهر ذي القعدة احلرام عام مثانية وأربعي ومثامنائة).
وكتب احلافظ آخر الكتاب مع التجريد( :بلغ الشيخ تقي الدين
علي من ّأول الكتاب إىل هنا يف جمالس آخرها يف
القلقشندي صاحبه قراءة ّ
الثامن عشر من احملرم سنة تسع وأربعي ومثامنائة .كتب ابن حجر).
وكتب القلقشندي يف ّأوله( :احلمد هلل .لتعلم أن غالب اإلحلاقات اليت يف
الكىن خبط املؤلّف وأن هذا الكتاب كلّه مقابل مع مؤلّفه وعليه خطّه يف
مرة اثنية ،وأحلقت فيه ما أحلقه شيخنا
البالغات ،وقد مررت على الكتاب ّ
يؤرخ للمقابلة الثانية هلذا اجلزء.
املؤلّف بعد مقابليت معه ،وهلل احلمد) ،ومل ّ
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وخالصة ما تق ّدم:
 .1امت ّد نسخ الكتاب من قبل 845 /11 /19هـ إىل  848 /11 /19هـ.
 .2وامت ّدت القراءة والعرض من قبل  846 /4 /27هـ إىل 849 /1 /18هـ.
 .3و ّأما مروره األخري على األصل وإحلاق ما فيه من الزًيدات فكان من قبل
رجب عام  851هـ إىل  852/4 /19هـ ،وهو اتريخ هناية اجلزء الثاين،
وأما اجلزء الثالث فلم يكتب عليه شيء ،وأق ّدر أنه انتهى منه قبيل وفاة
احلافظ؛ ألنّن مل أجد أنه ترحم عليه ،ولو وافقت وفاته مقابلة اجلزء الثالث
لذكر ذلك أو لرتحم عليه ،وهللا أعلم.
اإلحلاقات يف النسخة:
نقسم اإلحلاقات يف نسخة القلقشندي إىل قسمي:
ميكن أن ّ
أيضا يف
 .1قسم أحلقه احلافظ خبطّه يف قسم الكىن ،وهذه اإلحلاقات موجودة ً
نسخة "ال له يل" ،ومع ذلك فبمقابلة مجلة من الرواة الذين رمز هلم احلافظ
تبي يل بعض الفروق بي النسختي.
برمز (ه) ّ
مرة اثنية بعد
 .2قسم أحلقه القلقشندي من نسخة احلافظ حي قابل عليها ّ
انتهاء قراءة الكتاب على احلافظ ،كما تقدم تفصيله ،وميكن متييز هذه
اإلحلاقات بوجودها على هامش نسخته خبطه ،وأما ابقي إحلاقات نسخة
"ال له يل" فقد دخلت يف أصل نسخة القلقشندي.
وهبذا ميكن أن نع ّد نسخة القلقشندي مبنزلة املبيّضة لنسخة احلافظ.

214

فصل «جتريد األمساء» من كتاب «لسان امليزان» دراسة حتليلية منهجية
د .بكر بن حممد فضل هللا البخاري

قراءة الكتاب على احلافظ:
املرة
مرتيّ ،
مما مضى ميكن أن نستخلص أن الكتاب قرئ على احلافظ ّ
األوىل بقراءة تقي الدين القلقشندي واليت انتهت يف  849/1/18هــ ،وكان
احلافظ يقيّد البالغات عليها ،وبتقدير عددها ميكن أن خنلص إىل أ ّن الكتاب
كان يقرأ يف جملس أسبوعي مع بعض االنقطاعات اليسرية ،ويقرأ عليه يف كل
جملس حنو ست صفحات.
جملسا كان آخرها يف
والقراءة الثانية كانت يف ثالث وتسعي
ً
 850/10/16هـ ،وهذا يعن أهنا ابتدأت بعد القراءة األوىل ،وقرئ الكتاب
يف نصف املدة األوىل ،وكان نصاب القراءة ضعف ما كان يف العرضة األوىل،
أو أ ّهنا ابتدأت قبل انتهاء القراءة األوىل ،على بُعد يف هذا االحتمال ،وأنه قرئ
يدل على عناية
مرتي يف أربع سنوات ،وهذا ّ
عليه الكتاب قراءة ضبط ومقابلة ّ
احلافظ ابلكتاب على مدى مخسي سنة أتلي ًفا ومراجعة وإحلاقًا وإقراءً ،فرمحه
هللا تعاىل.
***
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املبحث الثاين :الرتتيب الزمين لتأليف فصل «جتريد األمساء» ،وما له به
تعلق من مؤلفات احلافظ.

وأعن هبا «هتذيب التهذيب» و«تقريب التهذيب» و«لسان امليزان»
الساري» ،واخرتهتا الرتباطها أتلي ًفا بفصل «جتريد األمساء» «كلسان
و« ُهدى ّ
امليزان» ،أو التصاهلا برأي احلافظ يف الرجال املرموز هلم بـ «هـ» ،ومعرفة اتريخ
أتليفه هذه الكتب مفيد يف حترير رأي احلافظ يف مراتب الرواة الذين اختلف
قوله فيهم.
وقبل حبث الرتتيب الزمن ينبغي أن نعرف منزلة هذه املؤلّفات عند احلافظ
ألين عملتها يف
ابن حجر حيث قال( :لست راضيًا عن شيء من تصانيفي؛ ّ
حيررها معي ،سوى :شرح البخاري ،ومقدمته،
ابتداء األمر ،مث مل يتهيأ يل من ّ
واملشتبه ( ،)1والتهذيب ،ولسان امليزان) ( ،)2وهذا الكالم يفيد أ ّن ابقي كتبه
حرر هذه الكتب اليت اشتغل هبا مدة طويلة من
املتق ّدمة مل يتهيّأ له حتريرها كما ّ
وأتخره أحد أسباب املفاضلة بي
الزمن ،وهو ّ
يدل على أ ّن تق ّدم التأليف ّ
مؤلّفاته ،وهذا ما سيتضح من خالل العرض اآليت إن شاء هللا تعاىل.
ومؤلّفات احلافظ حسب ترتيبها الزمن الذي ظهر يل على النحو اآليت:

( )1انتهى منه يف مجادى األوىل سنة  816هـ.
( )2اجلواهر والدرر 659/2
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ّأواًل« :لسان امليزان»:

اتريخ الفراغ من أتليفه :شهر رمضان سنة ( 805هـ) ،وزاد عليه حىت

( 852هـ)
صرح احلافظ يف خامتة «لسان امليزان» بسنة الفراغ منه ،فقال( :آخر
ّ
الكتاب املختصر من «امليزان» مع الزًيدات والتنبيهات والتحريرات .فرغت
منه يف شهر رمضان سنة مخس ومثامنائة ابلقاهرة سوى ما أحلقته بعد ذلك،
جردته من «التهذيب» ـ وهم من ذكرهم
وسوى الفصل الذي ّ
الذهيب يف «امليزان» وحذفتهم يف «اللسان» ـ ليكون هذا املختصر مستوعبًا
كثريا وصلى هللا على
جلميع األمساء اليت يف «امليزان» ،وهللا املستعان .احلمد هلل ً
حممد وسلّم)(.)1
وقد اطلع شيخه احلافظ أبو الفضل العراقي (ت  )806على هذه اإلبرازة
ط احلافظ الشهاب البوصريي ،وكتب عليها( :كتاب «لسان امليزان»
األوىل خب ّ
أتليف احلافظ املتقن الناقد احلجة شهاب الدين أمحد بن علي الشافعي الشهري
اببن حجر نفع هللا بفوائده وأمتع بعوائده) ،قال السخاوي( :وكان ذلك يف
حادي عشر شوال سنة مخس ومثامنائة ،قبل أن يلحق فيه مصنفه الكثري من
ٍ
نسخة
التتمات اليت تفوق الوصف)( ،)2أي أنّه اطّلع على
الرتاجم املستقلّة ،و ّ

( )1لسان امليزان  ،246/9ولوحة  232أ من نسخة ال له يل.
( )2اجلواهر والدرر.268/1 :
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يدل على مدى احتفاء احملدثي به
من الكتاب بعد انتهاء أتليفه بشهر ،وهذا ّ
من وقت أتليفه.
مثّ استمرت الزًيدات واإلحلاقات اليت أشار إليها احلافظ إىل سنة وفاته،
وكان الكتاب يُقرأ عليه ويعارض أبصله ،كما تق ّدم يف دراسة نسخيت الكتاب،
وتق ّدم أ ّن القلقشندي قابل الكتاب مرة اثنية ،وأحلق ابلنسخة ما زاده احلافظ
بعد قراءة الكتاب ومعارضته على نسخته ،فأمكن معرفة ما أحلقه احلافظ بعد
ذلك بوجوده ملح ًقا على هامش نسخة القلقشندي ،ومن ذلك ما أحلقه
ابملقدمة ،وهو قول احلافظ( :مث وقفت على جملد لطيف لشيخنا حافظ الوقت
ذيال على «امليزان» ،ذكر فيه من تُ ُكلّم فيه وفات
أيب الفضل ابن احلسي جعله ً
صاحب «امليزان» ذكره ،والكثري منهم من رجال التهذيب ،فعلّمت على من
فكل
ذكره شيخنا يف هذا الذيل صورة «ذ» إشارة إىل أنه من الذيل لشيخنا)ّ ،
ما زاده من الذيل فهو مما أُحلق بعد ذلك ،ومنها زًيدات يف أثناء الرتاجم ،أو
ضرب لبعض ما ذكره فيها ،وتراجم زادها من غري الذيل.
***
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اثنياا« :هتذيب التهذيب» (:)1

ابتدأ تلخيصه أوائل سنة ( 807هـ) ،وانتهى منه سنة ( 808هـ) ،مث زاد

كثيا سنيت ( 847 ،846هـ).
عليه ا
قال احلافظ يف مق ّدمة «لسان امليزان»( :وقد كنت أردت نسخه [يعن
علي ،فرأيت أن أحذف منه أمساء من أخرج له
«امليزان»] على وجهه ،فطال ّ
فلما ظهر يل ذلك ،استخرت هللا تعاىل،
األئمة الستّة يف كتبهم أو بعضهمّ ،
وكتبت منه ما ليس يف «هتذيب الكمال»  ...فإن كان القصد بذكرهم أنّه يُعلم
أنّه تُكلّم فيهم يف اجلملة ،فرتامجهم مستوفاة يف «التهذيب» [يعن هتذيب
الكمال] ،وقد مجعت أمساءهم ،أعن من ذُكر منهم يف «امليزان» ،وسردهتا يف
فصل آخر الكتاب)( ،)2ونلحظ هنّا أنّه مل يُشر إىل «هتذيب التهذيب» ،ولو
كان قد انتهى من أتليفه ألحال إليه ،كما يفيدان أنّه ألّفه بعد «لسان امليزان»
أي بعد سنة (805هـ) ،وقد ح ّدد احلافظ السخاوي اتريخ االنتهاء من تبييض
الكتاب بقوله( :بـُيّض ،وُكتب منه نسخ ،وكان انتهاء تبييضه يف سنة سبع
()3
لكن احلافظ ّأرخ لفراغه من الكتاب سنة مثان ومثامنائة،
ومثامنائة)  ،كذا قال؛ ّ
( )1ومسّاه احلافظ يف مواضع« :خمتصر التهذيب».
(192-191/1 )2
السخاوي نسخة احلافظ ،وكتب اتريخ مساعه آخر
( )3اجلواهر والدرر  ،682/2وقد طالع ّ
اجلزء الثاين سنة  ،850و ّأرخ مطالعته للكتاب آخر اجلزء الثالث سنة  854يف الصفحة
اليت ّأرخ فيها احلافظ النتهاء تبييض الكتاب ،فلعله كتبه حفظه ومل يتهيأ له مراجع النسخة
وقت الكتابة ،أو أنّه ذكر اتريخ تبييض اجلزءين األولي منه ،وهللا أعلم.
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فقد كتب آخر الثالث( :وكان الفراغ من اختصاره يف يوم األربعاء اتسع مجادى
اآلخرة سنة مثان ومثامنائة على يد خمتصره أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن
علي العسقالين األصل مث املصري الشافعي املذهب عفا هللا تعاىل عنه)(،)1
ائل سنة سبع ومثامنائة ،فقد كتب احلافظ يف آخر اجلزء
و ّأما االبتداء فكان أو َ
األ ّول( :آخر اجمللدة األوىل من «خمتصر التهذيب» على يد خمتصره أمحد بن
علي بن حممد بن حجر عفا هللا تعاىل عنه ،وذلك يف اثلث عشر مجادى األوىل
سنة سبع ومثامنائة ابلقاهرة) ،وكتب آخر اجمللد الثاين( :آخر اجمللد الثاين من
خمتصر التهذيب أعان هللا على إكمال التايل ،فرغت منه يف يوم عرفة سنة سبع
ومثامنائة).
وإذا قارّان املدة بي تبييض اجمللدات ،وجدان أ ّن تبييض اجمللد استغرق ستة
أشهر أو سبعة ،وهبذا التقدير يكون ابتداء تبييض الكتاب ّأوَل سنة سبع
تقديرا ،واستغرق تلخيص الكتاب سنةً ونص ًفا ،مث كتب أنّه زاد عليه
ومثامنائة ً
كثريا سنة ست وسبع وأربعي.
ً
وأتليف «هتذيب التهذيب» وإن كان عقب «لسان امليزان» ،إال أهنّهما
يفسر وجود بعض اإلحاالت إىل
اشرتكا بعد ذلك يف التحرير والزًيدة ،وهذا ما ّ
«هتذيب التهذيب» يف ثناًي «لسان امليزان» (.)2
( )1هتذيب التهذيب  . 493/12طبعة دائرة املعارف العثمانية ،وهو كذلك يف نسخة احلافظ
من «هتذيب التهذيب» ونسخة ابن قَ َمر من الكتاب ،و ّأرخ لتمام نسخها من نسخة
املؤلّف يوم األربعاء آخر شعبان املبارك سنة مخس وثالثي ومثامنائة.
( )2انظر أمثلة هلذه اإلحاالت يف مقدمة حتقيق «لسان امليزان» .122/1
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اثلثا :فصل «جتريد األمساء»:

ألّفه بني «هتذيب التهذيب» سنة ( ،)808و«تقريب التهذيب» سنة

(.)827
هذا الفصل موجود يف آخر نسخة "ال له يل" خبط ابن قَمر ،و ّأرخ للنّسخ
سنة (841هـ) ،والذي يظهر يل أنّه مكتوب قبل ذلك بكثري ،فقد ذكر احلافظ
يف مقدمة «لسان امليزان» أنّه سرد يف فصل «التجريد» األمساء اليت حذفها من
«هتذيب الكمال» ،وذكر يف ّأول الفصل أنّه اعتمد يف الرموز على «هتذيب
الكمال» ،وأنّه يرتجم ابختصار ملن مل يكن يف «الكاشف» ،ومل يُشر إىل
«خمتصر التهذيب» ،و ّأما يف آخر الفصل فذكر «هتذيب التهذيب» يف قوله:
(فإن أراد الزًيدة يف حاله نظر يف «الكاشف« ،فإن أراد زًيدة بسط نظر يف
للمزي من
«خمتصر التهذيب» الذي مجعتُه ،ففيه كل ما يف «هتذيب الكمال« ّ
شرح حال الرواة وزًيدة عليه ،فإن مل حيصل له نسخة منه «فتذهيب التهذيب»
للذهيب فإنه حسن يف اببه) ،ومل يُشر إىل «التقريب» ،ولو كان ألّفه وقتئذ لكان
أوىل ابإلحالة إليه من «الكاشف» ،وعلى هذا فيكون وقت كتابة فصل «جتريد
يفسر وجود اختالفات يف رموز الكتب بي فصل
األمساء» بينهما .وهذا ما ّ
«التجريد» و«تقريب التهذيب» ،حيث اعتمد يف «التجريد» على «هتذيب
الكمال» ،وأما يف «التقريب» فكان له رأي آخر يف رموز بعض الرواة)1(.

( )1سيأيت الكالم عن اختالف الرموز بينهما.
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رابعا« :هدى الساري مقدمة فتح
ألّفها سنة (.)813

الباري»()1

فإين شرعت يف
قال احلافظ يف مقدمة «انتقاض االعرتاض»( :أما بعدّ ،
خرجت ما
شرح صحيح البخاري يف سنة ثالث عشرة ومثامنائة بعد أن كنت ّ
فيه من األحاديث املعلّقة يف كتاب مسّيته «تغليق التعليق» ،وَك ُمل يف سنة أربع
ومثامنائة يف سفر ضخم ..مث عملت مق ّدمة الشرح ،فكملت يف سنة ثالث
عشرة املذكورة ،ومن هناك ابتدأت يف الشرح) (.)2
***

اهلامة (الفصل التاسع يف سياق
( )1املقدمة وإن كانت ليست خمتصة ابلرجال إال أن من فصوهلا ّ
أمساء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا هلم على حروف املعجم ،واجلواب عن
االعرتاضات موضعا موضعا ،ومتييز من أخرج له منهم يف األصول أو يف املتابعات
واالستشهادات مفصال لذلك مجيعه).
(.7/1 )2
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خامسا« :تقريب التهذيب»:

ألّفه سنة (.)827

نصه:
وهو ّ
ملخص «هتذيب التهذيب» ،كتب خبطّه يف آخر النسخة ما ّ
بعد ـ يف يوم األربعاء رابع عشري
(آخر الكتاب فرغ منه ـ سوى ما أصلح منه ُ
صه أمحد بن علي بن حجر
مجادى اآلخرة عام سبعة وعشرين ومثامنائة ّ
ملخ ُ
حامدا مصليًّا مسلّ ًما).
ً
وهو على هذا آخر مؤلّفاته يف الرجال ،وهو أقلّها إحلاقات وإصالحات.
ومل يذكره احلافظ ضمن مؤلفاته اليت رضيها ،مع أ ّن فيه ما ليس يف غريه
من حترير حكم الرواة ،وحتديد طبقاهتم ،إال أنّنا ال نعلم مىت قال احلافظ ذلك؛
أقاله قبل أتليف «التقريب» أم بعده؟
***
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املبحث الثالث :دراسة رموز فصل «جتريد األمساء».
ذكر احلافظ يف «لسان امليزان» الرواة املرتجم هلم يف «ميزان االعتدال»،
وزاد عليه ،وأسقط َمن له رواية يف الكتب الستة اكتفاء بوجود ترمجتهم يف
جرد أمساءهم يف فصل أحلقه آبخر الكتاب ،قال عنه:
«هتذيب الكمال» ،و ّ
(وقد مجعت أمساءهم ـ أعن من ذُكر منهم يف «امليزان» ـ وسردهتا يف فصل آخر
الكتاب)( ،)1مث يف بداية الفصل ق ّدم مبقدمة ذكر فيها منهجه فيه وفائدته،
فقال( :فصل يف جتريد األمساء اليت حذفتها من «امليزان» اكتفاء بذكرها يف
«هتذيب الكمال» ،وقد جعلت هلا عالماهتا يف «التهذيب» ،ومن كتبت قبالته
«صح» فهو ممّن تُكلّم فيه بال حجة ،أو صورة «هـ» فهو ُخمتَلف فيه والعمل
على توثيقه ،ومن عدا ذلك ،فضعيف على اختالف مراتب الضعف ،ومن
ائدا على من اقتصر عليه الذهيب يف «الكاشف» ذكرت ترمجته
كان منهم ز ً
خمتصرة؛ ليَنتفع بذلك من مل َحيصل له «هتذيب الكمال» ،وابهلل التوفيق)(.)2
***

( )1لسان امليزان .192/1
( ،247/9 )2وهو يف طبعة املطبعة النظامية  ،167/7وكتبوا رمز (مخ) بدل رمز (ه) ،مث مل
يثبتوا رموز الرواة بعد ذلك ،ولعلها مل تثبت يف األصل اخلطي الذي اعتمدوا عليه.
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فأفاد كالمه ما يلي:
 .1يف «التجريد» أمساء من ترجم هلم احلافظ الذهيب يف «امليزان» وحذفهم ابن
حجر من «اللسان» لوجود ترمجتهم مستوفاة يف «هتذيب الكمال».
 .2اعتمد يف رموز الكتب على رموز «هتذيب الكمال».
 .3ميّز الثقات املتكلَّم فيهم بال حجة برمز «صح».
 .4ميّز املختلف فيهم ،والعمل على توثيقهم برمز «هـ».
 .5من مل يرمز له بـ «صح» أو «هـ» فهو ضعيف.
 .6ترجم ابختصار ملن ذكرهم الذهيب يف «امليزان» ،ومل يرتجم هلم يف
«الكاشف» ،وهلم ترمجة يف «هتذيب الكمال»)1(.
وأما فائدة هذا الفصل ،فذكرها احلافظ يف آخره ،فقال:
(آخر التجريد ،وفائدته أمران:
األ ّول :اإلحاطة جبميع من ذكرهم املؤلّف يف «األصل».
والثاين :اإلعانة ملن أراد الكشف عن الراوي ،فإن رآه يف أصلنا فذاك ،وإن
وإما ضعيف.
وإما خمتلف فيهّ ،
رآه يف هذا الفصل ،فهوّ :إما ثقةّ ،
فإن أراد الزًيدة يف حاله نظر يف «الكاشف» ،فإن أراد زًيدة بسط نظر يف
للمزي،
«خمتصر التهذيب» الذي مجعتُه ،ففيه كل ما يف «هتذيب الكمال» ّ
متييزا ،وقال فيه( :أزهر بن راشد عن عصمة
( )1منهم على سبيل املثال :أزهر بن راشد ذكره ً
بن قيس ،ما به أبس)  254/9رقم  ،104وهو من رجال التقريب رقم  ،306وإسحاق
بن يسار أخرج له أبو داود يف املراسيل ،ومل يرتجم له يف الكاشف ،فرتجم له خمتصرا يف
لسان امليزان  258/9رقم  ،144وهو من رجال التقريب رقم .394
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من شرح حال الرواة وزًيدة عليه ،فإن مل حيصل له نسخة منه «فتذهيب
حسن يف اببه.
التهذيب» لل ّذهيب فإنّه ٌ
فإن مل جيده ال ههنا ،وال ههنا ،فهو إما ثقة أو مستور).
وعلى هذا فمراتب الرواة عند احلافظ يف هذا الفصل ثالثة:
 .1ثقات فيهم كالم غري مؤثّر.
 .2ثقات على الراجح ،وفيهم كالم معترب إال أنّه مل ينزهلم إىل الضعف.
 .3ضعفاء.
وعنده أ ّن من مل يكن من الرواة يف «لسان امليزان» وال يف فصل «التجريد»،
فهو ّإما ثقة [غري متكلَّم فيه] أو مستور؛ ألنّه ملا استوعب مجيع املتكلَّم فيهم ـ
ّ
على التفصيل السابق ـ كان من عداهم ّإما ثقة غري متكلّم فيه أو مستور.
التوسع؛ فإ ّن اجلزم إبحاطة مجيع الرواة املتكلّم فيهم
وال خيفى ما يف هذا من ّ
إمجال شديد،
صعب ،بل غري واقع ،كما أن قسمة الرواة إىل ثالث مراتب فيه ٌ
حكما مجليًّا على الرواة.
وإن كان ً
مفيدا لكونه يعطي ً
***
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املطلب األ ّول :دراسة رمز (صح).
يتفرد احلافظ ابستعمال هذا الرمز بل سبقه إليه احلافظ الذهيب يف «ميزان
مل ّ
خاصا ،قال ابن حجر يف مقدمة «لسان امليزان»
معىن ًّ
االعتدال» ،وأراد به ً
نقال عنه( :وقد وجدت له يف أثناء الكتاب ما يصلح أن يكون يف اخلطبة،
كقوله يف ترمجة أابن العطّار :إذا كتبت (صح) ّأوَل االسم فهي إشارة إىل أن
العمل على توثيق ذلك الرجل)( ،)1وأاب ٌن ثقة من رجال الشيخي ،وتُكلم يف
يضره ذلك .وأما احلافظ ابن حجر فأاب َن عن مراده بـ (صح)
بعض حديثه ،ومل ّ
يف ّأول فصل «التجريد» بقوله( :ومن كتبت قبالته (صح) فهو ممن تُ ُكلّم فيه
بال حجة)(.)2
ونلحظ يف كالم احلافظ أنّه نسب استعمال رمز (صح) لنفسه ،ومل ينسبه
كال منهما استعمل هذا الرمز ،واستعماهلما له
للذهيب ،مما ّ
يدل على أ ّن ّ
( ،200/1 )1وترمجة أابن العطاء يف ميزان االعتدال يف  16/1غري أن هذا الكالم ليس فيها،
وليس يف طبعة دار الرسالة العاملية ،وقد ذكر احمل ّققون  22/1بعض الفروق اليت وقفوا عليها
يدل على اختالف
بي نسخ «ميزان االعتدال» ،وما نقله احلافظ عن «ميزان االعتدال» ّ
بي نسخ «ميزان االعتدال» ،أو أ ّن الذهيب أحلق ابلكتاب زًيدات بعد انتشار نسخه بي
ظ إىل التنبيه
الناس ،فإن هذا الكالم مكتوب على احلاشية قبالة الرتمجة .وقد سبق احلاف َ
على هذه الفائدة سبط ابن العجمي يف مقدمة «التلقيح لفهم قارئ الصحيح» حيث قال:
العمل على توثيقه؛ كما َشَرطَه هو يف حاشية
وصحح عليه"؛ فإنَّه يكو ُن
قلتَّ " :
(إذا ُ
ُ
الشيعي اجلَلْد أابن بن تَـ ْغلب) ،ونلحظ
جتاه ترمجة
«امليزان» ـ وهو ٌ
كتاب مرقّ ٌ
ص ُمطرب ـ َ
ّ
هنا اتفاقهما يف العبارة اليت كتبها الذهيب يف احلاشية (العمل على توثيقه).
(.247/9 )2
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متقارب ،فمعناه عن الذهيب( :العمل على توثيقه) ،ومعناه عند ابن حجر:
(تُ ُكلّم فيه بال حجة)؛ أي أنّه ثقة ،وكلمة الذهيب وإن كانت أوسع لفظًا من
كلمة ابن حجر ّإال أ ّهنا إذا فُهمت يف سياق ما ذكره يف املقدمة؛ ّأدت إىل ما
قاله احلافظ ،وبيانه أنّه قال يف املقدمة( :وفيه من ت ُكلّم فيه مع ثقته وجاللته
وأبقل جتريح ،فلوال أ ّن ابن عدي أو غريه من مؤلّفي كتب اجلرح
أبدىن ليّ ،
ذكروا ذلك الشخص ملا ذكرته لثقته ،ومل أر من الرأي أن أحذف اسم ٍ
أحد ممّن
َ
ٍ
أين
علي ،ال ّ
له ذكر بتليي ّما يف كتب األئمة املذكورين؛ خوفًا من أن يُتع ّقب ّ
ذكرته لضعف فيه عندي)( ،)1وذكر يف مجلة من أوردهم يف كتابه( :مث على
الثقات األثبات الذين فيهم بدعة ،والثقات الذين تَكلّم فيهم من ال يُلتفت إىل
كالمه وال إىل تضعيفه؛ لكونه تعنّت وخالف اجلمهور من أويل النقد
والتحرير)( ،)2وعليه فمن رمز له بـ (صح) فهو من أمثال هؤالء ممن تُكلّم فيه
مردودا ،أو لغري ذلك من األسباب،
جرحا ً
بكالم غري مؤثّر ،جلاللته ،أو لكونه ً
الرمز مبن كان الكالم
وابن حجر شرطه يف الكتاب كشرط الذهيب إال أنّه ّ
خص ّ
أخص
وخص من كان ثقة والكالم فيه حبجة برمز آخر ،فكالمه ّ
فيه بال حجةّ ،
ص ّححا عليه
من كالم الذهيب من حيث العبارة ،و ّأما من حيث احلكم فمن َ
يصحح حديثه.
فإنّه ثقة عندمها مم ّ
وعلى ما سبق فالذي يظهر يل أ ّن استعمال رمز (صح) يف «اللسان»
استعمال مستقل البن حجر ،وليس نقال لرمز الذهيب ،وقد يتفقان وقد
(.2/1 )1
(.46/1 )2
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صحح عليه
صحح عليه الذهيب وابن حجر ،أو ّ
خيتلفان ،فإن اتفقا فيقالّ :
الذهيب ووافقه ابن حجر ،وحنو ذلك.
ًّ
مستقال البن حجر بوجوده يف «لسان
استعماال
وقد يُعرتض على كونه
ً
امليزان» ـ وهو تبع للميزان ـ ويف فصل «جتريد األمساء» ،وقد أشار يف مقدمة
«لسان امليزان» إىل استعمال الذهيب للرمز ،فيكون ما يف الفصل أسوَة ما يف
«لسان امليزان» ،و ّأما اختالف الرموز بي «امليزان» و«اللسان» فسببه اختالف
نسخ «امليزان» ،بدليل أ ّن احلافظ نقل كالم الذهيب عن حاشية «امليزان» ،وال
وجود له يف نسخ «امليزان» املعروفة بي أيدينا.
رجح االستقالل عندي قرائن قويّة ،فإنّن
وهذا اعرتاض وجيهّ ،إال أنّه ّ
تتبعت هذا الرمز عند ابن حجر فوجدته خالف ما يف «امليزان» يف مواضع
صحح عليهم الذهيب ،ومل يتطابق الرمز عندمها ال
كثرية ،وترك التصحيح لرواة ّ
عكسا ،ويصعب إحالة هذا كلّه إىل اختالف النسخ ،وأبلغ من هذا
ً
طردا وال ً
صحح على رواة مل يرتجم هلم الذهيب يف «امليزان»،
داللةً أن احلافظ ابن حجر ّ
ممن زادهم ابن حجر ورمز هلم بـ (ز) ،أو كانوا ممن زادهم احلافظ العراقي ورمز
هلم احلافظ برمز (ذ) ،ومن هؤالء الرواة:
( .1ز صح) أمحد بن حممد بن زًيد أبو سعيد ابن األعرايب)1(.
( .2ز صح) خالد بن عيسى)2(.
( 670/1 )1رقم .857
( 332/3 )2رقم .2889
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السجزي)1(.

( .3ز صح) مسعود بن انصر بن أيب زيد
( .4ز صح) مفضل بن حممد بن إبراهيم ،أبو سعيد اجلندي)2(.
( .5ذ صح) مسلم بن عفان)3(.
( .6ذ صح) مسلم بن عمار)4(.
( .7ذ صح) مسلم بن هرمي)5(.
( .8ذ صح) مسلم موىل علي)6(.
صحح عليهم الذهيب ،منهم:
وأمهل التصحيح على رواة ّ
( .1م د س صح) إمساعيل بن ُمسيع الكويف احلنفي.
نقل الذهيب كالم األئمة يف توثيقه وأنّه كان مذموم الرأي ،وقال ابن حجر
يف «التقريب» :صدوق تُ ُكلّم فيه لبدعة اخلوارج .فهو من رجال مسلم ومتكلّم
فيه حبجة ،فذكر ابن حجر رموزه وأسقط التصحيح؛ إال أنّه مل يرمز له بـ (ه)
أيضا)7(.
ً
( .2صح) أمحد بن جعفر بن محدان ،أبو بكر القطيعي.
( 47/8 )1رقم .7698
( 140/8 )2رقم .7890
( 53/8 )3رقم .7713
( 54/8 )4رقم .7714
( 56/8 )5رقم .7721
( 57/8 )6رقم .7725
( )7ميزان االعتدال  ،230/1وفصل جتريد األمساء  260/9رقم  ،175والتقريب رقم .452
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ونقل الذهيب قول ابن الفرات أنه خرف يف آخر عمره حىت كان ال يعرف
شيئًا مما يُقرأ عليه .قال الذهيب :فهذا القول غلو وإسراف ،وقد كان أبو بكر
أسند أهل زمانه ،مات يف آخر سنة مثان وستي وثالمثائة ،وله مخس وتسعون
سنة.
الذهيب بقوله :وإنكار الذهيب على
وأسقط ابن حجر التصحيح وتعقَّب
َّ
ابن الفرات عجيب ،فإنه مل ينفرد بذلك  ...إخل)1(.
 4( .3صح) أشعث بن عبد هللا حلُ ّداين.
ونقل الذهيب أن العقيلي ذكره يف الضعفاء ،وقال :يف حديثه وهم .مث تعقبه
أتعجب كيف مل
فقال :قول العقيلي" :يف حديثه وهم" ليس مبسلّم إليه ،وأان ّ
خيرج له البخاري ومسلم.
ّ
يصحح
تعجب الذهيب ،ومل ّ
وذكره ابن حجر فصل «جتريد األمساء» ،ونقل ّ
عليه ومل يرمز له بـ (ه) ،وكان يلزمه أحدمها ،وقال عنه يف «التقريب»:
صدوق)2(.
 4( .4صح) أشعث بن عبد امللك احلُ ْمراين.
قال الذهيب :إمنا أوردته لذكر ابن عدي له يف «كامله» ،مث إنّه ما ذكر يف
يدل على تليينه بوجه ،وما ذكره أحد يف كتب الضعفاء أبدا .نعم
حقه شيئًا ّ
ما أخرجا له يف الصحيحي ،فكان ماذا؟!
( )1ميزان االعتدال  ،117/1ولسان امليزان .418/1
( )2ميزان االعتدال  ،255/1ولسان امليزان  ،262/9والتقريب .527
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وذكره ابن حجر يف فصل «جتريد األمساء» ورمز له :خت  .4وقال عنه يف
()1
يصحح عليه أو أن يرمز له بـ (ه)
«التقريب» :ثقة فقيه .وكان يلزمه أن ّ
على القاعدة.
للرمز عن
وهذه األمثلة من ّ
أدل ما يكون على أن ابن حجر مل يكن انقالً ّ
الذهيب دون موافقة منه على ذلك ،وأ ّن ما اتفقا على التصحيح عليه؛ فهو
مجيعا ،وهللا تعاىل أعلم.
اجتهاد منسوب إليهما ً
استكماال الحتماالت التوافق واالختالف يف الرمز
تتميما للفائدة و
ً
و ً
يصحح عليهم الذهيب:
صحح عليهم احلافظ يف «اللسان» ،ومل ّ
فممن ّ
بينهماّ ،
 .1إبراهيم بن سويد الصرييف الكويف)2(.
 .2إسحاق بن يسار ،والد ابن إسحاق.
قال ابن حجر :يف «امليزان» أن الدارقطن قال :ال حيتج به .وثّقه ابن معي
()3
تبعا للدارقطن،
وأبو زرعة .ويفهم من هذا أنّه يتع ّقب الذهيب يف تضعيفه له ً
وصحح عليه.
فذكر من وثّقه ّ
 .3حاشد بن عبد هللا البخاري نقل الذهيب عن أيب أمحد احلاكم أنّه قال :فيه
ذكرا يف اتريخ خبارى،
نظر .وتع ّقبه ابن حجر أبنّه مل َير حلاشد بن عبد هللا ً
وإمنا فيه حاشد بن إمساعيل ،وصحح عليه)4(.
ّ
( )1ميزان االعتدال  ،256/1ولسان امليزان  ،262/9والتقريب .531
( )2ميزان االعتدال  ،75/1ولسان امليزان .249/9
( )3ميزان االعتدال  ،209/1ولسان امليزان .258/9
( )4ميزان االعتدال  ،410/1ولسان امليزان .535/2
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الفراء)1(.

 .4احلسي بن علي املصري ّ
 .5حممد بن خالد املخزومي)2(.
 .6مهنا بن حيىي الشامي ،صاحب اإلمام أمحد)3(.
 .7يزيد بن صاحل اليشكري النيسابوري)4(.
يصحح عليهم الذهيب:
صحح عليهم يف فصل «جتريد األمساء» ،ومل ّ
وممّن ّ
 .1أابن بن إسحاق املدين)5(.
 .2أابن بن صمعة)6(.
 .3أابن بن عبد هللا البجلي)7(.
 .4إبراهيم بن جرير البجلي)8(.
 .5داود بن نصري الطائي)9(.
ُ
***
( )1ميزان االعتدال 496/1،ولسان امليزان .194/3
( )2ميزان االعتدال  ،106/4ولسان امليزان .112/7
( )3ميزان االعتدال  ،394/4ولسان امليزان .183/8
( )4ميزان االعتدال ،160/5ولسان امليزان .498/8
( )5ميزان االعتدال  ،49/1ولسان امليزان .248/9
( )6ميزان االعتدال  ،51/1ولسان امليزان .248/9
( )7ميزان االعتدال  ،52/1ولسان امليزان .248/9
( )8ميزان االعتدال  ،66/1ولسان امليزان .249/9
( )9ميزان االعتدال  ،21/2ولسان امليزان .298/9
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املطلب الثاين :دراسة رمز (هـ).
اوًي حسب املطبوع( ،)1وتق ّدم أن
استعمل احلافظ هذا الرمز يف ( )256ر ً
من رمز له احلافظ بـ (صح) فالعمل على توثيقه ،ولكونه من رجال «امليزان»
فهو متكلَّم فيه ضرورةً ،لكن الكالم فيه بال حجة ،وأ ّما من رمز له بـ (هـ) فهو
أنزل
ممن تُكلّم فيه حبجة ،وفيه اختالف مؤثّر إال أ ّن العمل على توثيقه ،فيكون َ
مرتبةً ممن رمز له بـ (صح).
والراوي إذا كان خمتل ًفا فيه اختالفًا مؤثـًّرا ،فالغالب أنّه سيكون من أصحاب
املرتبتي الرابعة أو اخلامسة من مراتب احلافظ يف «التقريب» ،وهم من ُوصف
«بصدوق» وما أحلق هبا ،وقد يكون من غريمها حسب قوة االختالف فيه.
يصح أن يقال يف مثل هؤالء الرواة املختلف فيهم إ ّن العمل على
ولكن هل ّ
يصح هذا االفرتاض على الرواة الذين رمز هلم بـ
توثيقهم هكذا إبطالق؟ وهل ّ
(ه)؟
للجواب عن هذين السؤالي حنتاج إىل معرفة مراتب من رمز هلم هبذا الرمز
ّأوال ،مثَّ نستخلص مراد احلافظ ابلتوثيق.
( )1يوجد اختالف بي نسخيت لسان امليزان يف رموز بعض الرواة ،كما وقعت أوهام يسرية يف
قراءة بعضها ،ومن ذلك:
ـ إبراهيم بن عبد هللا بن قُرمي :رمز له احلافظ خبطّه (ه) ،ويليه :إبراهيم بن عبد هللا بن احلارث
اجلمحي :مل يرمز له بـ (ه) ،وأحلق القلقشندي الرمز يف احلاشية ،فأحلقت يف املطبوع
ابجلمحي وهي البن قُرمي.
ـ وإبراهيم بن عبد الرمحن بن مهدي :رمز له احلافظ( :د ت سي) ،وهو املوافق لتهذيب الكمال،
وعند القلقشندي( :د ت س) ،وهو خطأ.
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وللوصول إىل هذه النتيجة ّوزعت الرواة على مراتب اجلرح والتعديل اليت
ذكرها احلافظ يف مقدمة «تقريب التهذيب» ،فكانوا على النحو اآليت:
املرتبة الثانية :من أ ّكد توثيقه أبفعل أو تكرير الصفة.

وعددهم أربعة رواة.
(ع) عكرمة أبو عبد هللا ،موىل ابن عباس .قال عنه يف «التقريب» :ثقة
ثبت عامل ابلتفسري ،مل يثبت تكذيبه عن ابن عمر ،وال تثبت عنه بدعة)1(.
(خ د) علي بن اجلعد اجلوهري البغدادي .قال عنه يف «التقريب» :ثقة
ثبت ،رمي ابلتشيع)2(.
(ع) مروان بن معاوية بن احلارث بن أمساء الفزاري .قال عنه يف
«التقريب» :ثقة حافظ ،وكان يدلس أمساء الشيوخ)3(.
ّ
(ع) يزيد بن إبراهيم التُ ْس َرتي ،أبو سعيد .قال عنه يف «التقريب» :ثقة
ثبت إال يف روايته عن قتادة ففيها لي)4(.
***

( )1لسان امليزان برقم  ،1907والتقريب برقم .4673
( )2لسان امليزان برقم  ،1934والتقريب برقم .4698
( )3لسان امليزان برقم  ،2632والتقريب برقم.6575
( )4لسان امليزان برقم  ،3093والتقريب برقم.7684
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املرتبة الثالثة :من قال فيهم" :ثقة" وحنوه من األلفاظ.
وعددهم ( )56راوًي ،ولكثرهتم فسأكتفي بذكر أمثلة منهم)1(:
ً
(د ت ق) عبد هللا بن َحبري بن َريْسان ،أبو وائل القاص .قال عنه يف
«التقريب» :وثقه ابن معي ،واضطرب فيه كالم ابن حبان)2(.
ضرب العبدي الكويف .قال يف «التقريب» :ثقة ...
(بخ  )4حارثة بن ُم ّ
غلط من نقل عن ابن املدين أنه تركه)3(.
(بخ  )4راشد بن سعد الـ َم ْقَرئي ،احلمصي .قال عنه يف «التقريب» :ثقة
كثري اإلرسال)4(.
(خت مق  )4سفيان بن حسي بن حسن الواسطي .قال عنه يف
«التقريب» :ثقة يف غري الزهري ابتفاقهم)5(.

( )1أرقام من اندرج من الرواة يف هذه املرتبة ،760 ،725 ،422 ،100 ،3147 ،45:عقب
،3264 ،1338 ،113 ،1246 ،1197 ،1000 ،934 ،916 ،894 ،3397
 ،1477 ،1406 ،1367عقب ،149 ،404 ،1591 ،1573 ،1529 ،3266
،1931 ،1964 ،1878 ،1873 ،1829 ،1845 ،1825 ،1689 ،1648
 ،2230 ،2117 ،2010عقب ،2789 ،2742 ،2394 ،2360 ،3288
،3228 ،3187 ،3166 ،3114 ،3116 ،3051 ،3008 ،2986 ،2952
 ،3346 ،3305عقب .389 ،3406
( )2لسان امليزان عقب الرتمجة رقم  ،3413والتقريب برقم 3222
( )3لسان امليزان برقم  ،422والتقريب برقم .1063
( )4لسان امليزان برقم  ،760والتقريب برقم .1854
( )5لسان امليزان برقم  ،1000والتقريب برقم .2437
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(م) عبد هللا بن حبيب بن أيب اثبت األسدي الكويف .قال عنه يف
«التقريب» :ثقة)1(.

املرتبة الرابعة :من قاله فيهم :صدوقً ،ل أبس به ،ليس به أبس.
أمثلتهم)2(:

اوًي ،ومن
وعددهم ( )65ر ً
(د ت سي ق) حجاج بن دينار الواسطي .قال عنه يف «التقريب» :ال
أبس به ،وله ذكر يف مقدمة مسلم)3(.
(بخ م  )4محاد بن أيب سليمان مسلم األشعري موالهم ،أبو إمساعيل
الكويف .قال عنه يف «التقريب» :فقيه صدوق له أوهام ... ،ورمي ابإلرجاء)4(.

( )1لسان امليزان برقم  ،1338والتقريب برقم .3270
( )2أرقام من اندرج من الرواة يف هذه املرتبة،998 ،931 ،838 ،29 ،383 ،606 ،442 :
،1558 ،1537 ،1408 ،1299 ،109 ،1239 ،68 ،1149 ،53 ،1003
،2085 ،1997 ،1982 ،1892 ،77 ،1830 ،1775 ،1758 ،1692 ،1593
 ،2306 ،2215 ،2200 ،76عقب ،254 ،2567 ،2501 ،2355 ،3363
 ،2784 ،2608 ،3263 ،2330عقب  ،2779 ،3228عقب  ،3290عقب
،3103 ،3055 ،3049 ،3043 ،3041 ،3039 ،3017 ،2896 ،3933
،88 ،361 ،3291 ،3206 ،3213 ،313 ،3156 ،3135 ،3136 ،3134
.379 ،377 ،375
( )3لسان امليزان برقم  ،442والتقريب برقم ،1125وعلى هذا فليس هو من رجال مسلم،
والذكر الذي أشار إليه ما جاء يف مقدمة صحيح مسلم :ابب يف أن اإلسناد من الدين
 ،12/1يف قول عبد هللا بن املبارك :إن بي احلجاج بن دينار وبي النيب صلى هللا عليه
املطي.
وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق ّ
( )4لسان امليزان برقم  ،606والتقريب برقم.1500
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(م ت س) ُسعري بن اخل ْمس التميمي .قال عنه يف «التقريب» :صدوق،
له عند مسلم حديث واحد يف " الوسوسة ")1(.
(مق ع)( )2سفيان بن عقبة السوائي الكويف ،أخو قبيصة .قال عنه يف
«التقريب» :صدوق)3(.
(خ ت ق) عباد بن يعقوب الرواجن ،أبو سعيد الكويف .قال عنه يف
«التقريب» :صدوق رافضي .حديثه يف البخاري مقرون .ابلغ ابن حبان فقال:
يستحق الرتك)4(.
(خ مقروان م مد ت س ق) حيىي بن عبد امللك بن محيد بن أيب َغنيّة
اخلزاعي الكويف .قال عنه يف «التقريب» :صدوق له أفراد)5(.
***

( )1لسان امليزان برقم  ،998والتقريب برقم .2432
( )2كذا يف املطبوع ،وسيأيت التنبيه على ما فيه حيث إنه ال جيتمع أن يعطى رمز مسلم يف
املقدمة مع اجلماعة.
( )3لسان امليزان برقم  ،1003والتقريب برقم .2449
( )4لسان امليزان برقم  ،1299والتقريب برقم  ،3135وهو من شيوخ اإلمام البخاري ،روى له
احدا ح  7534قرنه بسليمان بن حرب ،حديث( :أي األعمال أفضل).
حديثا و ً
( )5لسان امليزان برقم  ،3055والتقريب برقم  ،5798وله يف صحيح البخاري حديث واحد
ح  7337عن إسحاق ـ هو ابن راهويه ـ :أخربان عيسى وابن إدريس وابن أيب َغنيّة.
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املرتبة اخلامسة :من قال فيهم :صدوق سيئ احلفظ ،صدوق يهم،
صدوق له أوهام ،صدوق خيطئ ،تغي أبخرة ،من رمي ببدعة.
أمثلتهم)1(:

اوًي ،ومن
وعددهم ( )118ر ً
(بخ م د ت س) الوليد بن عبد هللا بن ُمجيع الزهري املكي .قال عنه يف
«التقريب» :صدوق يهم ،ورمي ابلتشيع)2( .
(ت) أمحد بن حممد بن ن َيزك بن حبيب البغدادي ،أبو جعفر الطوسي.
قال عنه يف «التقريب» :صدوق يف حفظه شيء)3( .
( )1أرقام من اندرج من الرواة يف هذه املرتبة،431 ،413 ،410 ،409 ،89 ،2979 :
 ،666 ،631 ،73 ،94 ،487عقب  ،3222عقب ،896 ،779 ،766 ،3198
،1121 ،1012 ،1083 ،1070 ،49 ،1033 ،977 ،954 ،948 ،913
 ،1098 ،1132 ،1131عقب ،1274 ،1241 ،1240 ،1215 ،95 ،3303
 ،1379 ،111 ،1283عقب  ،1413 ،1397 ،1393 ،3100عقب ،3265
عقب ،1706 ،1644 ،1614 ،1596 ،1579 ،1577 ،1569 ،3356
،180 ،179 ،1871 ،1874 ،161 ،1875 ،1848 ،1847 ،1814 ،1754
 ،2093 ،2030 ،1981 ،1955 ،184 ،183 ،1906عقب ،2216 ،3406
،229 ،2430 ،2433 ،2407 ،2384 ،2292 ،2261 ،2238 ، ،2222
،2660 ،2629 ،2620 ،2616 ،2570 ،2527 ،2521 ،2480 ،2459
،2917 ،293 ،2803 ،2816 ،2811 ،2810 ،2729 ،2615 ،81 ،2681
،3131 ،3089 ،3072 ،3073 ،3065 ،3034 ،3014 ،3009 ،2927
.3179 ،3177 ،3151 ،3129
( )2لسان امليزان برقم  ،2979والتقريب برقم .7432
( )3لسان امليزان برقم  ،89والتقريب برقم .101
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(خت م د ت) احلارث بن عبيد اإلًيدي أبو قدامة البصري .قال عنه يف
«التقريب» :صدوق خيطئ)1(.
(خ ت ق) أمحد بن بشري املخزومي ،أبو بكر الكويف .قال عنه يف
«التقريب» :صدوق له أوهام)2(.
(خت م  )4سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو األنصاري .قال عنه يف
«التقريب» :صدوق سيئ احلفظ)3(.
(مق )4سليمان بن موسى األموي الدمشقي األشدق .قال عنه يف
«التقريب» :صدوق فقيه يف حديثه بعض لي ،وخولط قبل موته بقليل)4(.
(خ د ت ق) سنان بن ربيعة الباهلي البصري .قال عنه يف «التقريب»:
صدوق فيه لي ،أخرج له البخاري مقروان)5(.
ً

( )1لسان امليزان برقم  ،410والتقريب برقم .1033
( )2لسان امليزان برقم  ،73والتقريب برقم .13
( )3لسان امليزان برقم  ،913والتقريب برقم .2237
( )4لسان امليزان برقم  ،1070والتقريب برقم  ،2616وأخرج له مسلم يف املقدمة عن طاوس،
أيضا يف كتاب البيوع ،يف كراء األرض ح .1543
قوله  ،11/1ويف الصحيح ً
احدا يف
( )5لسان امليزان برقم  ،1083والتقريب برقم  ،2639وأخرج له البخاري حديثًا و ً
كتاب األطعمة :ابب من أدخل الضيفان عشرة عشرة ح  5450قرنه محاد بن زيد ابجلعد
أيب عثمان وحممد بن سريين.
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(خت م  )4شريك بن عبد هللا النخعي الكويف القاضي .قال عنه يف
تغري حفظه منذ ويل القضاء ابلكوفة ،وكان
كثرياّ ،
«التقريب» :صدوق خيطئ ً
عادال فاضال عابدا شديدا على أهل البدع)1(.
ً
ً
ً ً
املرتبة السادسة :من قال فيهم :مقبول.

وعددهم ( )6رواة ،هم:
(م مت س) شعيب بن صفوان بن الربيع الثقفي الكويف.
عامة ما يرويه ال يتابع عليه ،له يف
قال فيه الذهيبُ :وثّق ،وقال ابن عديّ :
مسلم حديث واحد)2(.
(بخ س) عمري بن إسحاق أبو حممد موىل بن هاشم.
وقواه غريه )3(.وأخرج له احلاكم وابن حبان.
قال فيه الذهيب :ليّنه ابن معي ّ
( )4أبو األحوص ،موىل بن ليث أو غفار)4(.
(س) توبة ،أبو صدقة األنصاري موىل أنس البصري.
قال فيه الذهيب :مل يُتكلّم فيه .وقال يف «امليزان» :ثقة روى عنه شعبة.
وقال ابن حجر معلقا على قول الذهيب :يعن وروايته عنه توثيق له)5(.
ًّ
( )1لسان امليزان برقم  ،1131والتقريب برقم  ،2787وعلّق له البخاري يف موضع واحد يف
اجلنائز :ابب فضل من مات له ولد فاحتسب ح .1249
( )2لسان امليزان برقم  ،1137والتقريب برقم  ،2803والكاشف  ،2291وله يف مسلم
حديثان ،أحدمها يف اجلنائز ح  927يف تعذيب امليت ابلبكاء عليه ،واآلخر يف ذكر
الدجال ح .2934
( )3لسان امليزان برقم  ،2134والتقريب برقم  ،5179والكاشف .4282
( )4لسان امليزان برقم  ،3191والتقريب برقم .7926
( )5لسان امليزان برقم  ،324والتقريب برقم  ،809والكاشف  ،630وميزان االعتدال ،335/1
وهتذيب التهذيب .261/1
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البصري)1(.

(عخ  )4ثعلبة بن عبَاد العبدي
أخرج له ابن خزمية وابن حبان.
(س) جاابن .غري منسوب.
قال أبو حامت :شيخ )2(.وأخرج له ابن حبان.
املرتبة السابعة :من قال فيهم :مستور أو جمهول احلال.
ومل يندرج يف هذه املرتبة أحد من الرواة.

املرتبة الثامنة :من قال فيه :ضعيف .وأحلقت هبا :لني احلديث ،ليس

ابلقوي.

وعددهم ( )6رواة ،هم:
(ُ )4سهيل ابن أيب حزم مهران ال ُقطَعي ،أبو بكر البصري.
قال عنه يف «التقريب» :ضعيف)3(.
(م د ت ق) عباد بن أيب صاحل السمان املدين.
قال عنه يف «التقريب» :لي احلديث .ومسّاه الذهيب :عبد هللا ،وقال فيه:
خمتلف يف توثيقه ،وحديثه حسن)4(.
(بخ د س ق) عبيد هللا بن عبدالرمحن بن عبد هللا التيمي.

( )1لسان امليزان برقم  ،338والتقريب برقم .843
( )2لسان امليزان برقم  ،349والتقريب برقم  ،863واجلرح والتعديل  ،546/2ونقل ابن حجر
عن الذهيب أنه قال :ال يُدرى من هو .وعن أيب حامت أنه قال فيه :ليس حبجة.
( )3لسان امليزان برقم  ،1093والتقريب برقم .2672
( )4لسان امليزان برقم  ،1286والتقريب برقم  ،3390والكاشف برقم .2782
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قال عنه يف «التقريب» :ليس ابلقوي )1(.وأخرج له ابن خزمية واحلاكم وابن
حبان والضياء يف املختارة.
(بخ م  )4علي بن زيد بن عبدهللا بن زهري بن عبد هللا بن جدعان التيمي
البصري.
قال عنه يف «التقريب» :ضعيف .وقال فيه الذهيب :أحد احلفاظ وليس
ابلثبت)2(.
(م ت ق) حممد بن يزيد بن حممد بن كثري العجلي الرفاعي.
قال عنه يف «التقريب» :ليس ابلقوي  ..وذكره ابن عدي يف شيوخ
البخاري ،وجزم اخلطيب أب ّن البخاري روى عنه ،لكن قد قال البخاري :رأيتهم
جممعي على ضعفه)3(.
قلت :هو من شيوخ البخاري كما ذكر ابن عدي ،وله يف «الصحيح»
حديث واحد كما ذكر اخلطيب البغدادي ،وهو :ح  3678حدثن حممد بن
يزيد الكويف :حدثنا أبو الوليد ،عن األوزاعي ،عن حيىي بن أيب كثري ،عن حممد
بن إبراهيم ،عن عروة بن الزبري ،قال :سألت عبد هللا بن عمرو عن أش ّد ما
صنع املشركون برسول هللا صلى هللا عليه وسلم .احلديث.

( )1لسان امليزان برقم  ،1774والتقريب برقم .4314
( )2لسان امليزان برقم  ،1943والتقريب برقم  ،4734والكاشف برقم .3916
( )3لسان امليزان برقم  ،2605والتقريب برقم .6402
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لكن اختلفوا يف املراد مبحمد بن يزيد هل هو البزاز أو العجلي الكويف أو
()1
لعل هذا هو السبب يف تقوية احلافظ له الحتمال أن يكون من
مها واحد؟ و ّ
رواة الصحيح ،وهللا أعلم.
(م  )4مصعب بن شيبة بن جبري العبدري املكي احلجيب.
قال يف «التقريب» :لي احلديث .وقال الذهيب :فيه ضعف)2(.
املرتبة التاسعة :من قال فيهم :جمهول.
ومل يندرج يف هذه املرتبة أحد من الرواة.

املرتبة العاشرة :من قال فيهم :مرتوك ،مرتوك احلديث ،واهي احلديث،

ساقط.
وفيها را ٍو واحد ،هو:
(ت ق) أشعث بن سعيد البصري ،أبو الربيع السمان.
قال يف «التقريب» :مرتوك)3(.

املرتبة احلادية عشرة:
مل يندرج فيها أحد من الرواة.
املرتبة الثانية عشرة:
مل يندرج فيها أحد من الرواة.

( )1انظر :التعديل والتجريح للباجي  ،688/2وكالم احلافظ ابن حجر عند شرح احلديث يف
فتح الباري.
( )2لسان امليزان برقم  ،2673والتقريب برقم  ،6691والكاشف برقم .5465
( )3لسان امليزان برقم  ،201والتقريب برقم .523
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وخالصة توزيع الرواة على املراتب على النحو اآليت:
املرتبة

ألفاظها

عدد الرواة

2

املؤكد أبفعل أو تكرير الصفة

4

3

ثقة ،وحنوها

56

4

صدوق ،ال أبس به ،ليس به أبس

65

5

صدوق سيئ احلفظ ،صدوق يهم ،صدوق له أوهام ،صدوق خيطئ ،تغري
أبخرة ،من رمي ببدعة

118

6

مقبول

6

7

مستور ،جمهول احلال

ال يوجد

8
9

حلقت هبا :لي احلديث ،ليس ابلقوي
ضعيف وأ ُ

6

جمهول

10

مرتوك ،مرتوك احلديث ،واهي احلديث ،ساقط

ال يوجد
1

11

ال يوجد

12

ال يوجد
اوًي
 256ر ً

اجملموع

وبعد هذا العرض ملراتب من رمز هلم احلافظ بـ (ه) يتأكد أ ّن غالب
املختلف فيهم والعمل على توثيقهم عند احلافظ من أصحاب املراتب الثالثة
حيسن احلافظ حديثهم لعدم متام ضبطهم،
والرابعة واخلامسة ،وهذه املراتب ممن ّ
وعليه فيكون مراده بكون العمل على توثيقهم مطلق التوثيق ،وإذا أدخلنا معهم
أصحاب املرتبة السادسة ،فجميع هؤالء ضمن مراتب التعديل عنده ،ومن
املستبعد ج ّدا أن يريد بكون العمل على توثيقهم أ ّهنم ثقات إبطالق قد بلغوا
متام الضبط؛ وإال للزم منه أن يكونوا أعلى مرتبة ممن تُ ُكلّم فيهم بال حجة أو
أ ّهنم مثلهم سواء.
ومطلق التوثيق وصف جامع ملن يقبل حديثه سواء كان ثقة أو صدوقًا
على اختالف مراتبهما ،وهو استعمال جرى عليه احمل ّدثون قبل استقرار
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االصطالح ،فذكروا يف «الصحيح» نوعي الصحيح واحلسن االصطالحيّان،
ويؤيّد هذا أن غالب هؤالء الرواة هلم رواية يف الكتب اليت اشرتط أصحاهبا
الصحة ،ورمز هلم احلافظ برمز البخاري ومسلم أو أحدمها ،أو أخرج هلم غريمها
ممن ألّف يف الصحيح ،وقد نبّهت على هذا يف مواضعه عند ذكر رواة املرتبتي
السادسة والثامنة ،فإن هذه الصفة تنطبق على غالبهم ،وإذا ثبت هذا فيهم
فمن كان فوقهم فهو من ابب أوىل)1(.
بقى أن احلافظ رمز بـ (ه) لسبعة رواة وضعهم يف املرتبتي الثامنة والعاشرة،
ومها من مراتب اجلرح ،ستة منهم ضعفاء ،والسابع مرتوك ،وتوجيه هذا أن
أصحاب املرتبة الثامنة متكن تقوية أحاديثهم عند بعض احمل ّدثي حيث أخرج
هلم من ألّف يف الصحيح كما نبّهت عليه عند سرد أمسائهم ،أو حيمل على أنّه
تغري رأي احلافظ فيهم بعد ذلك ،فأنزهلم إىل مراتب اجلرح ،وإذا محلنا هذا على
ّ
اختالف االجتهاد فعددهم قليل ،ونسبتهم  %2.7ال تؤثر على الغالب الذين
انطبقت عليهم النتيجة ،ونسبتهم  ،%97.3والذي أميل أليه االحتمال الثاين،
أيضا يف الرواة الذين مل يرمز
تغري اجتهاده ً
تغري االجتهاد ،فقد وجدت أنّه ّ
وهو ّ
مل بشيء ـ وهم على القاعدة ضعفاء ـ ورفعهم يف «التقريب» إىل مرتبة الثقة أو
الصدوق ،ومن أمثلتهم:
(خ ت س) بشر بن شعيب بن أيب محزة.
قال يف «التقريب» :ثقة.

( )1وكنت قد سردت أمساء مجيع الرواة ومن أخرج هلم ممن ألّف يف الصحيح تفصيال ،مث رأيت
االقتصار على أمثلة منهم خشية اإلطالة.
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حتمله
ومل ينقل يف «التهذيب» عن أحد أنّه جرحه ،إمنا اختلفوا يف طريقة ّ
من أبيه)1(.
(بخ ( )2م د ت س) إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق السبيعي.
قال يف «التقريب» :صدوق يهم.
وهو خمتلف فيه ،وأخرج له البخاري ومسلم يف صحيحيهما ،وقال فيه أبو
حامت :حسن احلديث ،يكتب حديثه .ووثقه الدارقطن)3(.
(خ د س) إبراهيم بن عبد الرمحن السكسكي.
قال يف «التقريب» :صدوق ضعيف احلفظ.
وهو خمتلف فيه ،وأخرج له البخاري وابن حبان واحلاكم)4(.
وخالصة ما سبق:
حكما إمجاليًّا على الراوي ،و ّأما مرتبته التفصيلية عند
أن رمز (ه) يفيد ً
لتأخره أتلي ًفا ،وذلك أنّه يشري إىل أ ّن
احلافظ فتؤخذ من «تقريب التهذيب» ّ
الراوي ضمن مراتب من يقبل حديثه لذاته أو لغريه ،وغالبهم ممن أخرج له من
ألّف يف الصحيح.
ومراتب الرواة عند احلافظ يف فصل «جتريد األمساء» إمجاال ثالثة:
أ .ثقات متفق عليهم أو متكلم فيهم بال حجة.
اعتبارا.
ب .خمتلف فيهم ،وكان الراجح قبول حديثهم
ً
احتجاجا أو ً
( )1التقريب  ،688والتهذيب .228/1
( )2كذا عند القلقشندي ،وخبط احلافظ ـ وأسقط س ـ ويف هتذيب الكمال والتقريب (خ) ،وهو
الصحيح ،فقد أخرج له البخاري يف الصحيح.
( )3التقريب  ،274والتهذيب .95/1
( )4التقريب  ،204والتهذيب .74/1
جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

247

واندرج فيهما من مراتب اجلرح والتعديل اليت ذكرها احلافظ يف مقدمة
اتب من الثانية وحىت السادسة من املراتب الثنيت عشرة.
«التقريب» املر ُ
ج .ضعفاء على اختالف مراتبهم ،أي أ ّن األصل يف حديثهم الضعف ،وقد
يتقوى بعضهم ابملتابعة.
ّ
واندرج فيها من مراتب اجلرح والتعديل اليت ذكرها احلافظ يف مقدمة
اتب الستة األخرية ،وهم اجملهولون فمن دونه.
«التقريب» املر ُ
***
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املطلب الثالث :املوازنة بني فصل «جتريد األمساء» و«تقريب التهذيب»

يف رموز الكتب.

للمرتجم
وأقصد هبا الرموز اليت يشري هبا احلافظ إىل الكتب اليت أخرجت
َ
هلم ،والذي يدعو إىل دراستها وجود بعض االختالفات بي فصل «التجريد»
رجح تقدم أحدمها على اآلخر أتلي ًفا ،أو
و«التقريب» ،ودراستها ميكن أن ي ّ
على أنّه األرجح عند االختالف؛ إن أمعن أحدمها يف موافقة «هتذيب الكمال»
أو خمالفته ،وقد عُلم مما سبق أ ّن احلافظ سرد يف هذا الفصل أمساء من ترجم
تبع له يف رموزه ،وأما «التقريب» فاعتمد
هلم يف «هتذيب الكمال» ،أي أنه ٌ
فيه على «هتذيب التهذيب» كما يُعلم من مقدمة الكتاب.
اوًي ،فوجدهتا اختلفت يف
وقد قارنت بي رموز رواة البحث وهم ( )256ر ً
اوًي حسب املطبوع ،مث اقتضت الدراسة الرجوع إىل النسختي اخلطيّتي
(  )17ر ً
لتكون املقارنة دقيقة ،مع مقارنة ٍ
كل منهما أبصله الذي اعتمد عليه ،وكانت
تفرد به أحدمها ،وابعتبار ما أصاب فيه من ذلك أو أخطأ،
املقارنة ابعتبار ما ّ
وبعد املراجعة واملقارنة كانت النتائج على النحو التايل(:)1

تبي أ ّن االختالف وقع أحيا ًان بسبب
( )1وبعد مراجعة خمطوطيت التجريد ،وخمطوط التقريب ّ
األول ما وقع يف ترمجة أيب
املتعمد ملا يف املخطوط ،فمن ّ
اخلطأ يف قراءة املخطوط أو التغيري ّ
اجلهضم موسى بن سامل حيث رمز له يف «التجريد»( :ع) ،والصحيح ،)4( :ومها متقارابن
يف الرسم خاصة إذا كان التصوير ضعي ًفا .ومن الثاين ما وقع يف طبعة أيب األشبال للتقريب
يغري رموزه لتوافق ما يف هتذيب الكمال ،ومل أُدخل هذين النوعي يف املقارنة.
حيث كان ّ
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ّأواًل :ما كان الصواب فيه مع ما يف فصل «جتريد األمساء»:
وعددهم ( )4رواة ،وهم:
( .1بخ د س ق) عبيد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا التيمي.
تفرد يف
وكذا ُرمز له ً
أيضا يف «هتذيب الكمال» و«هتذيب التهذيب» ،و ّ
«التقريب» فرمز له (ر س ق)(.)1
( .2ع) عطاء بن أيب مسلم ،أبو عثمان اخلراساين.
تفرد يف
وكذا رمز له ً
أيضا يف «هتذيب الكمال» و«هتذيب التهذيب» ،و ّ
«التقريب» فرمز له (م  )2( ،)4وذكر احلافظ املزي يف ترمجته حديثي ـ ح
مهمال ،وقال :روى له البخاري
 5286 ،4920ـ روامها البخاري عن "عطاء" ً
حديثي مل ينسبه يف واحد منهما ،والظاهر أنه اعتقد أنه عطاء بن أيب رابح.
يعن أنّه اخلراساين ،واستعظم أن خيفى مثل هذا على البخاري.
وذكر احلافظ ابن حجر اخلالف يف تعيي عطاء عند شرح ح ،4920
مجيعا ،وعلى
وقوى أن يكون احلديث من رواية عطاء بن أيب رابح واخلراساين ً
ّ
هذا فاألمر حمتمل ،وعلى ما ّقرره يف الشرح يكون ما يف «التجريد» أرجح.
( .3م ت ق) حممد بن يزيد بن حممد بن كثري العجلي الرفاعي.

( )1هتذيب الكمال ،84/19وهتذيب التهذيب ،17/3والتقريب  4314ويف ط .أيب األشبال
غري الرموز لتوافق هتذيب الكمال.
ّ
( )2هتذيب الكمال  ،92/12وهتذيب التهذيب  ،111/2 /4والتقريب .4600
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تفرد يف
وكذا رمز له يف «هتذيب الكمال» و«هتذيب التهذيب» ،و ّ
«التقريب» فرمز له (م د ق))1(.
( .4بخ م مد ت س ق) حيىي بن حممد بن قيس احملاريب الضرير.
وكذا رمز له يف «هتذيب الكمال» ،وأسقط يف «هتذيب التهذيب» رمز
(م) لكنّه نقل يف ترمجته قول العقيلي :ال حيتج به ،وحديثه عند مسلم يف
املتابعات .و ّأما يف «التقريب» فجعل الرمز أليب داود يف السنن ال يف
املراسيل )2(،والصحيح األول.
***

()1

()2

هتذيب الكمال  ،24/27وهتذيب التهذيب ،735/3والتقريب  6402ويف ط .أيب
غري الرموز لتوافق هتذيب الكمال.
األشبال ّ
هتذيب الكمال  ،524/31وهتذيب التهذيب  ،386/4والتقريب  7639ويف ط .أيب
غري الرموز لتوافق هتذيب الكمال.
األشبال ّ
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اثنياا :ما كان الصواب فيه مع ما يف «تقريب التهذيب»:
وعددهم ( )4رواة ،وهم:
( .1مق  )4سليمان بن موسى األموي الدمشقي األشدق.
تفرد يف
وكذا رمز له يف «هتذيب الكمال» و«هتذيب التهذيب» ،و ّ
«التقريب» فرمز له (م  )1(،)4وهو الصواب فإ ّن له رواية خلرب مقطوع يف
املقدمة :ابب يف أ ّن اإلسناد من الدين  ،11/1وآخر مرفوع يف البيوع ،يف كراء
األرض ح .1536
( .2م مد ت س) شداد بن سعيد ،أبو طلحة الراسيب البصري.
ابلرمز وخالف أصله ،ورمزه يف «هتذيب الكمال» و«هتذيب
تفرد ّ
ّ
التهذيب» و«التقريب»( :م صد ت س) ،ومل أقف له على رواية يف املراسيل،
فلعل (مد) مصحفة من (صد))2(.
ّ
ّ
( .3سي ق) املغرية بن أيب احلُر الكندي الكويف.
وهو موافق ملا يف «هتذيب الكمال» و«هتذيب التهذيب» ،ورمز له يف
«التقريب» (س ق))3(،وهو الصحيح.
( .4د ت) يعلى بن شداد بن أوس األنصاري.
تفرد ابلرمز وخالف أصله ،ورمزه يف «هتذيب الكمال» و«هتذيب
ّ
)
4
(
التهذيب» و«التقريب» (د ق) ،وهو الصحيح.
( )1هتذيب الكمال  ،92/12وهتذيب التهذيب  ،111/2 /4والتقريب  2616ويف ط .أيب
غري الرموز لتوافق هتذيب الكمال.
األشبال ّ
( )2هتذيب الكمال  ،106/20وهتذيب التهذيب  ،155/2وفيه (م  )4والذي يف املخطوط
(ع) ،والتقريب .2755
( )3هتذيب الكمال  ،354/28وهتذيب التهذيب  ،132/4والتقريب .6832
( )4هتذيب الكمال  ،387/32وهتذيب التهذيب  ،450/4والتقريب .7843
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مجيعا:
اثلثاا :ما أصااب فيه ا
لكل منهما وجهه ،وهم ( )9رواة:
حيث كان ٍّ
( .1بخ م د س ق) سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي أبوعبد هللا املدين.
تفردت به نسخة راغب ابشا (بخ م د س ق) ـ وعليها املطبوع ـ ،ويف
ّ
نسخة ال له يل (م د س ق) ،ويف «هتذيب الكمال» و«هتذيب التهذيب»
و«التقريب» (عخ م د س ق) )1(،وكالمها صحيح ،فله رواية يف «األدب
املفرد» و«خلق أفعال العباد».
( .2مق  )2()4سفيان بن عقبة السوائي الكويف ،أخو قبيصة.
كذا يف نسخة راغب ابشا وفاقًا لـ «هتذيب الكمال» و«هتذيب
التهذيب» ،ويف نسخة ال له يل ( ،)4ويف «التقريب»(( )3م  ،)4وله رواية يف
مقروان أبخيه يف "ابب الكشف عن معايب رواة احلديث ونقلة
مقدمة مسلم ً
األخبار وقول األئمة يف ذلك" عن حسن احللواين ،حدثنا أبو حيىي احلماين،
حدثنا قبيصة ،وأخوه ،أ ّهنما مسعا اجلراح بن مليح .ورواة املقدمة أدرجهم احلافظ
يف «التقريب» ضمن رمز الصحيح ،فكان يرمز هلم (م)(.)4
( .3م) عبد هللا بن حبيب بن أيب اثبت األسدي الكويف.

( )1هتذيب الكمال ،528/10وهتذيب التهذيب  ،30/2والتقريب .2350
( )2يف املطبوع (مق ع) ،وهو تصحيف من .4
( )3هتذيب الكمال  ،174/11وهتذيب التهذيب ،58/2والتقريب .2449
( )4انظر مقدمة حتقيق تقريب التهذيب ص .69 ،68
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ويف «التقريب» (م س)( ،)1ويف «هتذيب الكمال» و«هتذيب التهذيب»
ذكرا أنه له حديثًا يف «صحيح مسلم» وآخر يف «خصائص علي رضي هللا
كال منهما خالف أصله ،ووجه
عنه» ،ورمزا له (م ص)( ،)2ويالحظ هنا أن ً
صواب ما يف «التجريد» أنّه ليست له رواية يف «اجملتىب» ،ووجه صواب ما يف
«التقريب» أ ّن روايته يف «خصائص علي رضي هللا عنه» وهو من مجلة
«السنن» كما نبّه إليه ابن حجر يف مقدمة «التهذيب» ،وهذا ما سنراه يف
عدد من الرتاجم حيث كان يغري رمز «عمل اليوم والليلة» إىل رمز «السنن»)3(.
ّ
( .4د ت سي ق) حجاج بن دينار الواسطي.
تفرد يف
وكذا رمز له يف «هتذيب الكمال» و«هتذيب التهذيب» ،و ّ
«التقريب» فرمز له ( )4(،)4ولكون «عمل اليوم والليلة» من «السنن» رمز له
(س)
( .5د ص) موسى بن قيس احلضرمي الفراء ،يلقب عصفور اجلنة.
تفرد يف
وكذا رمز له يف «هتذيب الكمال» و«هتذيب التهذيب» ،و ّ
«التقريب» فرمز له (د س) ،لكون «خصائص علي رضي هللا عنه» من
«السنن»)5(.
( .6ص ق) أبو صادق األزدي الكويف.
غريها لتوافق ما يف هتذيب الكمال.
( )1رقم  3270ويف ط .أيب األشبال ّ
( )2هتذيب الكمال  ،406/14وهتذيب التهذيب .319/2
( )3انظر مقدمة حتقيق تقريب التهذيب ص .68
( )4هتذيب الكمال  ،435/5وهتذيب التهذيب  ،358/1والتقريب  1125ويف ط .أيب
غريها لتوافق ما يف هتذيب الكمال.
األشبال ّ
( )5هتذيب الكمال  ،134/29وهتذيب التهذيب ،186/4والتقريب .7003
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تفرد يف
وكذا رمز له يف «هتذيب الكمال» و«هتذيب التهذيب» ،و ّ
«التقريب» فرمز له (س ق) ،لكون «خصائص علي رضي هللا عنه» من
«السنن»)1(.
( .7د ت ص) أبو عبد هللا اجلديل ،امسه عبد ،أو عبد الرمحن بن عبد.
وفاقًا ملا يف «هتذيب الكمال» و«هتذيب التهذيب» ،ورمز له يف
«التقريب» (د ت س) )2(،إال أنّه رمز له يف نسخة نسخة ال له يل (د س)،
ويف راغب ابشا (د ت س) ،وله رواية عند «أيب داود» و«الرتمذي» ،و ّأما
روايته يف «خصائص علي رضي هللا عنه» فداخلة يف السنن كما تقدم.
( .8خت مق  )4سفيان بن حسي بن حسن الواسطي.
تفرد يف
وكذا رمز له يف «هتذيب الكمال» و«هتذيب التهذيب» ،و ّ
()3
مقطوعا يف مقدمة
خربا
ً
«التقريب» فرمز له (خت م  ،)4وروى له مسلم ً
مسلم" :ابب النهي عن احلديث بكل ما مسع" رقم  ،5إال أ ّن احلافظ أدرج
رمز (مق) يف رمز (م).
اهلمداين الب َكايل.
( .9م د ت ق) أبو ّ
الوداك جرب بن نَوف ْ

( )1هتذيب الكمال  ،412/33وهتذيب التهذيب  538/4وجاء فيه (س ق) وهو خطأ خمالف
ملا يف نسخة احلافظ من التهذيب ،والتقريب .8167
( )2هتذيب الكمال  ،24/34وهتذيب التهذيب  ،547/4والتقريب  8207ويف ط .أيب
غريها لتوافق ما يف هتذيب الكمال.
األشبال ّ
( )3هتذيب الكمال  ،139/11وهتذيب التهذيب ،54/2والتقريب .2437
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كذا نسخة ال له يل ،وهو موافق ملا يف «هتذيب الكمال» ،ويف نسخة
راغب ابشا ـ وعليها املطبوع ـ رقم له ( م د ت س ق) مكتوب بعضها ابحلمرة
ابلسواد ،وهذا يشري إىل أ ّن بعضها أحلق بعد ذلك أثناء املقابلة ،وهو
وبعضها ّ
موافق ملا يف «هتذيب التهذيب» و«التقريب» حيث رمز له فيهما (م د ت س
ق)( ،)1وكتبت الرموز هكذا منثورة ومل يرقم عليه (م .)4
وعليه فكلٌّ منهما تبع أصله ،وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف ترمجته أ ّن
حديثه يف «السنن الكربى» يف احلدود وغريها ومل يرقم له املزي .يعن أن رمز
(س) للنسائي يف «الكربى» ،ومل يرقم له (س) يف «هتذيب الكمال» لكون
روايته ليست يف «اجملتىب».
وعلى هذا فلم يطّرد الصواب مع أحدمها ،إال أن فصل «التجريد» كان
أكثر موافقةً ألصله من «التقريب» ،ومن أسباب عدم موافقة «التقريب» ألصله
تغيري احلافظ منهج الرتميز للرجال ،وهو قرينة تؤيّد أ ّن احلافظ ألّفه بعد
«التجريد» ،فإ ّن العادة جرت أ ّن املؤلّف يتبع غريه ،مث يستقل برأيه ،ال أنّه
يستقل برأيه مث يعود ملتابعة غريه ،وهللا تعاىل أعلم.
***

( )1هتذيب الكمال  ،495/4وهتذيب التهذيب  ،290/1والتقريب .894
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اخلامتة:
محدا يكافئ نعمه ،ويوايف مزيده ،على إمتام البحث
وبعد ،فأمحد هلل تعاىل ً
ٍ
انفعا ملطالعه ،والذي خلصت فيه إىل ع ّدة نتائج من
على وجه أرجو أن يكون ً
أمهّها:
 .1أن نسخة مكتبة "ال له يل" من «لسان امليزان» هي نسخة احلافظ ابن
حجر اليت كان يُلحق عليها الزًيدات إىل سنة وفاته.
 .2ميكن متييز ما أحلقه احلافظ على «لسان امليزان» أبمرين :األول :وجوده
ملح ًقا على هامش نسخة القلقشندي ،والثاين :كتابته يف نسخة احلافظ
مبداد مغاير لإلحلاقات األخرى يف الكتاب.
 .3ترتيب مؤلفات احلافظ ابن حجر اليت هلا تعلّق برواة الكتب الستة على
النحو التايل :لسان امليزان ( ،)805مث هتذيب التهذيب ( ،)808مث فصل
جتريد األمساء (بي  ،)827 – 808مث مق ّدمة شرح البخاري ( ،)813مث
تقريب التهذيب ( ،)827سوى ما أحلقه هبا بعد انتهاء التأليف.
 .4أقسام الرواة يف فصل «جتريد األمساء» إمجاال على ثالثه :ثقة ،وخمتلف فيه،
وضعيف.
 .5من مل يكن من الرواة يف «لسان امليزان» وال يف فصل «جتريد األمساء»،
فهو عند احلافظّ :إما ثقة أو مستور.
 .6ميّز احلافظ الثقات املتكلَّم فيهم بال حجة برمز «صح» ،وذكرت األدلّة
مستقل منه على الرواة ،وليس نقال لرمز احلافظ الذهيب من
على أنّه حكم
ّ
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صحح له الذهيب ووافقه
«ميزان االعتدال» ،وعليه فما اتفقا عليه يقال فيهّ :
ابن حجر.
اوًي ،وهم املختلف فيهم ،والعمل
 .7استعمل احلافظ رمز «هـ» يف ( )256ر ً
ويصحح
على توثيقهم ،ويريد ابلتوثيق مطلق الثقة ،وهم من يقبل حديثهم
ّ
حيسن ،وغالبهم ممن أُخرج له يف شيء من الكتب املؤلفة يف
هلم أو ّ
الصحيح ،وغالبهم من أصحاب املرتبتي الرابعة واخلامسة من مراتبه يف
«تقريب التهذيب».
 .8اختلفت رموز الكتب بي فصل «جتريد األمساء» و«تقريب التهذيب» يف
اوًي ،كان سبب االختالف يف ( )9منهم تغيري احلافظ ملنهج الرتميز
( )17ر ً
يف «التقريب» ،والبقية كان الصواب فيهم مناصفة بي الكتابي ،وكثرة
أتخر أتليفه عن فصل «جتريد األمساء».
املخالفة يف «التقريب» قرينة على ّ
مث إنّن أوصي بدراسة رموز الكتب اليت يذكرها املرتمجون للرواة ،وسبب
مرده إىل اختالفهم يف القاعدة
االختالف الذي يقع بينهم فيه ،فقد يكون ّ
املتبعة كأن يكون الراوي ممن روى له أصحاب الصحيح مقروان أو متابعة فقط،
أو ورد يف بعض رواًيت الكتاب ،وحنو هذه من االعتبارات العلمية.
هذا وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعي.
***
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قائمة املراجع:

 .1التعديل والتجريح ملن خرج عنه البخاري يف اجلامع الصحيح أليب الوليد سليمان بن
خلف بن سعد الباجي املالكي ،حتقيق أ.د .أبو لبابة حسي ،دار اللواء ،الرًيض،
ط.1406 ،1
 .2تقريب التهذيب البن حجر ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين مصورة عن نسخة
عوامة ،دار ابن حزم،
دار الكتب املصرية ابلقاهرة ،اتريخ ـ تيمور  .533وحتقيق حممد ّ
بريوت ،ط 1من اإلخراج اجلديد .1420 ،وحتقيق أيب األشبال صغري الباكستاين،
دار العاصمة ،الرًيض ،ط.1421 ،1
 .3التلقيح لفهم قارئ الصحيح لسبط ابن العجمي ،إبراهيم بن حممد بن خيل احلليب،
منشور ضمن موسوعة صحيح البخاري اإللكرتونية.
 .4هتذيب التهذيب البن حجر ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،مصورة عن نسخة
خبط احلافظ ابن حجر .مكتبة اب يزيد ،تركيا .وحتقيق عادل مرشد وإبراهيم الزيبق،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط.1421 ،1
 .5اجلمع بي رجال الصحيحي أليب الفضل حممد بن طاهر القيسراين ،تصوير دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط.1405 ،2
 .6اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن
السخاوي ،حتقيق إبراهيم ابجس بعد اجمليد ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط.1419 ،1
 .7الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي،
تصوير دار اجليل ،بريوت.
 .8الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط ـ احلديث النبوي الشريف وعلومه
ورجاله ،مؤسسة آل البيت ،األرد ّن1992 ،م
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 .9لسان امليزان البن حجر ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،مصورة عن نسخة
مكتبة "ال له يل" رقم  ،631ومصورة عن نسخة مكتبة راغب ابشا  ،347وحتقيق
عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،ط.1423 ،1
 .10ميزان االعتدال لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب ،حتقيق حممد رضوان
العرقسوسي وحممد بركات ،دار الرسالة العاملية ،دمشق ،ط  .1430 ،1حتقيق علي
حممد البجاوي ،تصوير دار املعرفة ،بريوت.
***
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التخلق بأخالق للا
دراسة عقدية

د .محمد بن ناصر السحيباني
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

التخلق بأخالق هللا "دراسة عقدية"
د .محمد بن ناصر السحيباني
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1442 /3 /20 :هـ

تاريخ قبول البحث 1442 /4 /14 :هـ

ملخص البحث:
هذا البحث دراسة عقدية ملقالة "التخلق أبخالق هللا " وفق النصوص الشرعية وفهم علماء
السلف هلا.
ومن أبرز حماور هذا البحث ما يلي:
 .1بيان أن التعبري عن حتقيق مقتضى األمساء والصفات ،أبربعة عبارات هي :التشبه ،والتخلق،
والدعاء ،والتعبد.
 .2حكم إطالق لفظ :التشبه والتخلق
 .3تفصيل القول حول إطالق لفظ التخلق وذلك من خالل :بيان لفظ "التخلق" و"اخللق"
يف اللغة واالصطالح .ورودمها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية.
 .4بيان أن ما ورد يف السنة من وصف صفات هللا عز وجل ابألخالق هي رواايت ضعيفة ال
تثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
 .5حكم إطالق لفظ " األخالق" على صفات هللا عز وجل ،وأن يف ذلك اجتاهني مها :اجلواز
واملنع ،وترجيح املنع وذكر أوجه نقد العبارة.
 .6بيان وجه صحة لفظ كل من :الدعاء والتعبد ،وأيهما أوىل ابلتقدمي.
 .7وإيضاح مراتب التعبُّد أبمساء هللا وصفاته وآاثره ،وأقسام الصفات ابلنسبة لتعبد العبد هبا.
 .8وختم البحث خبامتة فيه أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث.
الكلمات املفتاحية :التخلق األخالق التعبد أبمساء هللا إحصاء أمساء هللا الدعاء أبمساء هللا
مقتضيات األمساء والصفات.

the article "Creation of the ethics of God", a nodal study
Researcher name
Dr. Muhammad bin Nasser Al-Suhaibani
Belief and Contemporary Doctrines.
Fundamentals of Religion.
Imam Muhammad bin Saud Islamic University
Abstract :
This research is a doctrinal study of the article “Creation with the ethics of God”
according to the Sharia texts and the understanding of the scholars of the early
generations.
Among the most prominent axes of this research are the following:
1A statement expresses the fulfillment of the requirements of the names and
attributes; in four terms: imitation, creation, supplication, and worship.
2 .Ruling on pronouncing the expression: imitation and morphology
3 .A detailed statement about launching the word “creationism” through a
statement of the term “creation” and “creation” in language and convention
appears in the Holy Quran and the Sunnah.
4 .A statement that what was mentioned in the Sunnah describing the attributes of
God Almighty with morals are weak narratives that are not proven on the
authority of the Prophet, may God bless him and grant him peace.
5 .Ruling on releasing the term "morals" to the attributes of God Almighty. There
are two directions in that: permissibility and prohibition; and the
preponderance of prevention and mentioning aspects of criticism of the
phrase.
6 .An indication of the correctness of the pronunciation of each of: supplication
and worship, and which of them is more appropriate to present
7 .Clarification of the ranks of devotion in the names; attributes, and effects of
God, and the categories of attributes in relation to the worship of the servant
with them
8 .The research was concluded with a conclusion with the most important findings
of the researcher
key words: Morphogenesis / Creation Morals Worship in the names of God
Statistics of Allah's names Supplication with the names of God Requirements of
nouns and adjectives

املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا
حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إىل يوم الدين
وسلم تسليما كثريا ،وبعد:
فإن أشرف ما تقضى فيه األوقات االشتغال مبا يصل املرء بربه ويقربه إليه،
ويوصله إىل حمبته ورضاه ،ويفوز جبنته وينجو من انره .وذلك بعبادته وأتهله
واخلضوع له سبحانه.
وإن عبادة هللا عز وجل هي الغاية من خلقنا،وهي احلكمة من إرسال هللا
عز وجل رسله وإنزال كتبه ،ومن أعظم عبادة هللا عز وجل تعبده أبمسائه
وصفاته ،أبن يسأل املرء هللا هبا ويدعوه هبا ،ويثين عليه وميدحه هبا ،وهذا مما
وحيب املتعبِّدين له هبا،
حيقق حمبة هللا لعبده فاهلل سبحانه حيب أمساءه وصفاته ،ح
وحيمده
وحيب َمن يعرفها ويعقلها ،ويحثْين عليه هباَ ،
وحيب َمن يسأله ويدعوه هباُّ ،
ُّ
وميدحه هبا.
بل ال ميكن الوصول لعبادة هللا إال عن طريق معرفته سبحانه أبمسائه وصفاته
وتعبده هبا.
وهذا التعبد والدعاء أبمساء هللا وصفاته جاء منصوصا عليه ابلنصوص
الشرعية ،بيد أنه ملا ظهر بعض املتكلمني وظهر أيضا أثر فالسفة اليوانن
وفلسفتهم بعد ترمجة كتبهم وثقافتهم يف هذه األمة وخاصة لدى بعض املتكلمني
يف ألفاظهم وآرائهم ،بدأ انتشار وتداول بعض األلفاظ غري الشرعية فيما يتعلق
أبمساء هللا وصفاته اليت أصبحت مدخال لالحنراف العقدي والضالل يف ابب
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األمساء والصفات وهو الوقوع يف تشبيه املخلوق ابخلالق ،ومن مجلة تلك
األلفاظ لفظ " التخلق " وإطالق لفظ " األخالق " على صفات هللا وأمسائه،
وتفسري بعض النصوص الشرعية هبذا التفسري احملدث ،ومت تداول مقالة " التخلق
أبخالق هللا " لدى بعض املهتمني والكتاب واملؤلفني.
لذا رأيت أن هناك حاجة لتأصيل هذه املقالة بدراستها دراسة عقدية وفق
النصوص الشرعية وفهم علماء السلف هلا.
وقد سرت يف هذه الدراسة وفق اآليت:
حرصت أن أمجع كل ما وقفت عليه حول هذه املقالة ،سواء اجمليزين لذلك
أو املانعني له ،من أقواهلم وأدلتهم ،ودراستها دراسة علمية وفق ما تدل عليه
النصوص الشرعية ،وذلك من خالل املنهج االستقرائي التحليلي النقدي.
كما اتبعت يف هذه الدراسة إجراءات البحث العلمي من توثيق النصوص
من مصادرها الرئيسة ،وعزو اآلايت إىل مواضعها يف القرآن الكرمي ،وختريج
األحاديث وبيان حكمها وفق ما قاله علماء احلديث ،كما قمت برتمجة األعالم
الذين استشهدت أبقواهلم ،وبينت غريب األلفاظ الواردة يف البحث .وختمت
الدراسة خبامتة ذكرت فيها أبرز النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا
الدراسة ،ووضعت فهارس لآلايت ،واألحاديث ،واألعالم املرتجم هلم،
واملصادر ،واملوضوعات.
وجاءت هذه الدراسة بعنوان( :مقالة":التخلق أبخالق هللا" – دراسة
عقدية) ،وذلك وفق اخلطة التالية:
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خطة البحث :وتشتمل على مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة وفهارس،
وهي على النحو التايل:
املقدمة وفيها األمهية واملنهج وخطة البحث.
متهيد :أمهية العلم أبمساء هللا تعاىل وصفاته واإلميان هبا ومنزلته وفضله.
املبحث األول :التعبري عن حتقيق مقتضى األمساء والصفات ،وفيه مخسة
مطالب:
املطلب األول :معىن " أحصاها ".
املطلب الثاين :بيان وجه بطالن لفظ كل من :التشبه والتخلق ،وفيه
مسألتان:
املسألة األوىل :وجه بطالن لفظ " التشبه ".
املسألة الثانية وجه بطالن لفظ "التخلق" ،وفيها ستة فروع:
الفرع األول :التعريف بلفظ "التخلق" و"األخالق" يف اللغة واالصطالح.
الفرع الثاين :ورود لفظ اخللق والتخلق يف القرآن الكرمي والسنة النبوية،
ومعناه فيهما.
الفرع الثالث :ما ورد يف السنة من وصف صفات هللا عز وجل ابألخالق.
الفرع الرابع :صحة إطالق لفظ " األخالق على صفات هللا عز وجل.
الفرع اخلامس :صحة إطالق لفظ " التخلق " ،وفيها ثالثة أمور:
األمر األول :االجتاه األول :جواز التعبري به وعدم االمتناع عنه.
األمر الثاين :االجتاه الثاين :رفض ذلك ومنعه والتحذير من التعبري به.
األمر الثالث :نقد عبارة" :التخلق أبخالق هللا".
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الفرع السادس :صلة هذا اللفظ بتشبه املخلوق بصفات اخلالق.
املطلب الثالث :بيان وجه صحة لفظ كل من :الدعاء والتعبد ،وفيه
مسألتان:
املسألة األوىل :تقدمي لفظ الدعاء.
املسألة الثانية تقدمي لفظ التعبد.
املبحث الثاين :مراتب التعبُّد أبمساء هللا وصفاته وآاثره ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :مراتب التعبد أبمساء هللا وصفاته.
املطلب الثاين :آاثر التعبد ابألمساء والصفات.
املبحث الثالث :أقسام الصفات ابلنسبة لتعبد العبد هبا.
اخلامتة.
الفهارس.
وأسأل هللا عز وجل أن يبارك يف هذا اجلهد وأن ينفع به ،فما كان فيه من
خري وصواب فهو من هللا وحده ،وما كان فيه من تقصري وخلل فمين ومن
الشيطان ،وأستغفر هللا عن كل خلل وتقصري.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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متهيد :أمهية العلم أبمساء هللا تعاىل وصفاته واإلميان هبا ومنزلته وفضله

إن العلم أبمساء هللا وصفاته ومعرفتها وتدبر معانيها له أمهية كربى ومنزلة
عظمى ،وميكن أن تتضح وتتجلى تلك األمهية واملنزلة من خالل األوجه التالية:
 .1أن معرفة هللا سبحانه وتعاىل املقتضية عبادته هي األصل ،ومعرفته
سبحانه إمنا تكون مبعرفة أمسائه وصفاته ،فمعرفة األمساء والصفات هي
الطريق ملعرفة هللا ،لذا فحاجة العبد إىل معرفة أمساء هللا وصفاته من أعظم
احلاجات وأفضلها ،والعلم هبا أول الفروض ،فأول واجب على املكلف
معرفة هللا جل جالله .قال ابن تيمية( )1رمحه هللا عن َمعرفة هللا " :-الذي
ف ِّ
ِّ
املقاصد ،والوصول إليه غايةح املطالِّب،
أشر ح
َمعرفتحه غاية املعارف وعبادتحه َ
()2
بل هذا حخالصة الدَّعوة النبويَّة وزبدة ِّ
الرسالة اإلهليَّة"
قال ابن القيم( )3رمحه هللا" :ال حيا َة للقلوب ،وال نعيم وال َّلذة ،وال سرور
ومعبودها وفاطرها ،أبمسائه وصفاته
وال أمان وال طمأنينةَّ ،إال أبن تعرف رَّهبا
َ
( )1شيخ اإلسالم ،أبو العباس ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن تيمية احلراين،
اإلمام العامل املفسر الفقيه اجملتهد احلافظ احملدث ،تويف سنة 728ه .يحنظر :العقود الدرية من
مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية ،حملمد الدمشقي ،25/1الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة،
البن حجر العسقالين  ،186 – 168 /1البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع،
للشوكاين .72 - 63 /1
( )2العقيدة احلموية .199
( )3مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي ث الدمشقي ،الشهري اببن القيم اجلوزية ،الشيخ
اإلمام العالمة الفقيه احلنبلي ،ولد سنة  ،691وتويف سنة 751ه يحنظر :البداية والنهاية البن
كثري 523/18 ،األعالم .56 /6موسوعة مواقف السلف يف العقيدة ،أليب سهل املغراوي
293/8
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إليها ممَّا سواه ،ويكو َن سعيحها يف ما ِّ
يقرحهبا إليه ويح ْدنيها
وأفعاله ،ويكون َّ
أحب ْ
()1
ِّمن َمرضاته"
قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي( )2رمحه هللا( :ال سبيل إىل معرفة هللا إال
مبعرفة أمسائه وصفاته ،والتفقه يف فهم معانيها ..بل حقيقة اإلميان أن يعرف
الرب الذي يؤمن به ،ويبذل جهده يف معرفة أمسائه وصفاته ،حىت يبلغ درجة
اليقني.)3().
قال قوام السنة األصفهاين( )4رمحه هللا( :قال بعض العلماء :أول فرض
اعلَ ْم
فرضه هللا على خلقه :معرفته ،فإذا عرفه الناس عبدوه ،قال هللا تعاىل{ :فَ ْ
اّللح }( ،)5فينبغي للمسلمني أن يعرفوا أمساء هللا وتفسريها ؛
أَنَّهح ال إلَهَ إالَّ َّ
فيعظموا هللا حق عظمته ،ولو أراد رجل أن يعامل رجالا :طلب أن يعرف امسه
وكنيته ،واسم أبيه وجده ،وسأل عن صغري أمره وكبريه ،فاهلل الذي خلقنا ورزقنا،
وحنن نرجو رمحته وخناف من سخطه أوىل أن نعرف أمساءه ونعرف تفسريها)(.)6
الصواعق املرسلة.147 /1 :
(َّ )1
( )2عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي التميمي :من علماء احلنابلة ،من أهل جند ،تويف:
1376ه  ،انظر :األعالم 340 /3
( )3تفسري السعدي.24/ 1 ،
( )4إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاين ،أبو القاسم ،امللقب
بقوام السنة :من أعالم احلفاظ ،تويف535:ه  ،ينظر :سري أعالم النبالء  80 /20األعالم /1
.323
( )5حممد 19 :
( )6احلجة يف بيان احملجة.122 / 1 ،

270

التخلق أبخالق هللا "دراسة عقدية"
د .حممد بن انصر السحيباين

 .2أن العلم أبمساء هللا وصفاته هو أشرف العلوم وأفضلها ،قال ابن
القيم رمحه هللا " :وال ريب ان العلم به وأبمسائه وصفاته وافعاله أجل العلوم
وأفضلها ونسبته إىل سائر العلوم كنسبة معلومة إىل سائر املعلومات وكما
أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو
مستند يف وجوده إىل امللك احلق املبني ومفتقر إليه يف حتقق ذاته وأينيته
وكل علم فهو اتبع للعلم به مفتقر يف حتقق ذاته اليه فالعلم به أصل كل
()1
علم ".
وقال " :فإن العلم ابهلل وأمسائه وصفاته هو أشرف العلوم على اإلطالق
وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال هللا

تعاىلﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

ﳘﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤ
ﳙ
ﳗ

ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﱠ الطالق12 :
فقد أخرب سبحانه أنه خلق السموات واألرض ونزل األمر بينهن ليعلم
عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فهذا العلم هو غاية اخللق
املطلوبة.
اّللح } فالعلم بوحدانيته تعاىل وأنه ال إله
اعلَ ْم أَنَّهح ال إلَهَ إالَّ َّ
وقال تعاىل{ :فَ ْ
إال هو مطلوب لذاته وإن كان ال يكتفى به وحده بل ال بد معه من عبادته
وحده ال شريك له فهما أمران مطلوابن ألنفسهما:
 أن يعرف الرب تعاىل أبمسائه وصفاته وأفعاله وأحكامه.( )1مفتاح دار السعادة 86/1
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 وأن يعبد مبوجبها ومقتضاها فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاهتافكذلك العلم به ومعرفته وأيضا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات "(.)1
قال ابن العريب( )2رمحه هللا " :شرف العلم بشرف املعلوم ،والباري أشرف
املعلومات ،فالعلم أبمسائه أشرف العلوم "(.)3
 .3إن العلم أبمساء هللا وصفاته هو الوسيلة الوحيدة والطريق السليم
لتحقيق توحيد هللا أبمسائه وصفاته ؛ إذ ال ميكن العمل بدون علم ،وال
ميكن التقرب هلل بدون معرفته ؛ لذا فحقيقة حتقيق توحيد األمساء والصفات
يكون مبعرفتها والعلم هبا.
 .4أن األوجه الكثرية املتعددة املتنوعة اليت حررت وبني فيها أمهية
التوحيد مطلقا وعلى سبيل العموم ،واليت يتضح منها فضل التوحيد ومسو
منزلته وجاللة شأنه وعلو مكانته بني سائر العلوم والفنون األخرى ،وأنه
هو أساسها ،وأنه أصل العلوم وأشرفها ؛ فهذه األوجه وحنوها هي شاملة
لتوحيد األمساء والصفات متضمنة له.
 .5توحيد هللا أبمسائه وصفاته هو أحد أنواع التوحيد الثالثة  -إضافة
للربوبية واأللوهية ،-واليت ال يصح إميان املرء وال يستقيم له توحيده إال
ابإلميان هبا مجيعا ،وهي اليت تتضمن الركن األول من أركان اإلميان :اإلميان
()1املصدر السابق 178/1
( )2ابن العريب أبو بكر حممد بن عبد هللا األندلسي ،ولد سنة  ،468وتويف سنة 543ه  .ينظر:
سري أعالم النبالء197/20 ،
( )3أحكام القرآن 804/2
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ابهلل عز وجل ،ومما ال شك فيه أن اإلميان ابهلل هو أفضل أركان اإلميان
الستة وأجلها ،بل هو أصلها وأعظمها قال تعاىل ﴿ ُ ل
ك َآ َم َن اِب َ اّلل َو َم ََلئا َك ات اه َو ُك ُت اب اه
َو ُر ُس ا ال ﴾( ،،)1وعليه مدار بقية األركان من اإلميان ابملالئة والكتب والرسل
واليوم اآلخر والقدر.
 .6وهذا النوع – أي توحيد األمساء الصفات – مع أنه ركن مستقل
عن بقية األنواع ،إال أن له ارتباط وعالقة وثيقة ببقية أنواع التوحيد ،مما ال
ميكن حتقيقها أو أحدها إال به ومن خالله ،فهو يستلزم أنواع التوحيد كلها
ويتضمنها.
 .7ومع أن كثريا من العلماء ينص على أن أهم أنواع التوحيد توحيد
األلوهية ،وأن عليه مدار قبول العمل ورده ،وهو الغاية من إرسال الرسل
وإنزال الكتب ،بل هو الغاية من خلق اجلن واألنس ،مع هذا كله إال أن
كل ذلك قائم ومبين على توحيد األمساء والصفات ،فعبادة هللا ومعرفته ال
تتحقق إال مبعرفة أمسائه وصفاته فاملعرفة هي الطريق للعبادة ،وعليه فمعرفة
أمساء هللا وصفاته هي أصل عبادة هللا سبحانه وتعاىل.
قال الشيخ السعدي رمحه هللا :متام العبادة ،متوقف على املعرفة ابهلل ،بل
كلما ازداد العبد معرفة لربه ،كانت عبادته أكمل ،فهذا الذي خلق هللا املكلفني
()2
ألجله ،فما خلقهم حلاجة منه إليهم.

( )1البقرة 285 :
( )2تفسري السعدي 813/1
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 .8أن احلكمة من خلق هللا للخلق وإجيادهم من العدم وتسخري
السماوات واألرض وما فيهما هلم إال ليعبدوه ،وعبادته ال تتحقق إال مبعرفته
سبحانه وتعاىل ،ولذا فدعوة الرسل هي تعريف الناس برهبم وأبمسائه وصفاته
والطرق املوصلة إليه للوصول إىل دار كرامته والفوز جبناته.
قال العالمة ابن القيم رمحه هللا " :إن دعوة الرسل تدور على ثالثة أمور:
تعريف الرب املدعو إليه أبمسائه وصفاته وأفعاله .األصل الثاين :معرفة الطريق
املوصلة إليه وهي ذكره وشكره وعبادته اليت جتمع كمال حبه وكمال الذل له.
األصل الثالث :تعريفهم ما هلم بعد الوصول إليه يف دار كرامته من النعيم الذي
()1
أفضله وأجله رضاه عنهم." ...
 .9هناك ارتباط وتالزم بني توحيد هللا أبمسائه وصفاته وبني توحيد
األلوهية ،فكلما حقق العبد توحيد األمساء والصفات كلما كان أعظم
وأكمل توحيدا هلل وعبودية له .وكذا تالزم بني إنكار األمساء والصفات
والشرك.
قال ابن القيم رمحه هللا يف تقرير هذا التالزم" :كل شرك يف العامل فأصله
التعطيل ،فإنه لوال تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به ،ملا أشرك به ،كما
قال إمام احلنفاء وأهل التوحيد لقومه { :أَئِّْفكا ِّآهلةا دو َن َِّّ
يدو َن فَ َما ظَنُّ حكم
اّلل تحِّر ح
َ ح

( )1الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة 1489 /4
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()1
بِّر ِّب ِّ
ني } واملقصود :أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه ،فال جتد معطالا
العالَم َ
َ َ
إال وشركه على حسب تعطيله ،فمستقل ومستكثر"(.)2
وأوضح ابن القيم رمحه هللا التالزم بني التوحيدين بقوله " :وال يتم التوكل
إال مبعرفة الرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء األمور إىل علمه،
وصدورها عن مشيئته وقدرته ،قال شيخنا ابن تيمية -رمحه هللا :-ال يستقيم
التوكل إال من أهل اإلثبات ...فكل من كان ابهلل وصفاته أعلم وأعرف ،كان
توكله أصح وأقوى ،وهللا سبحانه وتعاىل أعلم"(.)3
 .10أن القرآن الكرمي حث وأمر بتدبر آايته وفهمها فهما صحيحا ،وذم من
مل يفهم معانيها ،ومن مجلة ذلك أمساء هللا وصفاته ،بل هي تدخل دخوال أوليا،
إذ معظم اآلايت بل ال ختلو آية من آايت القرآن من ذكر ألمساء هللا تعاىل
وصفاته مما يؤكد على ِّ
املاسة ملعرفتها.
أمهية العلم هبا والضرورة َّ
ِّ
ِّ
آايتِِّّه َولِّيَ تَ َذ َّكَر أ ْحولحوا
َنزلْنَاهح إلَْي َ
كما قال سبحانه { :كتَاب أ َ
ك حمبَ َارك ليَ َّدبَّحروا َ
اب }( ،)4وذم القرآن من ال يفهمه ،فقال تعاىل{ :فَم ِّال هؤ ِّ
األَلْب ِّ
الء ال َق ْوِّم ال
َ َح
َ
ادو َن يَ ْف َق حهو َن َح ِّديثا }(.)5
يَ َك ح

( )1الصافات 87 ،86 :
( )2انظر مدارج السالكني347 /3 ،
( )3مدارج السالكني117 / 2 ،
( )4ص 29 :
( )5النساء 78 :
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بل جاءت آايت كثرية فيها األمر بتعلم أمساء هللا وصفاته والعناية هبا ،قال
اّللَ َع ِّزيز َح ِّكيم}()1وقالَ { :و ْاعلَ حموا أ َّ
اعلَ حموا أ َّ
اّللَ ِّمبَا تَ ْع َملحو َن
َن َّ
َن َّ
هللا تعاىل{ :فَ ْ
ب ِّ
اّللَ َغ حفور َحلِّيم}()3وقالَ { :و ْاعلَ حموا أ َّ
صري}( ،)2وقالَ { :و ْاعلَ حموا أ َّ
َن َّ
َن َّ
اّللَ َغ ِّينٌّ
َ
()5
)
4
(
َِّ
يد الْعِّ َق ِّ
اب َوأ َّ
محيد}  ،وقالْ { :اعلَ حموا أ َّ
اّللَ َغ حفور َرِّحيم}
َن َّ
َن َّ
اّللَ َش ِّد ح
واآلايت يف هذا حنو ثالثني آية.
وجل  -فهو
قال ابن القيم رمحه هللا " :فالقرآن كلُّه بيان لصفة هللا َّ -
عز َّ
الرسل واملؤمنني،
َّإما إخبار عن ذات هللا وصفاتِّه ،أو َّ
صنعه أبوليائِّه ِّمن ُّ
عما َ
عما أحلَّه أبعدائه وهذا ِّمن صفاته،
وهذا بيا حن أفعالِّه وإكر ِّامه وإحسانه ،أو َّ
الرمحن الرحيم إىلِّ { :م َن اجلِّن َِّّة َوالن ِّ
َّاس }( )6كلُّه بيان
فال حقرآن ِّمن َّأول بسم هللا َّ
لصفات هللا  -سبحانه وتعاىل"(.)7
قال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة رمحه هللا:
ِّ ِّ
أكثر ممَّا فيه ِّمن ذ ْكر األ ْكل
"وال حقرآن فيه من ذ ْكر أمساء هللا وصفاته وأفعاله ح
ِّ
املتضمنة لذكر أمساء هللا وصفاته أعظم
والشُّرب والنكاح يف اجلنَّة ...،واآلايت
قدرا ِّمن آايت املعاد ،فأعظم ٍ
ِّ
املتضمنة لذلك....،
آية يف القرآن آيةح الكرسي
ا
ح
َ
( )1البقرة209 :
( )2البقرة233:
( )3البقرة235 :
( )4البقرة267 :
( )5املائدة98 :
( )6الناس6 :
()7طريق اهلجرتني ص 211
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أفضل سورٍة سورةح أم القرآن ،....وفيها ِّمن ذ ْكر أمساء هللا وصفاته أعظم ممَّا
و ح
()1
فيها ِّمن ذ ْكر املعاد".
َ
 .11أن معرفة أمساء هللا وصفاته والعلم هبا تقرب العبد من مواله ؛ فمنزلة العبد
عند مواله سبحانه على قدر معرفته به ،كما أهنا سبب ووسيلة التصاف العبد
مبقتضيات صفات هللا عز وجل ،مما يزيد العبد حب هللا له والقرب منه فاهلل
سبحانه حيب ظهور آاثر صفاته يف خلقه ،وهذا من لوازم كماله.
قال ابن القيم رمحه هللا " :ملا كان سبحانه حيب أمساءه وصفاته :كان أحب
اخللق إليه من اتصف ابلصفات اليت حيبها ،وأبغضهم إليه :من اتصف ابلصفات
اليت يكرهها ،فإمنا أبغض من اتصف ابلكرب والعظمة واجلربوت ؛ ألن اتصافه
هبا ظلم ،إذ ال تليق به هذه الصفات وال حتسن منه ؛ ملنافاهتا لصفات العبيد،
وخروج من اتصف هبا من ربقة العبودية ،ومفارقته ملنصبه ومرتبته ،وتعديه طوره
وحده ،وهذا خالف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرمحة واإلحسان
والصرب والشكر ،فإهنا ال تنايف العبودية ،بل اتصاف العبد هبا من كمال
عبوديته ،إذ املتصف هبا من العبيد مل يتعد طوره ،ومل خيرج هبا من دائرة
العبودية"(.)2
وقال رمحه هللا " :لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباهتا ومقتضياهتا،
أعين :من موجبات العلم هبا والتحقيق مبعرفتها ،وهذا مطرد يف مجيع أنواع
العبودية اليت على القلب واجلوارح:
()1درء تعارض العقل والنقل.310/5 :
( )2طريق اهلجرتني ص .129
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فعلم العبد بتفرد الرب تعاىل ابلضر والنفع ،والعطاء واملنع ،واخللق والرزق،
واإلحياء واإلماتة :يثمر له عبودية التوكل عليه ابطنا ،ولوزام التوكل ومثراته ظاهرا،
وعلمه بسمعه تعاىل وبصره ،وعلمه أنه ال خيفى عليه مثقال ذرة ،وأنه يعلم
السر ،ويعلم خائنة األعني وما حختفي الصدور :يثمر له حفظ لسانه وجوارحه
وخطرات قلبه على كل ما ال يرضي هللا ،وأن جيعل تعلق هذه األعضاء مبا حيبه
هللا ويرضاه ،فيثمر له ذلك :احلياء ابطن ا ،ويثمر له احلياء اجتناب احملرمات
والقبائح ،ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورمحته توجب له سعة
الرجاء وكذلك معرفته جبالل هللا وعظمته وعزه ،تثمر له اخلضوع واالستكانة
واحملبة ،وتثمر له تلك األحوال الباطنة أنواع ا من العبودية الظاهرة ،هي
موجباهتا ..فرجعت العبودية كلها إىل مقتضى األمساء والصفات"(.)1
وحيب َمن يسأله ويدعوه
وحيب املتعبِّدين له هباُّ ،
وحيب أمساءه وصفاته ،ح
" ُّ
وحيمده وميدحه هبا؛ كما يف
وحيب َمن يعرفها ويعقلها ،ويحثْين عليه هباَ ،
هباُّ ،
ح ِّمن
الصحيح عن الن ِّ
َّ
(ليس أحد َّ
أحب ْ
َّيب  -صلَّى هللا عليه وسلَّم ْ :-
إليه امل ْد ح
حرم
مدح نفسه ،وليس أحد أ ْغ َري ِّمن هللا؛ ِّمن أجل ذلك َّ
هللا؛ ِّمن أجل ذلك َ
ِّ
ِّ
أنزل الكتحب
الفواحش ،وليس أحد َّ
أحب إليه الع ْذ حر من هللا؛ من أجل ذلك َ
()2
الرسل)
أرسل ُّ
و َ

( )1انظر مفتاح دار السعادة 90/ 2 ،ابختصار ،وانظر  :طريق اهلجرتني ،ص  ،43ومدارج
السالكني ،351/ 3 ،420/1 ،والفوائد ،ص .63
()2صحيح؛ رواه مسلم  /4958التوبة /ابب :غرية هللا تعاىل.
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ِّ
ِّ
فأمرهم ابلع ْدل
وحملبته ألمسائه وصفاته َأمَر عباده مبوجبها ومقتضاهاَ ،
واإلحسان ،و ِّ ِّ
أحب
ب أمساءَه وصفاته كان َّ
الرب والعفو ...وملا كان سبحانه ححي ُّ
ضهم إليه من اتَّصف ِّ
ِّ
إليه ِّ
ابلصفات
اخل ْلق ْ
من اتَّصف ابلصفات اليت حيبُّها ،وأبغَ َ ْ َ
اليت يكرهها"(...)1
قال ابن القيم رمحه هللا " :وأحب اخللق إىل هللا من اتصف مبقتضيات
صفاته فإنه:
كرمي حيب الكرمي من عباده ،وعامل حيب العلماء ،وقادر حيب الشجعان
ومجيل حيب اجلمال وهو سبحانه وتعاىل رحيم حيب الرمحاء ،وإمنا يرحم من
عباده الرمحاء ،وهو ستري حيب من يسرت على عباده ،وعفو حيب من يعفو
عنهم من عباده،وغفور حيب من يغفر هلم من عباده ،ولطيف حيب اللطيف
من عباده ويبغض الفظ الغليظ القاسي اجلعظري اجلواظ( ،)2ورفيق حيب الرفق
وحليم حيب احللم ومن عامل خلقه بصفة عامله هللا تعاىل بتلك الصفة بعينها
يف الدنيا واآلخرة فاهلل تعاىل لعبده على حسب ما يكون العبد خللقه فكما
()3
تدين تدان وكن كيف شئت فان هللا تعاىل لك كما تكون أنت لعباده".
 -12هناك جانب آخر يربز أمهية اإلميان أبمساء هللا وصفاته وهو آاثر
املعرفة والتعبد أبمساء هللا وصفاته سواء على العبد نفسه خصوصا واليت ال ححياط
ابلوصف وال يحدرك إال ملن يحرزق فهمها ومعرفتها ،أو على اجملتمع عموما ،فالعلم
بتلك اآلاثر تربز أمهيته ومنزلة جبالء ووضوح.
()1مفتاح دار السعادة.137 /1 :
( )2أما اجلواظ فهو اجلموع املنوع أي الذي حيرص على مجع املال ،وال يصرفه يف مصارفه املشروعة.
اجلعظري  :الفظ الغليظ ،أو األكول الغليظ ،والقصري املتنفخ ،مبا ليس عنده .انظر القاموس
ْ
احمليط
( )3الوابل الصيب ص 25-24
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املبحث األول :التعبري عن حتقيق مقتضى األمساء والصفات ،وفيه مخسة
مطالب:

املطلب األول :معىن " أحصاها ":
عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :إِّ َّن َِِّّّ
ّلل
()1
ِّ
تِّسعةا وتِّسعِّني ْ ِّ
اها َد َخ َل ا ْجلَنَّةَ).
َْ َ ْ َ
صَ
امساا ،مائَةا إَِّّال َواح اداَ ،م ْن أ ْ
َح َ
بني العلماء املراد من اإلحصاء يف احلديث " من أحصاها دخل اجلنة "
أبنه يشمل أمورا ،وهي:
أوال :حتقيق العلم أبمساء هللا وصفاته ابتداءا ،فيتعلمها،وحيفظ ألفاظها
وعددها ،مع التيقن ابن األمساء أمساء حسن وكمال ،وأن الصفات صفات
عليا ومتام.
اثنيا :فهم وفقه معانيها ومدلوهلا ،وإدراك موجبها ،وآاثرها ،ومقتضياهتا،
ومتعلقها ،ولوازمها ،وأحكامها ،وارتباط هذه األمساء آباثر ما جيريه هللا يف
امللكوت.
اثلثا :العمل هبا وحتقيق ما تقتضيه ،وتعبد هللا هبا ،فيعامل كل اسم أو صفة
مبا يقتضيه ذلك االسم أو تقتضيه تلك الصفة ،وهذا مثرة اإلميان هبا ،وذلك
من خالل:

()1أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد ابب إن هلل مائة اسم إال واحدا حديث رقم  ،7392وأخرجه
مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب يف أمساء هللا تعاىل وفضل من أحصاها،
حديث رقم .2677
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 االتصاف ابلصفات اليت حيب هللا أن يتصف هبا االنتهاء والبعد عن الصفات اليت يكرهها هللا عز وجل من عبيده. دعاء هللا عز وجل هبا ،كما يف قوله تعاىل {:وهلل األمساء احلسىن فادعوههبا }( ،)1وجتعلها وسيلة ملا تطلبه وتدعو هللا به .والدعاء مرتبتان :أحدمها:
دعاء ثناء وعبادة .والثاين :دعاء طلب ومسألة.
وهذه املعاين الثالث ال تعارض بينها ،فاللفظ يشملها كلها ،كما أهنا –
كما ذكر ابن القيم وغريه -مراتب يبتدئ بتعلمها وحفظها ،وفهم ومعرفة
معانيها ومدلوهلا ،ث أتيت مثرة ذلك وهي املرتبة الثالثة العمل هبا وحتقيق
مقتضياهتا.
فاإلنسان إذا فعل هذا :أحصاها لفظا ،وفهمها معىن ،وتعبد هللا هبا ،فهذا
هو الدين ،ومن دان هلل هبذا أدخله هللا اجلنة(.)2
وهبذا يتبني أن اإلحصاء ال يراد به:حفظها عدا وأحصاها سردا فقط ،من
غري أن يعمل هبا ،وإال أصبح كمن حيفظ القرآن وال يعمل مبا فيه ،فال ينفعه
ذلك ،ويكون حاله كحال اخلوارج الذين ثبت فيهم بنص احلديث الصحيح
(أهنم يقرءون القرآن وال جياوز حناجرهم)( ،)3وكذلك الكافر لو عرف وحفظ
هذه األمساء فإنه ال يدخل اجلنة ،إذ اجلنة ال يدخلها إال املؤمنون.

( )1األعراف 180 :
( )2سلسلة لقاءات الباب املفتوح 22/17
( )3رواه البخاري كتاب استتابة املرتدين ابب قتل اخلوارج وامللحدين حديث رقم 6930
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اختالف الناس يف التعبري عن " العمل هبا وحتقيق ما تقتضيه"

وهذه املرتبة الثالثة وهي" :العمل ابألمساء والصفات وحتقيق ما تقتضيه "
تفاوتت أقوال الناس يف التعبري عنها وتسميتها ،وميكن حصر األقوال يف أربعة
ألفاظ ،كما ذكر ذلك ابن القيم رمحه هللا  -بعد أن ذكر مراتب إحصاء أمساء
هللا وصفاته  -قال " :وهذه العبارة – أي املرتبة الثالثة دعاؤه هبا  -أوىل من
عبارة من قال يتخلق أبمساء هللا فإهنا ليست بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول
الفالسفة ابلتشبه ابإلله على قدر الطاقة ،وأحسن منها عبارة أيب احلكم بن
برهان( )1وهي التعبد ،وأحسن منها العبارة املطابقة للقرآن وهي الدعاء املتضمن
للتعبد والسؤال ،فمراتبها أربعة :أشدها إنكارا عبارة الفالسفة وهي التشبه،
وأحسن منها عبارة من قال التخلق ،وأحسن منها عبارة من قال التعبد ،وأحسن
()2
من اجلميع الدعاء وهي لفظ القرآن" .
إذن هناك أربع ألفاظ مستخدمة يف هذا الباب:
لفظان ابطالن ،مها :أ -التشبه ،ب -التخلق.
لفظان صحيحان ،مها :أ -التعبد ،ب -الدعاء.
وإليك اآلن بيان وجه بطالن اللفظني األولني ،ووجه صحة اللفظني
األخرين.
( )1ابن بََّر َجان أبو احلكم عبد السالم بن عبد الرمحن بن حممد اللخمي اإلشبيلي :،اإلفريقي الصويف
املعروف اببن برجان ،قال ابن األابر  :كان من أهل املعرفة ابلقراءات واحلديث والتحقيق بعلم
الكالم والتصوف مع الزهد والعبادة وله تواليف .ت 536 .ه ينظر فوات الوفيات ،274 :1
ولسان امليزان  13 :4العرب للذهيب .243 :4األعالم 6/4
( )2انظر بدائع الفوائد 164 /1
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املطلب الثاين :بيان وجه بطالن لفظ كل من :التشبه والتخلق ،وفيه ستة

مسائل

كما تقدم فابن القيم رمحه هللا أشار إىل بطالن كل من لفظ " التشبه "
ولفظ " التخلق " ،وبني أن لفظ التشبه أشد نكارة ،وأن لفظ " التخلق "
أحسن منه.

املسألة األوىل :وجه بطالن لفظ " التشبه " :فهو كما يلي:
التشبيه لغة :الشني والباء واهلاء أصل واحد ُّ
يدل على تشابحه الشيء
()1
ِّ ِّ
صف ا
وتشا حكله لوانا َوَو ْ
()2
والشبيه :املثل ،واجلمع أشباه .وأشبه الشيء الشيء ماثله.
أما التشبيه يف االصطالح :فهو وصف هللا بشيء من خصائص املخلوقني،
وذلك أبن يثبت هلل تعاىل يف ذاته أو صفاته وأفعاله من اخلصائص مثل ما يثبت
للمخلوق من الصفات ،مثل أن يقال :يد هللا مثل أيدي املخلوقني ،واستواءه
كاستوائهم ،وحنو ذلك ،أو يعطي ملخلوق من خصائص الرب تعاىل ،اليت ال
()3
مياثله فيها شيء من املخلوقات.
والتشبيه نوعان:
األول :تشبيه اخلالق ابملخلوق.

( )1مقاييس اللغة.243/3 :
( )2لسان العرب.503/13 :
( )3مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها79/1
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الثاين :تشبيه املخلوق ابخلالق ،إبثبات شيء للمخلوق مما خيتص به اخلالق
عز وجل من األفعال واحلقوق والصفات( )1وهذا هو املراد هنا فمن أعطى
للمخلوق صفات اخلالق أو بعضها فقد شبه.
والتشبيه هبذا املفهوم مذموم لدى عامة طوائف املسلمني ،بل بلغ ببعض
املعطلة نفي وتعطيل بعض صفات هللا الثابتة يف الكتاب والسنة حبجة تنزيه هللا
عز وجل من التشبيه.
فلفظ " التشبيه " و"التشبه" يرد عند طوائف املسلمني على سبيل الذم ملن
يقول به ويتمثله.
ولذا فال خالف لدى املسلمني  -فيما أعلم  -أبن عبارة " التشبه بصفات
هللا " عبارة ابطلة وغري صحيحة ،وينزه اخلالق عنها ،وإمنا هي من قول الفالسفة
ابلتشبه كما ذكر ابن القيم رمحه هللا )2(.ويقول اجلرجاين( )3رمحه هللا يف تعريف
الفلسفة" :الفلسفة التشبه ابإلله حبسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة
األبدية كما أمر الصادق يف قوله ختلقوا أبخالق هللا أي تشبهوا به يف اإلحاطة
()4
ابملعلومات والتجرد عن اجلسمانيات".
وعليه فلفظ التشبه لفظ ابطل كما نص عليه ابن القيم رمحه هللا يف النص
السابق ذكره.
( )1املصدر السابق .164/1
( )2انظر بدائع الفوائد 172/1
( )3علي بن حممد بن علي احلنفي الشريف اجلرجاين ،ولد سنة  ،740وتويف 816ه  .ينظر :بغية
الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة جلالل الدين السيوطي 196/2 ،وسلم الوصول إىل طبقات
الفحول حلاجي خليفة.388/2 ،
( )4التعريفات ص 216
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املسألة الثانية :وجه بطالن لفظ "التخلق" ،وفيها ستة فروع:
أما التعبري بلفظ "التخلق" كقوهلم " التخلق أبخالق هللا ،وهو اللفظ الذي
وقع فيه خالف بني العلماء يف صحة وجواز التعبري به واستعماله وبني منع
ذلك وأنه لفظ فاسد وابطل .وعليه فسيكون احلديث عنه مفصال .ليشمل كل
ما يتعلق به من مجيع جوانبه ،وسكون احلديث عنه من خالل احملاور التالية:
الفرع األول :التعريف بلفظ "التخلق" و"األخالق" يف اللغة واالصطالح.
الفرع الثاين :ورود لفظ اخللق والتخلق يف القرآن الكرمي والسنة النبوية،
ومعناه فيهما.
الفرع الثالث :ما ورد يف السنة من وصف صفات هللا عز وجل ابألخالق.
الفرع الرابع :صحة إطالق لفظ " األخالق على صفات هللا عز وجل.
الفرع اخلامس :صحة إطالق لفظ " التخلق ".
الفرع السادس :صلة هذا اللفظ بتشبه املخلوق بصفات اخلالق.
***
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الفرع األول :التعريف بلفظ "التخلق" و"األخالق" يف اللغة واالصطالح
التخلق واألخالق يف اللغة:

(خ ل ق)( .فعل :مخاسي الزم متعد حبرف) .ختلقت ،أختلق ،ختلق،
مصدر ختلق.
ختلق :تكلف أن يظهر من خلقه خالف ما ينطوي عليه
وختلق أبخالق كذا :تطبع هبا.
وختلق بغري خلقه :تكلفه من غري أن يكون له.
()1
وختلق أبخالق العلماء :محل نفسه على التطبع هبا ،وجعلها خلقا له.
واخللق بضم الالم وسكوهنا يف لغة العرب :هو الطبع والسجية ،واملروءة
والدين.
قال ابن فارس( )2رمحه هللا" :اخلاء والالم والقاف أصالن :أحدمها تقدير
الشيء ،واآلخر مالمسة الشيء ....ومن ذلك :اخللق وهي السجية؛ ألن
()3
صاحبه قد قدر عليه".

( )1معجم اللغة العربية املعاصرة ص 170
( )2أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني :من أئمة اللغة واألدب .تويف سنة 395ه
ينظر  :معجم االدابء  ،80 / 4الوايف ابلوفيات ،278 / 7البداية والنهاية  ،335 / 11بغية الوعاة
 ،352 / 1شذرات الذهب  ،132 / 3سري أعالم النبالء 102/17
( )3معجم املقاييس يف اللغة؛ ص329 :
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()1

رمحه هللا" :اخللق :ابلضم ،وبضمتني :السجية

وقال الفريوز آابدي
()2
والطبع ،واملروءة والدين".
وقال ابن منظور( )3رمحه هللا" :اخللق :اخلليقة؛ أعين :الطبيعة ،ويف التنزيل:
()5
{ وإنك لعلى خلق عظيم}( ،)4واجلمع :أخالق ،ال يكسر على غري ذلك.
اخللق واخللق يف األصل واحد … ولكن خص اخللق – بفتحة على اخلاء
 ابهليئات ،واألشكال ،والصور املدركة ابلبصر.وخص اخللق – بضمة على اخلاء  -ابلسجااي والطباع املدركة ابلبصرية.
قال تعاىل { وإنك لعلى خلق عظيم } أي :لعلى دين عظيم،
وقال تعاىل { إن هذا إال خلق األولني }( )6أي عاداهتم ودينهم الذي كانوا
يدينون به.

( )1حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر ،أبو طاهر ،جمد الدين الشريازي الفريوزآابدي،
من أئمة اللغة واألدب .تويف  817ه ينظر  :البدر الطالع  280/2والضوء الالمع 79 /10
وبغية الوعاة 117
( )2القاموس احمليط ص.793 :
( )3حممد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،مجال الدين ،ابن منظور األنصاري ،اإلمام اللغوي ،من
أشهر مصنفاته :لسان العرب ،تويف711 :ه ،انظر :األعالم .108 /7
( )4القلم4 :
( )5لسان العرب 87 ،86 :10
( )6الشعراء137 :
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قال الراغب األصفهاين( )1رمحه هللا" :واخللق واخللق يف األصل واحد
كالشرب والشرب ،والصرم والصرم ،لكن خص اخللق ابهليئات واألشكال
()2
والصور املدركة ابلبصر ،وخص اخللق ابلقوى والسجااي املدركة ابلبصرية".
واخللق هو الطبع املتكلف ،أما إن كان طبع غريزي فيسمى " اخليم "
قال القرطيب( )3رمحه هللا" :وحقيقة اخللق يف اللغة هو ما أيخذ اإلنسان به
نفسه من األدب يسمى خلقا؛ ألنه يسري كاخللقة فيه ،وأما ما طبع عليه من
األدب فهو اخليم -ابلكسر :-السجية والطبيعة ،ال واحد له من لفظه ،فيكون
اخللق الطبع املتكلف ،واخليم الطبع الغريزي ،وقد أوضح ذلك األعشى يف شعره
فقال :وإذا ذو الفضول ضن على املوىل وعادت خليمها األخالق أي :رجعت
()4
األخالق إىل طبائعها"
***

( )1احلسني بن حممد بن املفضل ،أبو القاسم األصفهاين املعروف ابلراغب :أديب ،من احلكماء،
تويف502 :ه ،انظر :سري أعالم النبالء  ،120 /18األعالم 255 /2
( )2مفردات ألفاظ القرآن ص297 :
( )3أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطيب اإلمام العالمة من
كبار املفسرين ،تويف سنة 671ه .ينظر :اتريخ اإلسالم ،للذهيب ،229/15األعالم للزركلي،
.322/5
( )4اجلامع ألحكام القرآن 227 :18
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األخالق يف االصطالح:
يف االصطالح تطلق األخالق ابعتبارين:
األول إطالق عام :وهو ما ذكره الغزايل( )1رمحه هللا حني عرف اخللق بقوله:
"اخللق عبارة عن هيئة يف النفس راسخة ،عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر
()2
من غري حاجة إىل فكر وروية".
وعلى هذا فاألخالق هي اثبتة ومستقرة لدى املرء ،وليست عرضة وطارئة،
فهي صفة تتكرر لدى املرء مىت حان وقتها ،أما إن كانت عارضة وال يفعلها
املرء إال مرة أو حنوها فال تسمى خلقا.
كما أن هذه الصفات املستقرة منها ما يكون خلقا ومنها ما يكون غريزة
ودافعا ،زمما مييز اخللق عنها أن آاثر سلوك املرء فيه مما حيمد عليه أو يذم ،بينما
الغريزة والدافع قد يكون فطراي وتتكافؤ فيه حاجات اإلنسان( ،)3ولذا فاخللق
إذا أطلق فيشمل احلسن والقبيح ،واملمدوح واملذموم ،وإن كان يف الغالب إذا
أطلق يكون املراد به احلسن املمدوح.

( )1حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي ،أبو حامد ،صاحب التصانيف ،ولد سنة ،450
وتويف سنة 505ه .ينظر :سري أعالم النبالء  ،322 /19واألعالم .22 /7
( )2إحياء علوم الدين 47 :3
( )3انظر األخالق اإلسالمية وأسسها 10 /1
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قال ابن عاشور( )1رمحه هللا" :خلق بضمتني :فهو السجية املتمكنة يف
النفس ،ابعثة على عمل يناسبها من خري أو شر .وقد فسر ابلقوى النفسية،
وهو تفسري قاصر.
فيشمل طبائع اخلري وطبائع الشر؛ ولذلك ال يعرف أحد النوعني من اللفظ
إال بقيد يضم إليه فيقال :خلق حسن ،ويقال يف ضده :سوء اخللق ،أو خلق
()2
ذميم ،قال تعاىل :و{إنك لعلى خلق عظيم}
ويف احلديث( :وخالق الناس خبلق حسن)( )3فإذا أطلق عن التقييد انصرف
إىل اخللق احلسن ....واخللق يف اصطالح احلكماء :ملكة؛ "أي :كيفية راسخة
يف النفس أي :متمكنة يف الفكر" ،تصدر هبا عن النفس أفعال صاحبها بدون
أتمل.
فخلق املرء جمموعة غرائز -أي :طبائع نفسية -مؤتلفة من انطباع فكري
إما جبلي يف أصل خلقته ،وإما كسيب انشئ عن مترن الفكر عليه وتقلده إايه
الستحسانه إايه عن جتربة نفعه ،أو عن تقليد ما يشاهده من بواعث حمبة ما
شاهد،

( )1حممد الطاهر بن عاشور املالكي ،ولد سنة  ،1296وتويف سنة 1393ه .انظر :األعالم
للزركلي.174/6 ،
( )2القلم4 :
( )3أخرجه الرتمذي يف أبواب الرب والصلة ابب ما جاء يف معاشرة الناس حديث رقم  ،1987قال
األلباين حديث حسن .ورواه اإلمام أمحد يف مسنده يف مسند األنصار حديث أيب ذر الغفاري
حديث رقم 21354
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وينبغي أن يسمى اختيارا من قول أو عمل لذاته ،أو لكونه من سرية من
حيبه ويقتدي به ،ويسمى تقليدا ،وحماولته تسمى ختلقا.
قال سامل بن وابصة( :)1عليك ابلقصد فيما أنت فاعله إن التخلق أييت
دونه اخللق
فإذا استقر ومتكن من النفس صار سجية له جيري أعماله على ما متليه
(.)2
عليه وأتمره به نفسه حبيث ال يستطيع ترك العمل مبقتضاها

الثاين :إطالق خاص

فرياد به التمسك أبحكام الشرع وآدابه فعال وتركا .وهذا هو معناه يف
الشرع.
وعند النظر واالستقراء للنصوص الشرعية يلحظ أن االستخدام الشرعي
للفظ "اخللق" ،ال خيتلف كثريا عن املعىن اللغوي هلذه الكلمة.
***

( )1سامل بن وابصة األسدي ذكره الطربي وغريه يف الصحابة ذكره املرزابين يف معجمه ،فقال" :سامل
بن وابصة بن معبد األسدي ،ويقال :اسم جده عتبة بن قيس بن كعب" ،تويف سنة  125ه
ينظر اإلصابة  ،21/3أسد الغابة  ،387/2املؤتلف واملختلف  ،197األعالم 73/3
( )2التحرير والتنوير 172-171/ 19
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الفرع الثاين :ورود لفظ اخللق والتخلق يف القرآن الكرمي والسنة النبوية،
ومعناه فيهما.

لفظ اخللق يف القرآن الكرمي:
جاءت كلمة اخللق يف القرآن يف موضعني:
()1
األول :قوله تعاىل على لسان قوم هود { :إن هذا إال خلق األولني }
()2
" معناه :ما هذا إال دين األولني وعادهتم وأخالقهم".
قال األلوسي( )3رمحه هللا" :أي :ما هذا الذي جئتنا به إال عادة األولني
يلفقون مثله ويدعون إليه،
أو ما هذا الذي حنن عليه من احلياة واملوت إال عادة قدمية مل يزل الناس
عليها،
أو ما هذا الذي حنن عليه من الدين إال عادة األولني الذين تقدموان من
اآلابء وغريهم"(.)4
الثاين :قوله تعاىل خماطبا نبينا حممدا صلى هللا عليه وسلم { :وإنك لعلى
()5
خلق عظيم }

( )1الشعراء137 :
( )2تفسري الطربي 277 /1
( )3أبو املعايل حممود شكري بن عبد هللا بن حممد بن أيب الثناء األلوسي ،مفسر ،وكاتب أديب،
وفقيه واعظ ،تويف سنة1342 :ه .ينظر :أعالم العراق ،حملمد هبجت205 - 85
( )4روح املعاين 112 /1
( )5القلم4 :
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قال الطربي( )1رمحه هللا" :يقول -تعاىل ذكره -لنبيه حممد صلى هللا عليه
وسلم :وإنك اي حممد ،لعلى أدب عظيم ،وذلك أدب القرآن الذي أدبه به،
()2
وهو اإلسالم وشرائعه ،وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل".
قال ابن كثري( )3رمحه هللا " :عن ابن عباس رضي هللا عنه :أي :وإنك لعلى
دين عظيم ،وهو اإلسالم .وكذلك قال جماهد ،وأبو مالك ،والسدي ،والربيع
()4
بن أنس ،والضحاك ،وابن زيد .وقال عطية :لعلى أدب عظيم".

لفظ اخللق يف السنة النبوية:
أما يف السنة املطهرة ،فقد ورد لفظ "اخللق" يف عدد من األحاديث
الصحيحة ،ومن ذلك:
 .1قول عائشة رضي هللا عنها يف وصف خلق الرسول صلى هللا عليه
وسلم( :كان خلقه القرآن)( )5؛ أي :متمسكا ابلقرآن وآبدابه ،وأوامره ونواهيه،
وما يشتمل عليه من املكارم واحملاسن واأللطاف(.)6
( )1أبو جعفر الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري ،اإلمام العلم اجملتهد ،ولد سنة 224ه ،
وتويف سنة 310ه  .ينظر :سري أعالم النبالء ،للذهيب./14
( )2تفسري الطربي 528/23
( )3عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري أبو الفداء اإلمام العالمة ولد سنة  700أو بعدها بيسري،
تويف سنة 774ه .ينظر :الدرر الكامنة يف أعالم املائة الثامنة ،445/1األعالم 320 /1
( )4تفسري ابن كثري 188/8
( )5أخرجه أمحد ( )23460واحلاكم ( )393 :2وصححه ووافقه الذهيب ،وصححه األلباين يف
صحيح اجلامع (.)4811
( )6انظر لسان العرب  ،87 /10وجامع العلوم واحلكم؛ البن رجب .99 /2
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 .2قوله صلى هللا عليه وسلم( :الرب حسن اخللق)(.)1
 .3قوله صلى هللا عليه وسلم( :أكمل املؤمنني إمياان أحسنهم خلقا)(.)2
قال ابن رسالن(" :)3اخللق عبارة عن أوصاف اإلنسان اليت يعامل هبا
غريه"(.)4
***

( )1أخرجه مسلم ( )4633من حديث النواس بن مسعان رضي هللا عنه.
( )2رواه أبو داود يف سننه ب الدليل على زايدة اإلميان 254/4 ،وقال األلباين حسن صحيح
( )3أمحد بن حسني بن حسن بن علي بن رسالن ،أبو العباس ،شهاب الدين ،الرملي :فقيه
شافعي .تويف سنة  844ه ينظر البدر الطالع  49 /1وشذرات الذهب 248 /7
( )4عون املعبود 343 /12
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الفرع الثالث :ما ورد يف السنة من وصف صفات هللا عز وجل ابألخالق
أما ما ورد يف السنة من وصف صفات هللا عز وجل ابألخالق ،فقد ورد
مجلة من الرواايت يف ذلك ،بيد أن مجيع تلك الرواايت مل تثبت بسند صحيح،
وهي إما ضعيفة أو موضوعة ،وهذه هي الرواايت اليت وقفت عليها مع بيان
حكمها كما ذكره العلماء واملختصني يف هذا الشأن.
 -1رواية( :ختلقوا أبخالق هللا).
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف "" :ال يعرف عن النيب صلى هللا
()1
عليه وسلم بل هو من ابب املوضوعات".
ووصف ابن القيم رمحه هللا هذا األثر أبنه ابطل " ورووا يف ذلك أثرا ابطال
()2
ختلقوا أبخالق هللا "
وقال األلباين( )3رمحه هللا" :ال أصل له  ,أورده السيوطي يف " أتييد احلقيقة
العلية " ( )1/89دون عزو"(.)4

( )1تلبيس اجلهمية 518/6
( )2مدارج السالكني 241/3
( )3أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين بن نوح جنايت األلباين ،الشيخ احملدث ،عالمة الشام ،ولد سنة
1333ه  ،وتويف سنة 1420ه  .ينظر :موسوعة مواقف السلف يف العقيدة ،أليب سهل املغراوي
 ،368/10املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين جملموعة من أعضاء ملتقى
أهل احلديث ،ص.321
( )4السلسلة الضعيفة  346 /6رقم .2822
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وقال حمققا شرح الطحاوية " :ال يعرف له أصل يف شيء من كتب السنة،
وذكره السيوطي رمحه هللا يف – أتييد احلقيقة العلية – ورقة  ،1/89ومل يعزه
()1
الحد).
 -2يف املطالب العالية 2572 :وقال أبو داود الطيالسي رمحه هللا(:)2
حدثنا عبد الواحد بن زيد ،حدثين عبد هللا بن راشد موىل عثمان حدثين موالي
عثمان بن عفان رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال( :إن
هلل تعاىل مائة خلق وسبعة عشر خلقا ،فمن أتى هللا عز وجل خبلق واحد ،دخل

اجلنة.)3().
()4
وقال البزار حدثنا حممد بن معمر ،حدثنا أبو داود به.
وقال أبو يعلى :حدثنا إسحاق هو ابن أيب إسرائيل ،حدثنا عبد الواحد،
()5
به.
ورواه البزار من هذا الوجه ،وقال :ال نعلمه إال من هذا الوجه وعبد الواحد
ليس ابلقوي ،وعبد هللا بن راشد جمهول(.)6
( )1شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي بتحقيق :الرتكي ،األرنؤوط ص 181
( )2مسند الطيالسي ص  ،14رقم 84
( )3قال حمقق املطالب العالية  :هو يف مسند الطيالسي بنفس اإلسناد ولفظه " :إن هللا عز وجل
خلق مائة خلق وسبعة عشر خلقا ،فمن أتى خبلق واحد ،دخل اجلنة ".وهناك فرق بني هذا
اللفظ وبني لفظ املطالب فنسبت يف املطالب إىل هللا تعاىل وأما يف لفظ املسند فهي خملوقة.
املطالب العالية ،432/11
( )4يف البحر الزخار  91/2ويف كشف األستار  28/1بنفس اإلسناد واملنت
( )5يف املسند الكبري أليب يعلى كما يف جممع الزوائد  36/1واملقصد األعلى  106/1حديث 18
( )6انظر املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية
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قال البوصريي :ومدار أسانيدهم على عبد الواحد بن زيد ،قال ابن عبد
()1
الرب :أمجعوا على ضعفه
()2
قال اهليثمي :ويف إسناده عبدهللا بن راشد وهو ضعيف
وقال األلباين رمحه هللا (ضعيف جدا)( )3وقال حمقق املطالب العالية :إسناده
()4
ضعيف جدا.
()5
( -3السخاء خلق هللا األعظم).
قال املنذري رمحه هللا يف الرتغيب "رواه أبو الشيخ ابن حيان يف كتاب
()6
الثواب".
ورواه أبو نعيم يف أخبار أصبهان( ،)7وأورده السيوطي يف اجلامع الصغري

( )1االحتاف ج 2ق  134نقال عن املطالب العالية 431/11
( )2جممع الزوائد 36/1
( )3ضعيف اجلامع حديث رقم  .1954 :وانظر ختريج أحاديث إحياء علوم الدين 879 /2
حديث رقم 1153
( )4وقال فيه علتان  :األوىل عبدالواحد بن زيد وهو مرتوك ،والثانية عبد هللا بن راشد وهو مستور.
املطالب العالية  ،431/11حاشية حديث رقم 2572
(" )5روى عن انفع قال :لقى حيىي بن زكراي عليه السالم إبليس لعنه هللا فقال له :أخربين أبحب
الناس إليك وأبغضهم ،قال :أحبهم إىل كل مؤمن خبيل وأبغضهم إىل كل منافق سخى قال :ومل
ذاك؟ قال إبليس :ألن السخاء خلق هللا األعظم فأخشى أن يطلع عليه يف بعض سخائه فيغفر
له" احملاسن واألضداد للجاحظ 87/1
( )6الرتغيب والرتهيب  283/2حديث رقم 19
( )7أخبار أصبهان  178/2حديث 482
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نقال عن اتريخ ابن النجار عن ابن عباس .)1(...وذكره اهلندي يف كنز
العمال( .)2والديلمي يف الفردوس مبأثور اخلطاب(.)3
قال ابن السبكي :مل أجد له إسنادا.)4(.
وقال األلباين رمحه هللا :ضعيف(.)5
 -4عن عمار بن ايسر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :حسن
اخللق خلق هللا األعظم)

رواه الطرباين وأبو نعيم و الديلمي ،واملنذري ،واهليثمي وقال" :وفيه عمرو
بن احلصني وهو مرتوك" )6(،قال العراقي :ضعيف( )7قال األلباين :موضوع(.)8
( )1اجلامع الصغري  7083/1حديث رقم  .7085وقال املناوي بعد شرحه للحديث ( " :ابن
النجار) يف اتريخ بغداد (عن ابن عباس) وضعفه املنذري وظاهره أنه مل خيرجه أحد ممن وضع هلم
الرموز مع أن أاب نعيم والديلمي خرجاه عن عمارة ابللفظ املزبور بل رواه أبو الشيخ ابن حيان
يف كتاب الثواب " فيض القدير شرح اجلامع الصغري  134-4حديث رقم 4802
( )2كنز العمال 507/6حديث .15926
( )3الفردوس مبأثور اخلطاب 341/2حديث 3542
( 378 /6 )4انظر ختريج أحاديث إحياء علوم الدين ص 2374/5حديث  ،3787احتاف
السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين 679/9 ،201/8
( )5انظر صحيح وضعيف اجلامع  490/1حديث رقم  ،7082ضعيف اجلامع 204/15حديث
رقم  ،3339 :ضعيف الرتغيب والرتهيب  174/2حديث  ،1559السلسلة الضعيفة/8 :
3731 233
( )6انظر املعجم األوسط  184/8حديث  ،8344حلية األولياء  ،175/2الفردوس مبأثور
اخلطاب  140/2حديث  ،2714جممع الزوائد  228/7حديث  ،12658الرتغيب
والرتهيب 355/3
( )7ختريج اإلحياء 62/3
( )8ضعيف اجلامع حديث رقم  ،2715 :ضعيف الرتغيب حديث رقم  ،1597السلسلة الضعيفة
حديث رقم 3490
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 -5عن أنس مرفوعا( :أفضل األعمال الصالة لوقتها وخري ما أعطي
اإلنسان حسن اخللق إن حسن اخللق خلق من أخالق هللا)

(.)1

قال الذهيب رمحه هللا يف ميزان االعتدال :يف ترمجة احلسن بن مقداد بعد أن
()2
ذكر احلديث " :فأحسب هذا وضعه ،وإال فاجلسار".
()3

( -6إن هلل تسعة و تسعني خلقا من ختلق بواحد منها دخل اجلنة).

( -7إن هلل ثالمثائة خلق من لقيه خبلق منها مع التوحيد دخل اجلنة).

قال احلافظ العراقى رمحه هللا :حديث «إن هلل تعاىل ثالمثائة خلق....أخرجه
الطرباين يف األوسط من حديث أنس مرفوعا عن هللا تعاىل( .)4وقال الشوكاين:
()5
"وروى أبلفاظ قال السخاوي والكل ضعيف ".
 -8عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه (إن هلل عز وجل مائة وسبعة عشر
خلقا ال يوايف عبد خبلق منها إال أدخله اجلنة).

ويف رواية (إن هلل تعاىل مائة خلق وسبعة عشر خلقا من أاته خبلق منها دخل

اجلنة).

( )1كتاب موسوعة األخالق اإلسالمية الدرر السنية  -أحاديث ال أصل هلا أو موضوعة يف
األخالق ص 56
( )2ميزان االعتدال  524/1رقم 1953
( )3ذكره الغزايل يف خامتة املقصد األسىن ،ومل أجد من عزاه إىل أحد كتب السنة.
( )4الطرباين في املعجم األوسط  20/2ويف إسناده أبو ظالل القسملي ،وثقه ابن حبان واألكثر
على تضعيفه.
( )5الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة  450/1احلديث  ،17وانظر قول العراقي يف ختريج
األحياء حديث 4196
جملة العلوم الشرعية
العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

299

ويف رواية ( :أن هلل عز وجل مائة خلق وستة عشر خلقا من أاته خبلق منها

دخل اجلنة).
ويف رواية أخرى (مائة خلق وسبعة عشر خلقا ويف رواية مائة وسبع عشرة

شريعة)(.)1

رواه البيهقي رمحه هللا وقال " :هكذا رواه عبد الواحد بن زيد البصري
الزاهد وليس ابلقوي يف احلديث و قد خولف يف إسناده و هو أيضا ليس
ابلقوي"(.)2
وذكره الدارقطين رمحه هللا يف العلل :وقال:ومها بصراين ضعيفان – أي
عبدالواحد بن زيد واحلسن بن ذكوان -واحلديث غري اثبت( )3وبنحوه قاله ابن
اجلوزي يف العلل املتناهية(.)4
قال السيوطي رمحه هللا حسن(.)5
()6
قال:األلباين رمحه هللا :ضعيف جدا.

( )1اهليثمي يف جممع الزوائد  41/1ابن حجر العسقالين يف املطالب العالية 128/3
( )2شعب اإلميان  266/6حديث 8550
( )3العلل للدارقطين 39-38/3
( )4العلل املتناهية  934-933/2حديث  1557وقال  :قال حيىي بن معني عبد الواحد بن زيد
ليس بشيء وقال الفالس مرتوك احلديث وقال امحد بن حنبل احاديث ابن ذكوان اابطيل،
وانظر تلخيص العلل املتناهية للذهيب ص  363حديث 1048
( )5اجلامع الصغري42 /4
( )6ضعيف اجلامع 1954
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 -9وقد قيل :إن هللا سبحانه أوحى إىل داود(:ختلق أبخالقي ،فإن من
()1

أخالقي أين أان الصبور).
وهذه الرواية :كما هو ظاهر أوردت بصيغة التمريض ،كذلك هي مروية
عن أهل الكتاب ورواايت أهل الكتاب أقل ما يقال فيها التوقف فيها.
 -10رواية عن احلسن البصري أنه قال( :أال إن املعروف خلق من أخالق

هللا ،وعليه جزاؤه).

ذكره بن أىب الدنيا يف كتابه قضاء احلوائج( )2إبسناده :أخربان القاضي أبو
القاسم ،حدثنا أبو علي ،حدثنا عبد هللا قال :قال أيب رمحه هللا :أخربان حممد
بن جعفر املدائين ،عن محزة الزايت ،عن أيب سفيان ،عن احلسن ....وليس
املراد ابحلسن هنا احلسن البصري رمحه هللا ،بل املراد به احلسن الكويف .قال
عنه ابن حجر :جمهول.وقال الذهيب :ال يعرف.
فمن العرض السابق يتبني لنا أن ما ورد يف السنة من وصف صفات هللا
عز وجل ابألخالق ،فجميع تلك الرواايت مل تثبت بسند صحيح ،وهي إما
ضعيفة أو موضوعة.
***

()1ذكره ابن القيم يف عدة الصابرين ص 86-85
( )2كتابه قضاء احلوائج  24/1حديث  ،22ويف رواية عن جابر النخعي ،رفعه قال" :املعروف
خلق من خلق هللا كرمي  ".حديث 23
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الفرع الرابع :صحة إطالق لفظ " األخالق" على صفة هللا عز وجل.
املراد بلفظ ":األخالق " هنا هو أمساء هللا وصفاته عز وجل ،فأخالق هللا
عز وجل أي أمساؤه وصفاته .وهذا واضح ،لكن املسألة العقدية املرادة هنا هي
حكم إطالق مصطلح "األخالق" على هللا عز وجل والعدول به عن مصطلح
" األمساء والصفات" ؟
عند تتبع لفظ " األخالق " يف النصوص الشرعية ،يتبني – كما تقدم -
أنه مل يرد ال يف الكتاب وال يف السنة وال يف كالم الصحابة وسلف األمة من
أئمة أهل السنة واجلماعة إطالقه على هللا عز وجل.
وما ورد يف السنة النبوية من أحاديث فيها لفظ " األخالق " فهي أحاديث
ال تصح بل كثري منها ال أصل له وموضوع – كما تقدم بيانه .-
وأول من وقفت عليه ممن أطلق هذا اللفظ على هللا عز وجل هو احلكيم
الرتمذي( )1رمحه هللا حيث قال -يف شرح حديث (إن هلل تعاىل مائة خلق
وسبعة عشر خلقا فمن أتى هللا خبلق واحد منها دخل اجلنة)  " :-كأنه يريد
أن من أاته خبلق واحد منها وهب له مجيع سيئاته وغفر له سائر ذنوبه .ويف
خرب أن األخالق يف اخلزائن فإذا أراد هللا بعبد خريا منحه خلقا منها ،أال ترى
أن املفرط يف دينه املضيع حلقوقه ميوت وهو صاحب خلق من هذه األخالق
( )1الرتمذي احلكيم :هو أبو عبد هللا حممد بن علي بن احلسن بن بشر احلكيم الرتمذي،قال اإلمام
الذهيب :
اإلمام احلافظ العارف الزاهد ...وكان ذا رحلة ومعرفة وله مصنفات وفضائل..وله حكم ومواعظ
وجاللة لوال هفوة بدت منه ..ينظر  :السري  13ص ،439:لسان امليزان  309/5جمموع
الفتاوي البن تيمية 267 / 13 ،222/2
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فتنطلق األلسنة ابلثناء عليه ،فأخالق هللا أخرجها لعباده من ابب القدرة،
وخزهنا هلم يف اخلزائن ،وقسمها بينهم على قدر منازهلم عنده...
وقد عد يف بعض الرواايت من تلك األخالق كظم الغيظ والعفو عند القدرة
والصلة عند القطيعة واحللم عند السفه والوقار عند الطيش ووفاء احلق عند
اجلحود واإلطعام عند اجلوع والقطيعة عند املنع واإلصالح عند اإلفساد
والتجاوز عن املسيء والعطف على الظامل وقبول املعذرة واإلانبة للحق والتجايف
عن دار الغرور وترك التمادي يف الباطل .فإذا أراد هللا بعبد خريا وفقه لتلك
األخالق،وإن أراد به شرا خلى بينه وبني أخالق إبليس اليت منها أن يغضب
فال يرضى ويسمع فيحقد وأيخذ يف شره ويلعب فيلهو "(.)1
قال املناوي( )2رمحه هللا :تتمة قال ابن عريب( :)3سئل اجلنيد عن املعرفة
والعارف فقال لون املاء لون إانئه أي هو متخلق أبخالق هللا تعاىل حىت كأنه
هو وما هو هو .مل يصرح يف هذا احلديث يف أي مكان هذه األخالق ومل
يصرح أبن اآليت بشيء من هذه األخالق شرطه اإلسالم.

( )1انظر فيض القدير شرح اجلامع الصغري  613-612/2حيث نقل املناوي ذلك عن احلكيم
( )2حممد عبد الرؤوف بن اتج العارفني ابن علي بن زين العابدين احلدادي ث املناوي ،زين الدين،
صاحب كتاب فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،ولد سنة952 :ه وتويف سنة 1031 :ه .
( )3ابن عريب أبو بكر حممد بن علي بن حممد الطائي ،أبو بكر امللقب ابلشيخ األكرب عند
الصوفية ،فيلسوف ،صويف من أئمة املتكلمني قال الذهيب عنه  " :ومن أردا تواليفه كتاب
(الفصوص) ،فإن كان ال كفر فيه ،فما يف الدنيا كفر ،نسأل هللا العفو والنجاة " ،تويف سنة
638ه  .ينظر سري أعالم النبالء للذهيب48/23 ،
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وقد بني ذلك يف حديث آخر روى الطرباين عنه يف األوسط مرفوعا (إن
هلل عز وجل لوحا من زبرجدة خضراء حتت العرش كتب فيه أان هللا ال إله إال
أان أرحم الرامحني خلقت بضعة عشر وثالث مئة خلق من جاء خبلق منها مع
شهادة أن ال إله إال هللا دخل اجلنة) وإسناده حسن( )1وال منافاة بني قوله يف
احلديث املشروح "مئة" وقوله يف احلديث "ثالمثائة" ،ألان إن قلنا أن مفهوم
العدد ليس حبجة فالقليل ال ينفي الكثري ،وإال فيمكن أن يقال إن منها مئة
وسبعة عشر أصول والباقي متشعبة عنها داخلة حتتها فأخرب مرة ابألصول
وأخرى هبا وما تفرع عنها(.)2
وقد تقدم معىن األخالق يف لغة العرب ،وكذلك يف االصطالح ،وعند
أتمل ذلك يلحظ أنه يتضمن معىن ال يليق ابهلل عز وجل ،إن مل يتضمن قدحا
فيه سبحانه وتعاىل.
وهبذا يتبني لنا أن لفظ " األخالق " ال يصح أن تطلق على صفات هللا
عز وجل ،إذ مل ترد يف النصوص الشرعية ال يف القرآن الكرمي وال يف السنة
النبوية ،وال يف كالم الصحابة وال سلف األمة ،كما أهنا حتتمل معاين ال تليق
ابهلل عز وجل.

( )1تقدم خترجيه انظر ص 25
( )2انظر فيض القدير شرح اجلامع الصغري 613-612/2
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الفرع اخلامس :صحة إطالق لفظ " التخلق "
وفيها ثالثة أمور:
للعلماء يف إطالق لفظ " التخلق " والتعبري به على االقتداء أبمساء هللا
وصفاته اجتاهان:
األول :جواز التعبري بذلك وعدم التحرج منه أو االمتناع عنه.
واآلخر :رفض ذلك ومنعه ،والتحذير من التعبري به ،ملا يتضمن من حماذير.
وتفصيل الكالم عن هذين االجتاهني فيما يلي:
األمر األول :االجتاه األول :جواز التعبري به ،وعدم االمتناع عنه:
هناك مجلة من العلماء أطلقوا لفظ "التخلق أبخالق هللا" .وهذه العبارة
ميكن محلها على حمملني ،أحدمها صحيح سليم ،واآلخر فاسد ابطل.
األول :حممل صحيح سليم؛ وهو احلث على التخلق مبقتضى صفات هللا
وأمسائه وموجبها ،وذلك ابلنظر إىل الصفات اليت حيسن من املخلوق أن يتصف
مبقتضاها ؛ كالعلم والرمحة واحلكمة واحللم والكرم واجلود والعفو ونظائرها ؛ كما
يف حديث (إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا)( )1وحديث (إن هللا مجيل حيب
اجلمال)( .)2أما الصفات املختصة ابهلل فهذا شيء ال ميكن أن يتصف به
()3
املخلوق ،وال جيوز أن يدعيه ،كاخلالق والرزاق واإلله وحنو ذلك.

( )1رواه مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة ابب قبول الصدقة من الكسب الطيب ..حديث رقم
1015
( )2رواه مسلم يف صحيحه كتاب اإلميان ابب حتريك الكرب وبيانه حديث رقم 91
( )3انظر جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ ابن ابز 133/1
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الثاين :حممل فاسد ابطل ؛ وهو حماولة االتصاف جبميع صفات هللا تعاىل؛
سواء الصفات اليت اختص هبا هللا عز وجل أو غريها من الصفات ،وذلك عمال
وتشبها ابلقاعدة الفلسفية "غاية احلكمة وهناية الكمال اإلنساين التشبه ابإلله
على قدر الطاقة ".
ومعظم من يدعو إىل هذه الدعوة ويقول هبذه العبارة هو على هذا احململ،
لظهور ذلك جليا عند أتمل نصوص كالمه وأقواله ،فغايته التشبه ابإلله ،وسيأيت
()1
بيان هذا.
وإليك بعض نصوص وأقوال من قال هبذه العبارة وهذا اللفظ:
تقدم قول احلكيم الرتمذي( .)2قال الكالابذي( )3بقوله" :وهذا الفناء هو
الذي عرب عنه احلديث النبوي( :ختلقوا أبخالق هللا) ؛ وصوره احلديث القدسي:
(كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به )4().وهبذا الفناء حيس
الصويف إحساس ذوق ووجدان وقلب وروح أبن هللا سبحانه معه ويف ضمريه
()5
وحركاته وكلماته".
والغزايل أكثر من عرب عن صفات هللا أبهنا أخالق ،وحتدث عن ذلك،
وأطلقه ،وصرح به ،وصنف فيه حىت عد أنه من أوائل من قال بذلك.
( )1انظر ص  41من هذا البحث
( )2انظر ص  27من هذا البحث
( )3حممد بن إبراهيم بن يعقوب الكالابذي البخاري ،أبو بكر ،من حفاظ احلديث ،تويف380:ه،
انظر :األعالم 295 /5
( )4رواه البخاري كتاب الرقاق ابب التواضع حديث رقم 6502
( )5التعرف ملذهب أهل التصوف ص5 :

306

التخلق أبخالق هللا "دراسة عقدية"
د .حممد بن انصر السحيباين

ومن أقواله:
قال" :الفصل الرابع :يف بيان أن كمال العبد وسعادته يف التخلق أبخالق
()1
هللا تعاىل ،والتحلي مبعاين صفاته وأمسائه بقدر ما يتصور يف حقه".
وقال" :فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز و جل يف الصفات اليت أمر
فيها ابالقتداء والتخلق أبخالق الربوبية حىت قيل ختلقوا أبخالق هللا ،وذلك يف
اكتساب حمامد الصفات اليت هي من صفات اإلهلية من العلم والرب واإلحسان
واللطف وإفاضة اخلري والرمحة على اخللق والنصيحة هلم وإرشادهم إىل احلق
ومنعهم من الباطل إىل غري ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرب إىل هللا
سبحانه وتعاىل ال مبعىن طلب القرب ابملكان بل ابلصفات "(.)2
وقال " :اعلم أنه إمنا محلين على ذكر هذه التنبيهات ردف هذه األسامي
والصفات قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ختلقوا أبخالق هللا تعاىل)،
وقوله عليه الصالة والسالم إن هلل كذا وكذا خلقا من ختلق بواحد منها دخل
اجلنة ،وما تداولته ألسنة الصوفية من كلمات تشري إىل ما ذكرانه؛ لكن على
وجه يوهم عند غري احملصل شيئا من معىن احللول واالحتاد .وذلك غري مظنون
بعاقل فضال عن املتميزين خبصائص املكاشفات.

( )1املقصد األسىن ص45 :
( )2إحياء علوم الدين 306/4
جملة العلوم الشرعية
العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

307

ولقد مسعت الشيخ أاب علي الفارمذي( )1حيكي عن شيخه أيب القاسم
الكركاين( )2قدس هللا روحهما أنه قال :إن األمساء التسعة والتسعني تصري أوصافا
للعبد السالك وهو بعد يف السلوك غري واصل .وهذا الذي ذكره إن أراد به
شيئا يناسب ما أوردانه فهو صحيح ،وال يظن به إال ذلك ويكون يف اللفظ
نوع من التوسع واالستعارة ،فإن معاين األمساء هي صفات هللا تعاىل وصفاته
ال تصري صفة لغريه ،ولكن معناه أنه حيصل له ما يناسب تلك األوصاف ،كما
يقال :فالن حصل علم أستاذه ،وعلم األستاذ ال حيصل للتلميذ بل حيصل له
مثل علمه.
وإن ظن ظان أن املراد به ليس ما ذكرانه فهو ابطل قطعا ،فإين أقول:
قول القائل :إن معاين أمساء هللا سبحانه وتعاىل صارت أوصافا له؛ ال خيلو:
إما أن يعين به عني تلك الصفات أو مثلها ،فإن عىن به مثلها فال خيلو :إما
عىن به مثلها مطلقا من كل وجه ،وإما أنه عىن به مثلها من حيث االسم
واملشاركة يف عموم الصفات دون خواص املعاين ،فهذان قسمان.

( )1الفارمذي أبو علي الفضل بن حممد اخلراساين اإلمام الكبري ،شيخ الصوفية ،،الواعظ .ولد :سنة
 407وتويف سنة  477ه والفارمذي :ضبطت يف األصل بسكون امليم وضبطها السمعاين بفتح
الراء وامليم وضبطها ايقوت بسكون الراء وفتح امليم :وهي نسبة إىل فارمذ قرية من قرى طوس.
ينظر األنساب  405 ،219 / 9العرب  288 / 3سري أعالم النبالء 565/18
( )2الشيخ القدوة ،عامل الزهاد ،أبو القاسم ،عبد هللا بن علي بن عبد هللا الطوسي الطرباين،
الكركاين ،ويعرف :بكركان .كان شيخ الصوفية واملشار إليه ابألحوال واجملاهدة .تويف سنة 469
سري أعالم النبوة 399/13
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وإن عىن به عينها؛ فال خيلو :إما أن يكون بطريق انتقال الصفات من الرب
إىل العبد ،أو ال انتقال .فإن مل يكن ابالنتقال؛ فال خيلو :إما أن يكون ابحتاد
ذات العبد بذات الرب حىت يكون هو هو فتكون صفاته ،وإما أن يكون بطريق
احللول.
وهذه أقسام ثالثة؛ وهو :االنتقال ،واالحتاد ،واحللول ،وقسمان مقدمان.
فهذه مخسة أقسام الصحيح منها قسم واحد؛ وهو :أن يثبت للعبد من هذه
الصفات أمور تناسبها على اجلملة وتشاركها يف االسم ولكن ال متاثلها مماثلة
اتمة كما ذكرانه يف التنبيهات.)1("..
وقال شيخ اإلسالم:رمحه هللا " :وهلذا ضل من سلك سبيل هؤالء فصار
مقصودهم هو التشبه ابهلل واحتجوا مبا يروون ختلقوا أبخالق هللا ,وصنف أبو
حامد شرح أمساء هللا احلسىن وضمنه التشبه ابهلل يف كل اسم من أمسائه ومساه
التخلق حىت يف امسه اجلبار واملتكرب واإلله وحنو ذلك من األمساء اليت ثبت
()2
ابلنص واإلمجاع أهنا خمتصة ابهلل وأنه ليس للعباد فيها نصيب".
وممن عرب ابألخالق عن الصفات ابن العريب رمحه هللا حيث قال" :وأخالق
هللا تعاىل :هي كل صفة حممودة يكون الثناء عليها يف الشريعة موجودا؛ كالتقوى
واجلود وكظم الغيظ والعفو؛ فهذه وأمثاهلا أخالق هللا ،وأخالق القرآن ،وأخالق
النيب صلى هللا عليه وسلم؛

( )1املقصد األسىن ص151-150 :
()2الصفدية 337/2
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أي :األخالق اليت مدح هللا ،وورد الثناء عليها يف القرآن ،وكان عليها
األنبياء عليهم السالم؛ كما يقال يف املساجد :بيوت هللا؛ أي :عظمها هللا ودعا
()1
إىل قال فيها".
وممن عرب ابلتخلق بصفات هللا ،وفصل القول فيها ،وذكر كيفية التخلق
ببعض الصفات العز بن عبدالسالم( )2رمحه هللا يف كتابة شجرة املعرفة حيث
قال يف فصل يف آداب القرآن" :أخالق القرآن ضرابن :أحدمها :التخلق
خبصائص العبودية كالذل واإلذعان ،والثاين :التخلق ببعض صفات الربوبية
كالعدل واإلحسان ،فإن صفات اإلله ضرابن ،أحدمها :خمتص به کاألزلية
واألبدية و الغين عن األكوان،
والثاين :ميكن التخلق به ،وهو ضرابن :أحدمها :ال جيوز التخلق به کالعظمة
والكربايء.
والثاين :وردت الشريعة ابلتخلق به کاجلود واحلياء واحللم والوفاء ،فالتخلق
بذلك على حسب اإلمكان
مرض للرمحن ،مرغم للشيطان ،ويدل على ذلك التخلق آبايت القرآن
واتفاق أهل املعرفة واإلميان".

( )1انظر :األمد األقصى ۲۳۱/1
( )2عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي ،املشهور ابلعز بن عبد السالم،
تويف سنة  660ه ينظر طبقات الشافعية ،214/8 :البداية والنهاية ،264 /13 :العرب
للذهيب ،260/5 :شذرات الذهب302 /5 :
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ث عقد اباب يف التخلق بصفات الرمحن على حسب اإلمكان ،وفيه فصل:
"ال يصلح لوالية الداين من مل يتأدب آبداب القرآن ،ومل يتخلق بصفات الرمحن
على حسب اإلمكان".
وعقد اباب يف كيفية التخلق ابألمساء والصفات ،وقال" :لكل ختلق رتب و
درجات متفاواتت ،وينقسم أكثر التخلق إىل فرض عني وسنة وفرض كفاية،
فانظر إىل أمسائه احلسن ،وختلق من كل اسم منها مبقتضاه على حسب
اإلمكان" ث ذكر أقسام أمساء هللا وصفاته ،وبني أن منها ما يتخلق به ن ومنها
ماال ال ميكن التخلق به .ث عقد لكل صفة من صفات هللا فصال يف كيفية
()1
التخلق هبا.
وتكلف الشريف التلمساين( )2جبعل التخلق ابمسه اخلالق يف النكاح أبنه
خالفة رابنية يف إجياد األشخاص اإلنسانية ،وال خيفى على عاقل أن هذا اخللق
املزعوم موجود يف البهائم وسائر احليواانت .قال التلمساين..." :يف النكاح
خالفة رابنية يف إجياد األشخاص اإلنسانية ،وذلك ابلتخلق ابمسه اخلالق،
ولذلك ذهب احلنفية واحلنابلة إىل أنه أفضل من التحلي بنوافل الطاعات،
وروي أنه يف الفضل أكمل من حفظ املوجود كإنقاذ اهللكى ،ألن اإلجياد أنفع
من اإلبقاء وأقوى يف التشبه ابخللق اإلهلي،

( )1انظر شجرة املعارف :ص42-31 ،22 ،14 :
( )2حممد بن أمحد بن علي اإلدريسي احلسين ،أبو عبد هللا العلويين املعروف ابلشريف التلمساين،من
علماء املالكية ،تويف سنة  771ه  .ينظر األعالم 327/5
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وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ختلقوا أبخالق هللا) .ويف هذا
زلت أحبار اليهود إذ قدحوا يف النبوة بعد الكمال تقليدا لقدماء الفالسفة يف
الرغبة عن النكاح ،نظرا منهم إىل استغناء اإلنسان عنه يف بقائه الشخصي،
قالوا خبالف الطعام والشراب ،وما شعروا أن اإلجياد أقوى يف التشبه ابخللق
اإلهلي من اإلبقاء ،ولسنا نعين ابإلجياد احلقيقة ،بل أقوى درجات اإلعداد
تسمى إجيادا جمازا ،أما اإلجياد احلقيقي فال يتأتى من املمكن ،إذ لو خلى رسوم
()1
ذاته مل يستحق الوجود ملا يف اإلمكان من الطبيعة العدمية فكيف تقيده".
وقال الشاطيب( )2رمحه هللا" :وقسم هو مأخوذ من عادة هللا تعاىل يف إنزاله،
وخطاب اخللق به ،ومعاملته هلم ابلرفق واحلسىن ،من جعله عربيا يدخل حتت
أفهامهم ،مع أنه املنزه القدمي ،وكونه تتنزل عليهم ابلتقريب واملالطفة والتعليم يف
نفس املعاملة به ،قبل النظر إىل ما حواه من املعارف واخلريات ،وهذا نظر خارج
عما تضمنه القرآن من العلوم ،ويتبني صحة األصل املذكور يف كتاب االجتهاد،
وهو أصل التخلق بصفات هللا واالقتداء أبفعاله".
وقال بعد أن ذكر أمثلة من القرآن ":إن هذه األمثلة وما جرى جمراها مل
يستفد احلكم فيها من جهة وضع األلفاظ للمعاين ،وإمنا استفيد من جهة
أخرى ،وهي جهة االقتداء ابألفعال".
( )1املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى إفريقيا واملغرب يف فقه النوازل 492 /8
( )2أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي املالكي ،الشهري ابلشاطيب ،تويف
سنة790ه .ينظر :األعالم ،للزركلي ،75/1موسوعة مواقف السلف يف العقيدة ،أليب سهل
املغراوي 404/8
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وقال" :ومن ذلك أشياء ذكرت يف ابب االجتهاد يف االقتداء ابألفعال
()1
والتخلق ابلصفات".
كما استخدم املناوي رمحه هللا يف كتابه التيسري كلمة ختلق يف مواضع كثرية
عند ذكر الصفات اليت وصف هللا هبا وأن هللا حيب تلك الصفة حنو إن هللا
مجيل حيب اجلمال سخي حيب السخاء نظيف حيب النظافة ،وحنوها من
()2
األلفاظ.
***

( )1املوافقات204-203/4 ،169-163/2 ،377 /3 :
( )2انظر التيسري بشرح اجلامع الصغري ،505 ،505 ،141/1ة ،543 ،541 ،522،529
 135/2 ،996 ،754وغريها.
وممن قال بذلك :السهروردي يف عوارف املعارف  ،193/1والسيوطي يف شرح سنن ابن ماجه،
والرازي يف أساس التقديس ومال علي القاري يف مرقاة املفاتيح والشعراوي يف أمساء هللا احلسىن
ص  ،114 ،9واجلرجاين يف تعريفه للفلسفة ص ،216والكاشاين يف اصطالحات الصوفية ص
 ،114وعموما العبارة مشهورة ومتداولة فدى الصوفية يف كتبهم.
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األمر الثاين :االجتاه الثاين :رفض ذلك ومنعه ،والتحذير من التعبري به ،ملا
يتضمن من حماذير

ذهب مجلة من العلماء من أئمة أهل السنة واجلماعة إىل منع التعبري بلفظ
التخلق بصفات هللا ،إذ هذا اللفظ يراد به حقيقة التشبه بصفات هللا ،لكن
لتلطيف معىن التشبيه يعرب ابلتخلق أبخالق هللا ،وممن ذهب إىل هذا وبني
بطالن التعبري به وأنه مسلك املشبهة وأهل احللول واالحتاد من املتفلسفة من
املالحدة ومن وافقهم مايلي:
ابن تيمية رمحه هللا حيث قال" :وأصل املتفلسفة أن الفلسفة اليت هي
الكمال عندهم هي التشبه ابإلله على قدر الطاقة ،وهم يقولون :إن حركات
األفالك ألجل التشبه ابألول.
وعلى هذا بىن أبو حامد كتابه يف شرح األمساء احلسىن ،وختلق العبد
أبخالق هللا ،وأنكر ذلك عليه املازري وغريه ،وقالوا :ليس هلل خلق يتخلق به
العبد.
وعدل أبو احلكم بن برجان عن لفظ التخلق إىل لفظ التعبد.
وعلى هذا األصل الفلسفي بىن ابن عريب معىن ويل هللا ،وأنه املتشبه به
املتخلق أبخالقه ،كما يفسر أبو حامد التقرب من هللا ابلتشبه به ،وابن عريب
()1
وحنوه جيعلون الويل أفضل من النيب بناء على أصوهلم الفلسفية االحتادية".
وقال يف موضع آخر ":وهلذا ضل من سلك سبيل هؤالء فصار مقصودهم
هو التشبه ابهلل واحتجوا مبا يروون ختلقوا أبخالق هللا.
( )1شرح كلمات الشيخ عبد القادر الكيالين من فتوح الغيب ص83
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وصنف أبو حامد شرح أمساء هللا احلسىن وضمنه التشبه ابهلل يف كل اسم
من أمسائه ومساه التخلق حىت يف امسه اجلبار واملتكرب واإلله وحنو ذلك من األمساء
اليت ثبت ابلنص واإلمجاع أهنا خمتصة ابهلل وأنه ليس للعباد فيها نصيب كقول
النيب صلى هللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم وغريه يقول
هللا تعاىل( :العظمة إزاري والكربايء ردائي فمن انزعين واحدا منهما عذبته)(.)1
وسلك هذا املسلك ابن عريب وابن سبعني( )2وغريمها من مالحدة الصوفية
()3
وصار ذلك مع ما ضموا إليه من البدع واإلحلاد موقعا هلم يف احللول واإلحتاد"
العبد
بعض الناس كأيب حامد الغزايل وغريه ،وجعلوا َ
وقال " :وهذا قد طََرده ح
يتصف ابجلبار واملتكرب على ٍ
وجه فسروه وجعلوا ذلك َختَلُّ اقا أبخالق هللا ،ورووا
ِّ ()4
املازري
حديثاا َ
"ختَلَّقوا أبخالق هللا" ،وأنكر ذلك عليهم آخرون كأيب عبد هللا َ

( )1أخرجه أبو داود ،4090وابن ماجه  ،4174وأمحد  ،7382وصححه األلباين ،صحيح أيب
داود ۷۷۰ /۲
( )2عبد احلق بن إبراهيم بن حممد بن نصر بن سبعني االشبيلي املرسي ،أحد الفالسفة املتصوفة وهو
من القائلني بوحدة الوجود .قال ابن دقيق العيد" :جلست مع ابن سبعني من ضحوة إىل قريب
الظهر ،وهو يسرد كالما تعقل مفرداته وال تعقل مركباته" .توىف سنة  669ه ،ينظر ترمجته:
العرب ،291 / 5 :فوات الوفيات ،253 /2 :لسان امليزان ،392 / 3 :شذرات الذهب/ 5 :
.329
( )3الصفدية 337/2
( )4املازري أبو عبد هللا ،حممد بن علي بن عمر بن حممد التميمي املازري املالكي .الشيخ اإلمام
العالمة البحر املتفنن ،مصنف كتاب " املعلم بفوائد شرح مسلم " قال الذهيب " :ولصاحب
الرتمجة أتليف يف الرد على "االحياء" وتبيني ما فيه من الواهي والتفلسف ،أنصف فيه ،رمحه هللا"
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وغريه؛ وقالوا :ليس للرب خلق يتخلَّ حق به العبد .وقالوا هذه فلسفة حك ِّسيَت
عباءة اإلسالم ،وهو معىن قول الفالسفة :الفلسفة التشبه ابإلله على قدر
أحب هللا من العباد االتصاف
الطاقة .وابجلملة فاالتصاف والتخلُّق والتعبُّد مبا َّ
به وهو من صفاته كالعلم والرمحة واإلحسان واجلمال الشرعي وحنو ذلك هو
حق كما َّ
دل عليه الكتاب والسنة خبالف الكربايء وحنوه ،فإنه قد ثبت يف
ِّ
فمن انزعين واحدةا ِّمْنها
الصحيح أن هللا يقولَ (:
العظَ َمةح إزاري والك ِّْربايءح ِّرَدائي ْ
"()1
َع َّذبْتحه)
وقال ابن القيم رمحه هللا مبينا فساد هذا اللفظ ،وأن هناك ألفاظ أوىل منه،
كما بني رمحه هللا رتبة هذا اللفظ مقاران ابأللفاظ اليت تقاربه ،فقال " :وهذه
العبارة – أي الدعاء -أوىل من عبارة من قال يتخلق أبمساء هللا فإهنا ليست
بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفالسفة ابلتشبه ابإلله على قدر الطاقة.
وأحسن منها عبارة أيب احلكم بن برهان وهي التعبد.
وأحسن منها العبارة املطابقة للقرآن وهي الدعاء املتضمن للتعبد والسؤال.
فمراتبها أربعة أشدها إنكارا عبارة الفالسفة وهي التشبه وأحسن منها عبارة
من قال التخلق وأحسن منها عبارة من قال التعبد وأحسن من اجلميع الدعاء
()2
وهي لفظ القرآن ".
تويف سنة  536ه ينظر سري أعالم النبالء  ،104-20وفيات االعيان "  ،285 / 4اإلمام
املازري لعبد الوهاب حسن حسين.
( )1كتاب الرد على الشاذيل يف حزبيه وما صنفه يف آداب الطريق ص 96
( )2بدائع الفوائد 172/1
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وقال " :قوله "وتلبس نعوت القدس" القدس هو النزاهة والطهارة ونعوت
القدس هي صفاته فيلبسه احلق سبحانه من تلك النعوت ما يليق به واستعار
لذلك لفظة اللبس فإن تلك الصفات خلع وخلع احلق سبحانه وتعاىل يلبسها
من يشاء من عباده.
وهذا موضع يتوارد عيه املوحدون وامللحدون:
فاملوحد يعتقد أن الذي ألبسه هللا إايه هو صفات مجل هللا هبا ظاهره وابطنه
وهي صفات خملوقه ألبست عبدا خملوقا فكسى عبده حلة من حلل فضله
وعطائه.
وامللحد يقول كساه نفس صفاته وخلع عليه خلعة من صفات ذاته حىت
صار شبيها به بل هو هو .ويقولون الوصول هو التشبه ابإلله على قدر الطاقة
وبعضهم يلطف هذا املعىن ويقول بل يتخلق أبخالق الرب ورووا يف ذلك أثرا
ابطال ختلقوا أبخالق هللا ،وليس ههنا غري التعبد ابلصفات اجلميلة واألخالق
الفاضلة اليت حيبها هللا وخيلقها ملن يشاء من عباده ،فالعبد خملوق وخلعته خملوقة
وصفاته خملوقة وهللا سبحانه وتعاىل ابئن بذاته وصفاته عن خلقه ال ميازجهم
()1
وال ميازجونه وال حيل فيهم وال حيلون فيه تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا" .
قال ابن أيب العز احلنفي( )2رمحه هللا " :ث يقولون – أي غالة نفاة الصفات
 :أصل الفلسفة هي التشبيه ابإلله على قدر الطاقة ،وجيعلون هذا غاية( )1مدارج السالكني 3 /241
( )2صدر الدين حممد بن عالء الدين علي بن حممد بن حممد بن أيب العز احلنفي الصاحلي ،تويف
سنة 792ه  .ينظر :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد احلنبلي.557/8 ،
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احلكمة وهناية الكمال اإلنساين .ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه
العبارة ،ويروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال( :ختلقوا أبخالق هللا)،
()1
فإذا كانوا ينفون الصفات ،فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم ؟ "
وقال ابن ابز( )2رمحه هللا عندما سئل عن احلث على االتصاف بصفات
هللا والتخلق أبخالقه.
فأجاب رمحه هللا :هذا التعبري غري الئق ،ولكن له حممل صحيح ،وهو
احلث على التخلق مبقتضى صفات هللا وأمسائه وموجبها ،وذلك ابلنظر إىل
الصفات اليت حيسن من املخلوق أن يتصف مبقتضاها ،خبالف الصفات
املختصة ابهلل كاخلالق والرزاق واإلله وحنو ذلك ،فإن هذا شيء ال ميكن أن
يتصف به املخلوق ،وال جيوز أن يدعيه ،وهكذا ما أشبه هذه األمساء.)3(".
وقال الشيخ صاحل آل الشيخ( )4حفظه هللا " :امتثال العبد لصفات هللا
جل وعال وأتثره بذلك وإتيانه هبا ،الناس فيها ما بني ٍ
جاف ٍ
وغال ،وأما أهل
السنة فإهنم أثبتوا ذلك على ما جاء يف النصوص.

( )1شرح العقيدة الطحاوية 182-181/1
( )2عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحن آل ابز ،الشيخ اإلمام البحر العالمة ،ولد سنة 1330
ه  ،وتويف سنة 1420ه  .ينظر :جمموع فتاوى ابن ابز ،9/1 ،جوانب من سرية ابن ابز حملمد
احلمد ،ص12 ،موسوعة مواقف السلف يف العقيدة ،أليب سهل املغراوي302/10
( )3جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ ابن ابز 251 / 6
( )4صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ صاحب املعايل الشيخ
العالمة ،وزير الشؤون اإلسالمية السابق ،ولد يف مدينة الرايض سنة 1378ه

318

التخلق أبخالق هللا "دراسة عقدية"
د .حممد بن انصر السحيباين

بيان ذلك :أن الصوفية والفالسفة  -يعين غالة الصوفية والفالسفة -
يقولون إن الفلسفة هي التخلق بصفات هللا على قدر الطاقة ،التخلق بصفات
هللا ،هكذا جيعلون الفلسفة اللي هي عندهم أعلى احلكمة ،عند الصوفية أن
صفات هللا جل وعال حمتتثل وسواء يف ذلك الصفات اليت هي راجعة إىل اجلمال
أم الصفات اليت هي راجعة إىل اجلالل أم الصفات اليت هي راجعة إىل الربوبية
()1
أم الصفات اليت هي راجعة إىل األلوهية".
وهبذا يتبني لنا أن القول ابلتخلق أبخالق هللا مآله الوقوع ابلتشبيه ،بل يف
احللول واالحتاد ،إضافة إىل تعطيل أمساء هللا وصفاته عن حقيقتها ومعناها
الصحيح املراد به ،ولذا حذر علماء أهل السنة واجلماعة من استعمال هذا
اللفظ ،وأنكروا على من قال به.
***

( )1شرح الواسطية ص 143
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األمر الثالث :نقد عبارة" :التخلق أبخالق هللا"
نقد العلماء والباحثون عبارة " ختلق العبد أبخالق هللا" من أوجه كثرية،
ميكن تصنيفها من جانبني:
األول :من اجلانب الشرعي ،وذلك بعدم ثبوهتا وخمالفتها للنصوص
الشرعية ،وخمالفتها للمنهج الصحيح السليم لالعتقاد ووقوع القائلني هبا يف
التناقض يف ما يعتقدونه.
الثاين :من جانب أصل املقالة ومنبعها ،وارتباطها ابلفلسفة اليواننية،
وأتثرها هبا.
وهذه بعض أوجه نقد العبارة:
 .1أن نسبة "اخلحلق" هلل عز وجل مل ترد ال يف الكتاب وال يف السنة  -وقد
تقدم بيان ذلك –والواجب على املسلم أن يتقيد يف حديثه عن هللا تعاىل
مبا ثبت ابلنصوص الشرعية ،ألن األصل يف ما مل يثبت يف الكتاب وال يف
السنة التوقف.
 .2وردت عدة أحاديث يف نسبة اخلحلحق إىل هللا ،وكلها ال تثبت إما أن تكون
ضعيفة أو موضوعة ال أصل هلا – وقد تقدم بيان ذلك.-
 .3أن من أجاز ذلك وقال به كان معتمدا على حديث( :ختلقوا أبخالق
هللا) ،وهو حديث "ال أصل له يف كتب السنة( )1قال شيخ اإلسالم ابن

( )1تقدم بيان ذلك انظر ص 22
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تيمية رمحه هللا" :ال يعرف عن النيب صلى هللا عليه وسلم بل هو من ابب
()1
املوضوعات".
 .4حديث (ختلقوا أبخالق هللا) ،مع عدم ثبوته وكونه ال أصل له ،فإنه أيضا
ظاهر البطالن؛ فليس كل صفات هللا مطلوب من العبد االتصاف هبا،
فمن صفات هللا ما ال جيوز للعبد التخلق به إذ هناك صفات اختص هبا
هللا عز وجل ال ينازعه فيها أحد ،ومن الضالل واالحنراف منازعة هللا فيها.
قال ابن تيمية رمحه هللا":واإلله وحنو ذلك من األمساء اليت ثبت ابلنص واإلمجاع
أهنا خمتصة ابهلل وأنه ليس للعباد فيها نصيب كقول النيب صلى هللا عليه و
سلم يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم وغريه (يقول هللا تعاىل العظمة
إزاري والكربايء ردائي فمن انزعين واحدا منهما عذبته(.
وسلك هذا املسلك ابن عريب وابن سبعني وغريمها من مالحدة الصوفية
وصار ذلك مع ما ضموا إليه من البدع واإلحلاد موقعا هلم يف احللول "(.)2
 .5القول ابالقتداء أبفعال هللا تعاىل مع ما يرتتب عليه من مفسدة احللول
والتشبه خمالف ملقتضى أوامر الشرع ،حيث دلت النصوص الشرعية على
وجوب لزوم طريقة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف العلم واالعتقاد والعمل
والقول ،وأن ذلك هو ميزان اإلميان .فالعبد مأمور شرعا ابالقتداء ابلرسول
صلى هللا عليه وسلم فيما ال خيتص به ،ال أبفعال هللا .قال تعاىل{ :لقد
كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر
( )1تلبيس اجلهمية 518/6
( )2الصفدية ص 678
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هللا كثريا}( ،)1قال ابن كثري-رمحه هللا" :-هذه اآلية أصل كبري يف التأسي
برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يف أقواله وأفعاله وأحواله"(.)3()2
أهل السن ِّة على أن القياس ال جيري يف الت ِّ
وحيد إن أفضى إىل ِّ
 .6اتفاق ِّ
تشبيه
َ
ِّ
فإن هللاَ تعاىل ليس كمثلِّه شيء ،فال جيوز أن حميَثَّل ِّ
ِّ
ابملخلوقَّ ،
بغريه.
اخلالق
َ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا" :وابجلملة ففعل الرب ال يقاس
أبفعال العباد ،بل من أعظم األصول اليت أنكرها أهل السنة على املعتزلة
وحنوهم من القدرية قياس أفعال الرب على أفعال العباد وابلعكس؛ وقالوا:
هم حم َشبِّهة األفعال ،فإهنم جيعلون احلسن من العبد والقبيح منه حسناا من
وقبيحا منه ،وليس األمر كذلك؛ َّ
فإن هللا ليس كمثله شيء ال يف ذاته
الرب ا
أمورا اتصف هبا كما
وال يف صفاته وال أفعاله .وهللا تعاىل حيب من العباد ا
الوتْر" ،وقال" :إنهح مجيل
قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا َوتْ ر ححي ُّ
ب َ
وتعبده هبذه
ب اجلَ َم َ
حِّحي ُّ
ال" .....فهو حيب اتصاف العبد هبذه الصفات َ
بعض الناس كأيب حامد الغزايل وغريه ،وجعلوا
املعاين احملبوبة .وهذا قد طََرده ح
العبد يتصف ابجلبار واملتكرب على ٍ
وجه فسروه وجعلوا ذلك َختَلُّ اقا أبخالق
َ
"ختَلَّقوا أبخالق هللا" ،وأنكر ذلك عليهم آخرون كأيب
هللا ،ورووا حديثاا َ
املازِّري وغريه؛ وقالوا :ليس للرب خلق يتخلَّ حق به العبد .وقالوا هذه
عبد هللا َ
( )1األحزاب21 :
( )2تفسري ابن كثري473 /3
( )3انظر حمظورية القول ابلتخلق أبمساء هللا والتشبه بصفاته واالقتداء أبفعاله مقال يف النت حملمد
علي فركوس يف موقع خاص ابملؤلف
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فلسفة حك ِّسيَت عباءة اإلسالم ،وهو معىن قول الفالسفة :الفلسفة التشبه
()1
ابإلله على قدر الطاقة".
 .7أن من يقول بتخلق العبد أبخالق هللا ،هم من املتكلمني ومن متفلسفة
الصوفية ،وهو هبذا القول متناقضون فيما يقولونه من اعتقاد يف هذا:
 حيث إهنم ال يقبلون حديث اآلحاد حىت لو كان يف الصحيح ،فهميرفضونه وال يستدلون به يف مسائل العقيدة ،بينما هم هنا يقررون عقيدة
مبثل هذا احلديث الذي ال أصل له.
 كما أهنم متناقضون من حيث إهنم يعطلون صفات هللا عز وجل حبجةتنزيه اخلالق عن التشبيه ابملخلوق ،بينما هم هنا يدعون إىل املخلوق
ابلتخلق أبخالق اخلالق ،مع نفيهم للصفات وتعطيلها ،وكما قال ابن أيب
العز احلنفي " :فإذا كانوا ينفون الصفات ،فبأي شيء يتخلق العبد على
زعمهم ؟ "( )2قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف ِّ
معر ِّ
ض الرِّد على
الفالسفة و ِّ
ِّ
ِّ
َّوحيد ،ويبالغو َن
أتباعهم " :ثَّ من
القوم يدَّعو َن الت َ
العجب أن َ
شبيه حىت نَ َفوا الص ِّ
نفي الت ِّ
ِّ
فات ،وشنعوا على ِّ
الكتاب لِّما جاء من
أهل
يف ِّ
ح
الص ِّ
فات يف التور ِّاة ِّ
وغريها ،وأنكروا قولَه يف التور ِّاة( :إِّ َّان َسنَ ْخلح حق بَ َشارا َعلَى
ِّ
شبيها هلل.)3()،
وه ْم يدعون أن َ
ص َورتنَا يح ْشبِّ حهنَا» ،ح
جيعل ن ْف َسه ا
ح
أحدهم ح

( )1الرد على الشاذيل ص97-95
( )2شرح العقيدة الطحاوية 182-181/1
( )3الصفدية 336 /2
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 .8وبناء على ما تقدم ال يبعد عن الصحة القول أبن مقصود هؤالء ودافعهم
ليس هو اتباع احلديث واالقتداء به ،بل هو التأثر ابلفلسفة ،واتباعها
والتشبه هبا.
ِّ ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ .9
نتزعة من قول
عبارة التخلُّ ِّق أبمساء هللا والتشبه بصفاته غريح سديدة ،وهي م َ
()1
الفالسفة ابلتشبه ابإلله على قدر الطاقة" كما ذكر ابن القيم رمحه هللا.
 .10أن املقولة فكرة يواننية قدمية كان أول من قال هبا أفالطون يف حماورة
()2
"تيتاتوس".
 .11هناك ارتباط بني مقولة " التخلق أبخالق هللا" وبني القاعدة الفلسفية "
غاية احلكمة وهناية الكمال االنساين التشبه ابإلله على قدر الطاقة " يقول
اجلرجاين يف تعريف الفلسفة" :الفلسفة التشبه ابإلله حبسب الطاقة البشرية
لتحصيل السعادة األبدية كما أمر الصادق يف قوله ختلقوا أبخالق هللا أي
تشبهوا به يف اإلحاطة ابملعلومات والتجرد عن اجلسمانيات"( )3ولذا قالوا
يف التصوف :التخلق أبخالق هللا ،والتشبه ابإلله".
وهبذا يتبني من خالل العرض السابق فساد القول ابلتخلق أبخالق هللا
وبطالهنا ،وأنه ال أصل هلا يف النصوص الشرعية ،وأن مصدره ومنبعه التأثر
ابلفلسفة والفالسفة يف قاعدهتم أن الكمال اإلنساين حبسب التشبه ابإلله.

( )1انظر بدائع الفوائد 172/1
( )2ينظر حملة عن عقيدة التخلق أبخالق هللا مقال يف موقع ملتقى أهل التفسري.
( )3التعريفات ص 216
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الفرع السادس :صلة هذا اللفظ بتشبه املخلوق بصفات اخلالق.
مع – كما تقدم – أن هذه العبارة تتضمن حماذير عقدية خمالفة ملنهج أهل
السنة واجلماعة يف أمساء هللا وصفاته ،كعدم ثبوت إطالق لفظ "اخلحلق على صفات
هللا عز وجل ،وأن ما ورد من رواايت يف التخلق وأخالق هللا عز وجل فهي غري
اثبتة فهي ضعيفة أو موضوعة ،مع هذه احملاذير فهناك حمذور آخر أهم وأعظم
وهو القول ابلتشبيه ،والوقوع يف تشبيه املخلوق ابخلالق ،وقد تقدم بيان أن عبارة
" التخلق أبخالق هللا " هلا حممالن ،أحدمها صحيح وهو احلث على التخلق
مبقتضى صفات هللا وأمسائه اليت حيسن من املخلوق أن يتصف مبقتضاها وموجبها.
واآلخر فاسد وهو حماولة االتصاف جبميع صفات هللا تعاىل؛ سواء الصفات اليت
اختص هبا هللا عز وجل أو غريها من الصفات ،أي التشبه ابهلل عز وجل.
وسيتبني من خالل النصوص التالية أن احململ الثاين هو املراد لدى الكثري ممن
قال ودعا إىل التخلق أبخالق هللا عز وجل.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا" :وهلذا ضل من سلك سبيل هؤالء
فصار مقصودهم هو التشبه ابهلل واحتجوا مبا يروون ختلقوا أبخالق هللا .وصنف
أبو حامد شرح أمساء هللا احلسىن وضمنه التشبه ابهلل يف كل اسم من أمسائه ومساه
التخلق حىت يف امسه اجلبار واملتكرب واإلله وحنو ذلك من األمساء اليت ثبت ابلنص
واإلمجاع أهنا خمتصة ابهلل وأنه ليس للعباد فيها نصيب كقول النيب صلى هللا عليه
و سلم يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم وغريه يقول هللا تعاىل( :العظمة
إزاري والكربايء ردائي فمن انزعين واحدا منهما عذبته).
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وسلك هذا املسلك ابن عريب وابن سبعني وغريمها من مالحدة الصوفية وصار
ذلك مع ما ضموا إليه من البدع واإلحلاد موقعا هلم يف احللول واإلحتاد"(.)1
وقال " :وأصل املتفلسفة أن الفلسفة اليت هي الكمال عندهم هي التشبه
ابإلله على قدر الطاقة ،وهم يقولون :إن حركات األفالك ألجل التشبه ابألول.
وعلى هذا بىن أبو حامد كتابه يف شرح األمساء احلسىن ،وختلق العبد أبخالق
هللا ....وعلى هذا األصل الفلسفي بىن ابن عريب معىن ويل هللا ،وأنه املتشبه به
املتخلق أبخالقه ،كما يفسر أبو حامد التقرب من هللا ابلتشبه به ،وابن عريب وحنوه
()2
جيعلون الويل أفضل من النيب بناء على أصوهلم الفلسفية االحتادية".
وقال " :ث أعجب من هذا كله أنكم تقولون :الفلسفة هي التشبه ابإلله على
قدر الطاقة ومن هنا دخل من وافقكم يف إثبات تشبه العبد ابلرب يف الذات
والصفات واألفعال كصاحب الكتب املضنون هبا على غري أهله  -للغزايل  -ومن
مشى خلفه من القائلني ابلوحدة املطلقة واالحتاد وقالوا :إن اإلنسان مثل هللا وأن
قوله { :ليس كمثله شيء }( )3املراد أنه ليس كاإلنسان الذي هو مثل هللا شيء
ويقولون إن الفلك إمنا يتحرك تشبها مبا فوقه فيجعلون العبد قادرا على أن يتشبه
ابهلل وأن الفلك يتشبه ابهلل أو يتشبه ابلعقل املشبه هلل." ...

( )1الصفدية 337/2
( )2شرح كلمات الشيخ عبد القادر الكيالين من فتوح الغيب ص83
( )3الشورى 11
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ث بني أن تشبه هؤالء أنكر من التشبه الذي وقع فيه أهل الكتاب فقال" :
فتشبيهكم أنكر من تشبيه أهل الكتاب ألنكم جعلتم العبد قادرا على أن يتشبه
ابلرب وأولئك أخربوا عن الرب أنه قادر على أن خيلق ما يشبهه"(.)1
وقال ابن القيم رمحه هللا :قوله وتلبس نعوت القدس ،القدس هو النزاهة والطهارة
ونعوت القدس هي صفاته فيلبسه احلق سبحانه من تلك النعوت ما يليق به
واستعار لذلك لفظة اللبس فإن تلك الصفات خلع وخلع احلق سبحانه وتعاىل
يلبسها من يشاء من عباده .وهذا موضع يتوارد عيه املوحدون وامللحدون:
فاملوحد يعتقد أن الذي ألبسه هللا إايه هو صفات مجل هللا هبا ظاهره وابطنه
وهي صفات خملوقه ألبست عبدا خملوقا فكسى عبده حلة من حلل فضله وعطائه.
وامللحد يقول كساه نفس صفاته وخلع عليه خلعة من صفات ذاته حىت صار
شبيها به بل هو هو ويقولون الوصول هو التشبه ابإلله على قدر الطاقة ،وبعضهم
يلطف هذا املعىن ويقول بل يتخلق أبخالق الرب ورووا يف ذلك أثرا ابطال ختلقوا
أبخالق هللا .وليس ههنا غري التعبد ابلصفات اجلميلة واألخالق الفاضلة اليت
حيبها هللا وخيلقها ملن يشاء من عباده.
فالعبد خملوق وخلعته خملوقة وصفاته خملوقة وهللا سبحانه وتعاىل ابئن بذاته
وصفاته عن خلقه ال ميازجهم وال ميازجونه وال حيل فيهم وال حيلون فيه تعاىل هللا
()2
عن ذلك علوا كبريا".

( )1انظر درء التعارض 355/2
( )2مدارج السالكني 241/3
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املطلب الثالث :بيان وجه صحة لفظ كل من :الدعاء والتعبد ،وفيه

مسألتان:

املسألة األوىل :تقدمي لفظ الدعاء:
كما تقدم فابن القيم رمحه هللا صوب إطالق لفظ الدعاء والتعبد ،وأشار
إىل أن لفظ الدعاء أفضل وأوىل من سائر العبارات ،وميكن تعليل ذلك من
خالل أمرين ،مها:
 -1أن لفظ الدعاء هو اللفظ املطابق ملا ورد يف القرآن الكرمي ،حيث قال
َّ ِّ
تعاىل { :وَِِّّّ
ِّ
َمسَائِِّّه ۚ
ين يحْل ِّح حدو َن ِّيف أ ْ
ّلل ْاأل ْ
َ
َمسَاءح ا ْحلح ْس َ ٰىن فَ ْادعحوهح هبَا ۖ َوذَ حروا الذ َ
()1
ال ربُّ حكم ادع ِّوين أ ِّ
ب
َسيح ْجَزْو َن َما َكانحوا يَ ْع َملحو َن}  ،وقال سبحانهَ { :وقَ َ َ ح ْ ح ْ
َستَج ْ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ين }( ،)2عن
ين يَ ْستَكْربحو َن َع ْن عبَ َاديت َسيَ ْد حخلحو َن َج َهن ََّم َداخ ِّر َ
لَ حك ْم ۚ إ َّن الذ َ
صلَّى هللا َعلَْي ِّه َو َسلَّم يقول( :الدُّعاءح حه َو
النعمان بن بشري ,قال :مسعت النيب َ
العبادةح) ث قرأ { :ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت
َ
()4()3
سيدخلون جهنم داخرين}"
 -2أن لفظ الدعاء شامل لنوعي الدعاء التعبد واملسألة ،إذ الدعاء على
نوعني عبادة ومسألة.
( )1األعراف 180
( )2غافر 60
( )3رواه أمحد  ،271 ،267 /4وأبو داود  ،76 /2والرتمذي  ،211 /5وابن ماجه /2
،1258قال الرتمذي :حديث حسن صحيح ،وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود
(.)1329
( )4القواعد احلسان51
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وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية أن آايت الدعاء يف القرآن الكرمي شاملة
لنوعي الدعاء دعاء املسألة ودعاء العبادة ،حيث قال يف قول هللا عز وجل:
ِّ
ين * َوالَ تح ْف ِّس حدوا ِّيف األ َْر ِّ
ض بَ ْع َد
ضُّر اعا َو حخ ْفيَةا إِّنَّهح الَ حِّحي ُّ
{ ْادعحوا َربَّ حك ْم تَ َ
ب الْ حم ْعتَد َ
إِّصالَ ِّحها وادعوه خوفاا وطَمعا إِّ َّن ر ْمحةَ َِّّ
ِّ ِّ
ِّ
ني}(:)1
ْ َ َ ْ ح ح َْ َ َا َ َ
اّلل قَ ِّريب م َن الْ حم ْحسن َ
نوع ِّي الدُّعاء :دعاء العبادة ،ودعاء
هااتن اآليتان مشتملتان على آداب َ
املسألة:
فإن الدُّعاء يف القرآن يراد به هذا اتراة وهذا اتراة ،ويراد به جمموعهما ؛ ومها
متالزمان ؛ فإن دعاء املسألة :هو طلب ما ينفع الداعي ،وطلب كشف ما
يضره ودفعِّه ...،فهو يدعو للنفع و ِّ
الضر دعاءَ املسألة ،ويدعو خوفا ورجاءا
عبادة مستلزم ِّ
أن النَّوعني متالزمان ؛ فكل ِّ
دعاء ٍ
دعاءَ العبادة ؛ فعحلم َّ
لدعاء
مسألة متضمن ِّ
املسألة ،وكل ِّ
دعاء ٍ
لدعاء العبادة.
ِّ
وعلى هذا فقوله{ :وإِّ َذا سأَلَ ِّ ِّ
يب َد ْع َوَة الد ِّاع
َ َ َ
ك عبَادي َع ِّين فإين قَ ِّريب أحج ح
إِّ َذا دع ِّ
ان}( )2يتناول نوعي الدُّعاء ...وبكل منهما فح ِّسرت اآلية .قيل :أحعطيه
ََ
إذا سألين ،وقيل :أحثيبه إذا عبدين ،والقوالن متالزمان.
وليس هذا من استعمال اللفظ املشرتك يف معنييه كليهما ،أو استعمال
اللفظ يف حقيقته وجمازه ؛ بل هذا استعماله يف حقيقته املتضمنة لألمرين مجيعا.
وقل ما يحفطن له ،وأكثر آايت القرآن
َّ
عظيم النفعَّ ،
فتأمله ؛ فإنه موضوع ح
دالَّة على معنيني فصاعدا ،فهي من هذا القبيل.
( )1األعراف 56-55
( )2البقرة 186
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ومن ذلك قوله تعاىل{ :قح ْل َما يَ ْعبَأح بِّ حك ْم َرِّيب لَ ْوالَ حد َعا حؤحك ْم}( )1أي :دعاؤكم
إايه ،وقيل :دعاؤه إايكم إىل عبادته ،فيكون املصدر مضافا إىل املفعول ،وحمل
األول مضافا إىل الفاعل ،وهو األرجح من القولني.
وعلى هذا ؛ فاملراد به نوعا الدُّعاء ؛ وهو يف دعاء العبادة أَظهر ؛ أَي :ما
يعبأح بكم لوال أَنكم تَ ْر حجونَه ،وعبادته تستلزم مسأَلَته ؛ فالنوعان داخالن فيه.
ومن ذلك قوله تعاىل{ :وقَ َال ربُّ حكم ادع ِّوين أ ِّ
ب لَ حك ْم}( ،)2فالدُّعاء
َ َ ح ْح
ْ
َستَج ْ
ِّ َّ ِّ
ين يَ ْستَكِّْربحو َن
يتضمن النوعني ،وهو يف دعاء العبادة أظهر ؛ وهلذا أعقبه {إ َّن الذ َ
()3
ويفسر الدُّعاء يف اآلية هبذا وهذا.
َع ْن ِّعبَ َادِّيت} اآليةَّ ،
رسول هللا
مسعت َ
وروى الرتمذي عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه قال :ح
صلَّى هللا عليه وسلَّم يقول على املنربَّ ( :
إن الدُّعاء هو العبادة ،ث قرأ قوله تعاىل:
ِّ َّ ِّ
ال ربُّ حكم ادع ِّوين أ ِّ
ين تَ ْدعحو َن
{ َوقَ َ َ ح ْ ح ْ
َستَج ْ
ب لَ حك ْم}اآلية) ،و َّأما قوله تعاىل{ :إ َّن الذ َ
ون َِّّ
ِّمن د ِّ
اجتَ َمعحوا لَهح} اآلية( ،،)4وقوله{ :إِّ ْن يَ ْدعحو َن
ْ ح
اّلل لَ ْن َخيْلح حقوا ذح َاب ااب َولَ ِّو ْ
()5
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض َّل َعْن حه ْم َما َكانحوا يَ ْدعحو َن م ْن قَ ْب حل}
م ْن حدونه إِّالَّ إِّ َان ااث} اآلية  ،،وقولهَ { :و َ
اآلية( ،)6وكل موض ٍع ذكر فيه دعاءح املشركني ألواثهنم ،فاملراد به دعاءح العبادة
املتضمن دعاءَ املسألة ،فهو يف دعاء العبادة أظهر...
( )1الفرقان77
( )2غافر60
( )3غافر60
( )4احلج73
( )5النساء117
( )6فصلت48

330

التخلق أبخالق هللا "دراسة عقدية"
د .حممد بن انصر السحيباين

وقوله تعاىل{ :فَ ْادعوا َّ ِّ ِّ
ين}( ،)1هو دعاء العبادة ،واملعىن:
ح
اّللَ خمحْلص َ
ني لَهح الد َ
اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته ال تعبدوا معه غريه.
ِّ
يع الدُّعاء}( ،)2فاملراد ابلسمع
و َّأما قول إبراهيم عليه السالم{ :إِّ َّن َرِّيب لَ َسم ح
هنا السمع اخلاص وهو مسع اإلجابة والقبول ال السمع العام ألنه مسيع لكل
مسموع وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب ومسع
الرب تبارك وتعاىل له إاثبته على الثناء وإجابته للطلب فهو مسيع هلذا وهذا.
ك َر ِّب َش ِّقيًّا }( ،)3فقد قيل:
و َّأما ح
قول زكراي عليه السالم{ :ومل أَ حك ْن بِّ حد َعائِّ َ
مسع اإلجابة والقبول ،ال السمع العام ؛ ألنَّه مسيع
إنَّه دعاءح لسمع اخلاص ،وهو ح
مسموع ،وإذا كان كذلك ؛ فالدُّعاء :دعاء العبادة ودعاء املسألة ،واملعىن:
لكل
ٍ
أنَّك عودتَّين إجابتَك ،ومل تشقين ابلرد واحلرمان ،فهو توسل إليه سبحانه وتعاىل
مبا سلف من إجابته وإحسانه ،وهذا ظاهر ههنا.
الر ْمحَ َن} اآلية( ،)4فهذا الدُّعاء:
و َّأما قوله تعاىل{ :قح ِّل ْادعحوا َّ
اّللَ أ َِّو ْادعحوا َّ
يب صلَّى هللا عليه
سبب النزول ،قالوا :كان الن ُّ
املشهور أنَّه دعاءح املسألة ،وهو ح
فظن املشركون أنَّه يدعو
ومراة :اي رمحنَّ .
مراة :اي هللاَّ .
وسلَّم يدعو ربه فيقول َّ
إهلني ،فأنزل هللاح هذه اآليةَ.
()5
و َّأما قوله { :إِّ َّان حكنَّا ِّمن قَبل نَ ْدعوه إِّنَّه هو الْ ُّرب َّ ِّ
ْ ْ ح ح ح ح حَ َ
يم }  ،فهذا دعاءح
الرح ح
العبادة املتضمن للسؤال رغبةا ورهبةا ،واملعىنَّ :إان كنَّا خنلص له العبادة ؛ وهبذا
( )1غافر65
( )2إبراهيم39
( )3مرمي4
( )4اإلسراء110
( )5الطور28
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ُّ
عذاب السموم ،ال مبجرد السؤال املشرتك بني الناجي
استحقوا أ ْن وقاهم هللا
َ
وغريه :فإنه سبحانه يسأله من يف السموات واألرض{ ،لَ ْن نَ ْدعح َو ِّم ْن حدونِِّّه
إِّ َهلاا}( ،)1أي :لن نعبد غريه ،وكذا قوله{ :أَتَ ْدعحو َن بَ ْعالا} اآلية(.)2
ِّ
يل ْادعحوا حشَرَكاءَ حك ْم فَ َد َع ْوحه ْم}( ،)3فهذا دعاءح املسألة ،يبكتهم
و َّأما قولهَ { :وق َ
هللا وخيزيهم يوم القيامة آبرائهم ؛ َّ
دعوهتم ،وليس
أن شركاءَهم ال يستجيبون هلم َ
ِّ َّ ِّ
ين َز َع ْمتح ْم
املراد :اعبدوهم ،وهو نظري قوله تعاىلَ { :ويَ ْوَم يَ ح
قول َان حدوا حشَركائي الذ َ
()4
ف َه َذا :فَ َق ْولحهح تَ َع َاىلْ { :ادعحوا َربَّ حك ْم
فلم يَ ْستَ ِّجيبحوا َهلحْم}  .إ َذا عح ِّر َ
فَ َد َع ْوحه ْم ْ
ِّ
تَضُّرعا وخ ْفيةا }( )5ي ت ناو حل نَوعي الد ِّ
ِّ
ض ِّمن
ُّعاء ؛ لَ ِّكنَّهح ظَاهر ِّيف حد َعاء الْ َم ْسأَلَِّة حمتَ َ
ََ َ َ ْ َ ْ َ
َ ا َح َ
حد َعاءَ الْعِّبَ َاد ِّة َوِّهلََذا أ ََمَر ِّإبِّ ْخ َفائِِّّه َوإِّ ْسَر ِّارِّه.)6(".
قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه هللا":كل ما ورد يف القرآن من األمر
ابلدعاء ،والنهي عن دعاء غري هللا ،والثناء على الداعني ،يتناول دعاء املسألة،
ودعاء العبادة"(.)7
***

( )1الكهف14
( )2الصافات125
( )3القصص64
( )4الكهف52
( )5األعراف 55
( )6انظر جمموع الفتاوى  ،14-10-15وانظر بدائع الفوائد  514/5وما بعدها
( )7القواعد احلسان ص154
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املسألة الثانية :تقدمي لفظ التعبد:
غري أن هناك عدد من العلماء من رأى التعبري بلفظ التعبد ،وذلك ألوجه،
منها:
 -1أن الذهن ينصرف غالبا لدى الكثري من الناس عند إطالق لفظ "
الدعاء " إىل دعاء املسألة والطلب ،وهذا ليس هو املراد ،بينما إطالق لفظ "
التعبد " هو املراد واألدل على املقصود ،لذا فالتعبري به أوىل وأسلم.
 -2أن كثريا من العلماء خاصة املنظرين هلذا املسلك كابن تيمية وابن القيم
وغريمها درج يف ألفاظهم لفظ "التعبد" ،مما يدل على استحسانه وأولويته
 -3لفظ التعبد يتوافق مع لفظ العبادة والعبودية اليت هي الغاية واحلكمة
من وجودان وخلقنا ،وهو توحيد األلوهية ،ولذا فالتعبري هبذا اللفظ جيمع بني
توحيد األمساء والصفات الذي هو من توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية ،فيحقق
()1
أنواع التوحيد توحيد املعرفة واإلثبات وتوحيد القصد والطلب
***

( )1انظر التعبد ابألمساء والصفات ص 4
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املبحث الثاين :مراتب التعبُّد أبمساء هللا وصفاته وآاثره ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :مراتب التعبد أبمساء هللا وصفاته

التعبد أبمساء هللا وصفاته احلس ىن ليس على درجة واحدة ،بل هو درجات
ومراتب وأنواع ،وكلما زاد علم العبد ابهلل جل وعال ارت ف ع يف درج ة التعبد،
ِّ
الصفات
أكم حل الناس عبوديةا املتعبِّد جبميع األمساء و
و َ
َّ
العلم بكفايته
قال ابن تيمية رمحه هللا" :فإذا َّ
استقر يف القلب ومتكن فيه ح
لعبده ورمحتِّه له ِّ
وحلمه عنده ِّ
وبره به وإحسانه إليه على َّ
الدوام
كل ٍ
السرور أعظَ َم من َفرح ِّ
حمب بكل حمبوب سواه،
الفرح و ُّ
َ
أوجب له َ
فال يزال مرتقِّياا يف درجات ا ِّ
لعلو واالرتفاع حبسب رقيِّه يف هذه املعارف؛
()1
هذا يف ابب معرفة األمساء والصفات".
قال ابن القيم رمحه هللا :أكمل الناس عبودية املتعبد جبميع األمساء والصفات
اليت يطلع عليها البشر ،فال حتجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر،
كمن حيجبه التعبد ابمسه القدير عن التعبد ابمسه احلليم الرحيم،
أو حيجبه عبودية امسه املعطي عن عبودية امسه املانع،
أو عبودية امسه الرحيم والعفو والغفور عن امسه املنتقم،
أو التعبد أبمساء التودد ،والرب ،واللطف ،واإلحسان عن أمساء العدل،
واجلربوت ،والعظمة ،والكربايء
وحنو ذلك.
( )1دقائق التفسري  ،6/5جمموع الفتاوى 49/16
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وهذه طريقة ال حك َّمل من السائرين إىل هللا ،وهي طريقة مشتقة من قلب
القرآن ،قال هللا تعاىل {وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا}(.)1
والدعاء هبا يتناول دعاء املسألة ،ودعاء الثناء ،ودعاء التعبد ،وهو سبحانه
يدعو عباده إىل أن يعرفوه(.)2
العز بن عبدالسالم" :وقد َحيصل التحديق إىل هذه ِّ
الصفات من غري
وقال ُّ
ح
ُّ
تذكر وال استِّحضار،
والعارفون ِّ
متفاوتون يف كثرة ذلك وقلَّتِّه ،وانقطاعه ومداومته ،فهم يف رايض
يتعجبون ،وال تستمر األحوال ٍ
املعر ِّفة يتقلَّبونِّ ،
ألحد منهم
ومن نَضارة مثارها َّ
على َّ
حجب على
الدوام واالتصال لتقلُّب القلوب وتنقُّل األحوال ،والغفالت ح
املعارف مسدالت ،إن أسدلَت على مجيعها نكص ِّ
العارف إىل طَْبع البشر،
فرمبَّا وقعت منه اهلفوات والزَّالت ،فإذا انكشف احلجاب عن بعض ِّ
الصفات،
َ
()3
ِّ
أمثارها".
آاثر تلك الصفة و َ
أينعت ح
ظهرت ح
َ
***

( )1األعراف 180
( )2مدارج السالكني ،420/1وانظر شفاء العليل 278/1
( )3شجرة املعارف واألحوال 43
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املطلب الثاين :آاثر التعبد أبمساء هللا وصفاته:
تقدم بيان منزلة اإلميان أبمساء هللا وصفاته وأمهيته ،وهناك جانب آخر يربز
أمهيته وهو آاثر املعرفة والتعبد هبا سواء على العبد نفسه خصوصا ،أو على
اجملتمع عموما ،فالعلم بتلك اآلاثر تربز أمهيته ومنزلة جبالء ووضوح .وآاثر التعبد
أبمساء هللا وصفاته على العبد نفسه ال ححياط ابلوصف وال يحدرك إال ملن يحرزق
فهمها ومعرفتها ،والتعبد واملعرفة متالزمان ،فمعرفة بدون تعبد ال تفيد صاحبها،
وتعبد بدون معرفة ال يصح التعبد وقد يكون ضالال واحنرفا ،لذا فما يذكر عن
أمهية املعرفة أو عن التعبد فهو شامل لألمرين معا وال خيص أحدمها دون اآلخر.
ومن مجلة تلك اآلاثر:
 .1أن التعبد من أعظم أسباب دخول اجلنة والنجاة من النار ،عن أىب هريرة
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :إن هلل تسعة وتسعني امسا مائة إال
واحدا من أحصاها دخل اجلنة) ،وقد تقدم بيان املراد أبحصاها ،وأن من
اإلحصاء تعبد هللا هبا.
 .2يزيد إميان العبد بربه ،وإقبال على الطاعات اجتناب الذنوب ،ويزيده
اجتهادا يف نيل حماب هللا ،ويف العمل مبا يرضيه .قال شيخ اإلسالم ابن
تيمية رمحه هللا " :من عرف أمساء هللا ومعانيها فآمن هبا كان إميانه أكمل
ممن مل يعرف تلك األمساء بل آمن هبا إمياان جممال "(.)1

( )1جمموع الفتاوى 235-234/7
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 .3يورث ويثمر يف العبد عبادات قلبية متنوعة من ذلك :حب هللا وتعظيمه
ورجائه وخوفه ،وخشيته ،وذالا له وخضوعا وانكسارا وفقرا ،وإخالص العمل
له ،فهي أعظم األسباب والطرق لذلك.
ازدادت هيبتحه له وخشيتحه
قال ابن القيم" :كلَّما ازدادت معرفةح العبد بربِّه
ْ
اّللَ ِّم ْن ِّعبَ ِّاد ِّه الْعحلَ َماءح }( )1؛ أي :العلماء
َّإايه ،كما قال هللا تعاىل { :إَِّّمنَا َخيْ َشى َّ
النيب صلى هللا عليه وسلم( :أان أعرفحكم ابهلل و ُّ
أشدكم له
به ،وقال ُّ
َ
()4
خشية)(.)3()2وقال ابن القيم" :كلَّما كان ابهلل أعرف كان توُّكله عليه أقوى"
حق خشيته العلماء ِّ
وقال ابن كثريَّ :
العارفون به؛ ألنَّه كلما
"إمنا خيشاه َّ
ح
ِّ
ِّ
ِّ
املنعوت
املوصوف بصفات الكمال
القدير العليم
كانت املعرفة للعظيم
ابألمساء احلسىن ،كلما كانت املعرفة به أمتَّ والعلم به أكمل  -كانت اخلشيةح له
()5
أعظم وأكثر".

( )1فاطر28 :
( )2أخرجه البخاري كتاب األدب ابب من مل يواجه الناس ابلعتاب حديث رقم  ،6101ومسلم
كتاب الفضائل ابب علمه ابهلل تعاىل وشدة خشيته حديث رقم  ،6255بلفظ( :إين ألعلمهم
ابهلل وأشدهم له خشية) .من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )3روضة احملبني ص 406
( )4مدارج السالكني  ،123/2وانظر :طريق اهلجرتني ،423 :التعبُّد ابألمساء والصفات ص 10
( )5تفسري القرآن العظيم 561 / 3
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يقول العز بن عبد السالم رمحه هللا" :فهم معاين أمساء هللا تعاىل وسيلة إىل
معاملته بثمراهتا من :اخلوف ،والرجاء ،واملهابة ،واحملبة ،والتوكل ،وغري ذلك من
مثرات معرفة الصفات"(.)1
قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه هللا " :إن معرفة هللا تعاىل تدعو
إىل حمبته وخشيته ورجائه وإخالص العمل له ،وهذا عني سعادة العبد ،وال
سبيل إىل معرفة هللا إال مبعرفة أمسائه وصفاته ،والتفقه يف فهم معانيها ..بل
حقيقة اإلميان أن يعرف الرب الذي يؤمن به ،ويبذل جهده يف معرفة أمسائه
وصفاته ،حىت يبلغ درجة اليقني .وحبسب معرفته بربه ،يكون إميانه ،فكلما
ازداد معرفة بربه ،ازداد إميانه ،وكلما نقص نقص ،وأقرب طريق يوصله إىل ذلك:
تدبر صفاته وأمسائه من القرآن.)2(" ..
قال ابن رجب( )3رمحه هللا " :فأصل العلم :العلم ابهلل الذي يوجب خشيته
وحمبته والقرب منه واألنس به والشوق إليه ،ث يتلوه العلم أبحكام هللا وما حيبه
ويرضاه من العبد من قول أو عمل و حال أو اعتقاد "(.)4
فمن الثمرات :اليقني والطمأنينة ،قال ابن القيم رمحه هللا " :وحقيقة
الطمأنينة اليت تصري هبا النفس مطمئنة أن تطمئن يف ابب معرفة أمسائه وصفاته
( )1شجرة املعارف واألحوال ،ص .1
( )2تفسري السعدي ،ج  ،1ص .24
( )3زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن ،،احلنبلي ،الواعظ .اإلمام احلافظ ،احملدث،
الفقيه ،تويف من بعد سنة792 :ه .يحنظر :ذيل طبقات احلفاظ 244 -243 ،انظر :األعالم
(295 /3
( )4فضل علم السلف ص 69
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ونعوت كماله إىل خربه الذي أخرب به عن نفسه وأخربت به عنه رسله فتتلقاه
ابلقبول والتسليم واإلذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب به ،فإنه معرفة من
معرفات الرب سبحانه إىل عبده على لسان رسوله فال يزل القلب يف أعظم
القلق واالضطراب يف هذا الباب حىت خيالط اإلميان أبمساء الرب تعاىل وصفاته
وتوحيده وعلوه على عرشه وتكلمه ابلوحي بشاشة قلبه فينزل ذلك عليه نزول
املاء الزالل على القلب امللتهب ابلعطش فيطمئن إليه ويسكن إليه ويفرح به
ويلني له قلبه ومفاصله ،حىت كأنه شاهد األمر كما أخربت به الرسل بل يصري
ذلك لقلبه مبنزلة رؤية الشمس يف الظهرية لعينه فلو خالفه يف ذلك من بني
شرق األرض وغرهبا مل يلتفت إىل خالفهم
وقال إذا استوحش من الغربة :قد كان الصديق األكرب مطمئنا ابإلميان
وحده ومجيع أهل األرض خيالفه وما نقص ذلك من طمأنينة شيئا ،فهذا أول
درجات الطمأنينة ث ال يزال يقوى كلما مسع آبية متضمنة لصفة من صفات
ربه وهذا أمر ال هناية له فهذه الطمأنينة أصل أصول اإلميان اليت قام عليه
()1
بناؤه".
ومن الثمرات الرضا والتسليم ملا قضاه هللا شرعا وقدرا.
والتعبد أبمساء هللا تعاىل وصفاته يثمر املوقف الصحيح جتاه ما قضاه هللا
شرعا وقدرا ،فإن اإلنسان ظلوم جهول ،وهللا تعاىل بكل شيء عليم ،وهو
سبحانه َح َكم ع ْدل ،وال يظلم تعاىل أحدا.
( )1الروح ص 221
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قال ابن القيم -رمحه هللا" :-وأكثر الناس يظنون ابهلل ظن السوء فيما خيتص
هبم ،وفيما يفعله بغريهم ،وال يسلم من ذلك إال من عرف هللا ،وأمساءه وصفاته،
وعرف موجب حكمته ومحده ...ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تَ َعتب ا
القدر ومالمة له ...وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ،فمستقل
على َ
ومستكثر ،وفتش نفسك هل أنت سامل ...من ذلك"(.)1
يقول ابن القيم -رمحه هللا :-من صحت له معرفة ربه والفقه يف أمسائه
وصفاته علم يقينا أن املكروهات اليت تصيبه واحملن اليت تنزل به فيها ضروب
من املصاحل واملنافع اليت ال حيصيها علمه وال فكرته ،بل مصلحة العبد فيما كره
()2
أعظم منها فيما حيب.
ومن الثمرات :السالمة من آفات وأمراض القلوب.
والتعبد أبمساء هللا تعاىل وصفاته سبب رئيس يف السالمة من اآلفات:
كاحلسد ،والكرب.
قال ابن القيم -رمحه هللا :-لو عرف العبد ربه بصفات الكمال ونعوت
اجلالل ،مل يتكرب ومل حيسد أحدا على ما آاته هللا؛ فإن احلسد يف احلقيقة نوع
من معاداة هللا؛ فإنه يكره نعمة هللا على عبده وقد أحبها هللا ،وحيب زواهلا عنه
()3
وهللا يكره ذلك ،فهو مضاد هلل يف قضائه وقدره وحمبته وكراهته.

( )1زاد املعاد 206 /3
( )2الفوائد ص92 - 91 :
( )3املصدر السابق ص158 :
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ومن العبادات األخرى اليت يورثها التعبد أبمساء هللا وصفاته :احملبة والرضا
والتوكل واخلشية واهليبة وتعظيم هللا وإجالله وغريها من العبادات.
 .4أن معرفة هللا ربح ال خسارة فيها ،بل ربح عظيم وكبري سواء يف حياته
الدنيوية أو األخروية ،إذ إن كل اسم أو صفة هلل له أتثري خاص يف القلب
والسلوك واجلوارح.
 .5حيصن العبد من الشبهات ،وحيفظه من الشهوات احملرمة ،ويبدد حجب
الغفلة ؛ مبا ميد العبد من أنوار احلق ،والبصرية.
 .6حيسن عالقة العبد بربه وسلوكه معه ،حيث يورثه يقينا وطمأنينة ،وأداب معه
وحياء منه
 .7تسكن به نفس العبد ويطمئن قلبه وينشرح صدره ،فيحيا حياة طيبة
وسعادة حقيقية
 .8الفوز والفالح برضى هللا وثوابه والنجاة من سخطه وعقابه.
 .9الزهد يف الدنيا وعدم التطلع وال التعلق هبا.
 .10من أعظم وسائل الدعاء وأسباب إجابته توسل الداعي أبمساء هللا وصفاته
وتعبده هبا .قال تعاىل { وَِِّّّ
َمسَاءح ا ْحلح ْس َىن فَ ْادعحوهح ِّهبَا }(.)1
ّلل ْاأل ْ
َ
 .11يتحقق به تزكية النفس وصالح القلب ،وحسن اخللق ،وسالمة التفكري،
والسالمة من اآلفات ومساؤي األخالق ،ورداة السلوك.
قال ابن القيم رمحه هللا" :لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت اجلالل ،مل
يتكرب ومل حيسد أحدا على ما آاته هللا ؛ فإن احلسد يف احلقيقة نوع من معاداة
( )1األعراف 180 :
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هللا ؛ فإنه يكره نعمة هللا على عبده وقد أحبها هللا ،وحيب زواهلا عنه وهللا يكره
ذلك ،فهو مضاد هلل يف قضائه وقدره وحمبته وكراهته.)1(" ...
 .12يثمر املوقف الصحيح جتاه املصائب واملكروهات اليت تصيب العبد.
يقول ابن القيم رمحه هللا" :من صحت له معرفة ربه والفقه يف أمسائه وصفاته
علم يقينا أن املكروهات اليت تصيبه واحملن اليت تنزل به فيها ضروب من املصاحل
واملنافع اليت ال حيصيها علمه وال فكرته ،بل مصلحة العبد فيما كره أعظم منها
فيما حيب.)2(" ...
ويقول أيضا .." :فكل ما تراه يف الوجود من شر وأمل وعقوبة ونقص يف
نفسك ويف غريك فهو من قيام الرب تعاىل ابلقسط ،وهو عدل هللا وقسطه،
وإن أجراه على يد ظامل ،فاملسلط له أعدل العادلني ،كما قال تعاىل ملن أفسد
يد فَجاسوا ِّخال َل ِّ
ِّ ٍ
ِّ
الد َاي ِّر
يف األرض { :بَ َعثْ نَا َعلَْي حك ْم عبَادا لَّنَا أ ْحوِّيل َابا ٍس َشد َ ح
َوَكا َن َو ْعدا َّم ْفعحوالا }(.)4(" )3
***

( )1الفوائد ص .150
( )2املصدر السابق ص .85
( )3اإلسراء 5 :
( )4مدارج السالكني.425 / 1
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املبحث الثالث :أقسام الصفات ابلنسبة لتعبد العبد هبا
أمساء هللا تعاىل وصفاته من حيث تعبد العبد هبا واالقتداء هبا ثالثة أقسام،
هي:
 -1ال ميكن التعبد هبا.
 -2ميكن التعبد به .وهو ضرابن:
 أحدمها :ما ميكن التعبد هبا ،ويشرع ذلك.()1
 الثاين :ما ميكن التعبد هبا ،وال جيوز ذلك.القسم األول :ماال ميكن التعبد هبا ،بل ويستحيل منه ذلك ،وهذه هي
الصفات اخلاصة ابهلل عز وجل اليت ال قدرة للعبد ابلتعبد هبا أبي معىن من
معانيها ،فهي هلل وحده ،وهذه مثل صفة :اإلله واإلحياء واإلماتة والتدبري
واخللق.
القسم الثاين :ما ميكن التعبد به ،ويشرع ذلك.
وهذه الصفات تتحلى بثالثة أمور هي:
 ورد يف الشرع احلث على التعبد هبا ،بل األمر ابالتصاف والتعبد هبا. ثبت أن هذه الصفات حيبها هللا هللا عز وجل وحيب مقتضياهتا ،وحيبمن عبده االتصاف هبا ،وأمره مبوجبها ومقتضياهتا ،وأثىن على أهلها املتصفني
هبا .ومن تلك الصفات :عليم ،حكيم ،حليم ،رحيم ،صبور ،عفو ،مجيل،
شكور ،جواد ،كرمي ،حمسن ،ودود ،حمسن ،طيب ،عدل ،حيي ستري ،فهو
حيب هذه الصفات وحيب أهلها املتصفني هبا.
( )1انظر شجرة املعارف واألحوال ص 14
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قال ابن القيم رمحه هللا" :وملا كان سبحانه هو الشكور على احلقيقة ،كان
أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر ،كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها،
أو اتصف بضدها ،وهذا شان أمسائه احلسىن ،أحب خلقه إليه من اتصف
مبوجبها ،وأبغضهم إليه من اتصف أبضدادها ...وهو سبحانه مجيل حيب
اجلمال ،عليم جيب العلماء .رحيم حيب الرمحاء .حمسن حيب احملسنني .ستري
حيب أهل السرت .قادر يلوم على العجز .واملؤمن القوي أحب إليه من املؤمن
الضعيف .فهو عفو حتب العفو .وتر حيب الوتر .وكل ما حيبه فهو من آاثر
أمسائه وصفاته وموجبها ،وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها "(.)1
وهذه النوع من الصفات هو يف جمال قدرة العبد ،وتوجد معانيها لديه،
()2
ويليق به تعبد هللا هبا ،والعمل مبقتضاها.
ومثال التعبد هلل أبمساء هللا وصفاته:
اسم احلليم :فمن من أمساء هللا تبارك وتعاىل الثابتة " احلليم ".
والتعبد هبذا االسم هو :حلم العبد عن كل من ظلمه أو سبه أو آذاه ،إذ يعلم
العبد أن ربه حليم كرمي ،حيلم ويعفو عن كل من عضاه وخالف أمره.
صفة العلم :فاهلل عليم بكل شيء ،والتعبد هبذه الصفة هو :أن تعرف هللا
عز وجل أبمسائه وصفاته ،والعلم أبحكامه حالله وحرامه ،ومعرفة كل ما يقربك
إليه.

()1عدة الصابرين ص ،۲۸۳وانظر الوابل الصيب ص 34
( )2انظر فتح الباري226 / 11 ،
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وهذا التعبد هبذه الصفة تثمر لدى العبد :اخلوف من هللا ،واحلياء منه يف سائر
أحوال العبد ،إذ إن هللا بكل شيء عليم.
والناس فيها على تفاوت ورتب ودرجات ،فكل يتعبد هبا على حسب
اإلمكان.
وأكمل الناس عبودية هلل عز وجل أكملهم تعبدا جبميع األمساء والصفات
اليت ميكن للعبد ويليق به أن يتصف هبا ،فال حتجبه عبودية اسم من هذه
األمساء عن عبودية اسم آخر.
وال عبودية صفة من هذه الصفات عن عبودية صفة أخرى .كمن حيجبه
مثالا التعبد هلل ابمسه القدير عن التعبد ابمسه احلليم الرحيم.
القسم الثالث :ما ميكن التعبد به ،وال جيوز ذلك ،ألهنا خمتصة ابهلل.
ما ميكن التعبد به ،لكن ورد يف الشرع النهي منع ذلك وحترميه ،إذ إهنا ال
تليق ابلعبد ،وهي يف حقه نقص وذم ،وإن كانت يف حق هللا عز وجل صفة
كمال ومدح وثناء.
مثاهلا :صفة الكربايء ،والتجرب والعظمة ،واسم املتكرب واجلبار والعظيم وحنوها
من األمساء والصفات اليت تليق ابخلالق عز وجل دون املخلوق.
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نقل ابن حجر( )1رمحه هللا عن ابن بطال( )2رمحه هللا قوله :طريق العمل
هبا( ...:)3وما كان خيتص ابهلل تعاىل ،كاجلبار والعظيم ،فيجب على العبد
اإلقرار هبا ،واخلضوع هلا ،وعدم التحلي بصفة منها(.)4
ومن ادعى االتصاف هبا حتقيقا وتعبدا آلن هللا متصف هبا ،فقد عرض
نفسه للعقوبة ،كما جاء عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم " :قال هللا عز وجل :الكربايء ردائي ،والعظمة إزاري ،فمن
انزعين واحدا منهما قذفته يف النار".
***

( )1أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين ،أبو الفضل ،شهاب الدين ،املعروف ب ابن حجر،
عامل مؤرخ ،حافظ اإلسالم يف عصره تويف سنة852ه .ينظر :األعالم ،للزركلي(،)178/1
موسوعة مواقف السلف يف العقيدة ،أليب سهل املغراوي(.)510-508/8
( )2ابن بطال أبو احلسن ،علي بن خلف بن بطال البكري ،القرطيب ،ويعرف اببن اللجام ،من أهل
العلم واملعرفة ،عين ابحلديث العناية التامة شرح " صحيح " البخاري ،،تويف يف صفر سنة 449
ه  .ينظر  :سري أعالم النبالء  48/18ترتيب املدارك  ،827 / 4العرب  ،219 / 3الوايف
ابلوفيات م  ،56 / 12شذرات الذهب 283 / 3
()3أي حديث( :له تسعة وتسعون امسا مائة إال واحد ،ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة).
()4فتح الباري226 / 11 ،
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اخلامتة
علي إبمتامه،
يف ختام هذا البحث؛ أمحد هللا عز وجل الذي أنعم ،وتفضل َّ
ولوال فضله وتيسريه ومنته ملا مت ذلك ،فأمحده سبحانه كما هو أهله ،وأشكره
كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه.
وبعد؛ فبنهاية هذا البحث أوجر ما انتهيت إليه من نتائج والفوائد العلمية،
وهي كالتايل:
 .12أن حاجة العبد إىل معرفة أمساء هللا وصفاته من أعظم احلاجات وأفضلها،
والعلم هبا أول الفروض فعبادة هللا ومعرفته ال تتحقق إال مبعرفة أمسائه وصفاته
فاملعرفة هي الطريق للعبادة ،وعليه فمعرفة أمساء هللا وصفاته هي أصل عبادة
هللا سبحانه وتعاىل.
 .13بني توحيد هللا أبمسائه وصفاته وبني توحيد األلوهية ارتباط وتالزم ،فكلما
حقق العبد توحيد األمساء والصفات كان أكمل توحيدا هلل وعبودية له.
وكذا تالزم بني إنكار األمساء والصفات والشرك.
 ، .14التعبد واملعرفة متالزمان ،فمعرفة بدون تعبد ال تفيد صاحبها ،وتعبد
بدون معرفة ال يصح التعبد وقد يكون ضالال واحنرفا.
 .15منزلة العبد عند هللا سبحانه على قدر معرفته به ،واتصاف العبد
مبقتضيات صفات هللا عز وجل ،مما يزيد حب هللا له والقرب منه.
 .16إحصاء أمساء هللا يتضمن :تعلمها وحفظ ألفاظها وفهم وفقه معانيها،
والعمل هبا وحتقيق ما تقتضيه.
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" .17العمل أبمساء هللا وصفاته وحتقيق ما تقتضيه " أطلقت عليه أربع
ألفاظ:لفظان ابطالن :التشبه ،التخلق ،ولفظان صحيحان :التعبد،
الدعاء.
 .18مل يرد يف النصوص الشرعية ال يف الكتاب وال يف السنة وال يف كالم
الصحابة وسلف األمة إطالق لفظ " األخالق " على هللا عز وجل ،وما
ورد يف السنة النبوية من أحاديث فيها وصف صفات هللا عز وجل
ابألخالق فهي أحاديث ال تصح وال تثبت ،بل كثري منها ال أصل له
وموضوع ،وعليه فلفظ " األخالق " ال يصح أن يطلق على صفات هللا
عز وجل ،لعدم ورودها ،كما أهنا حتتمل معاين ال تليق ابهلل عز وجل.
 .19عبارة "التخلق أبخالق هللا" هلا حممالن :حممل صحيح سليم وهو احلث
على التخلق مبقتضى صفات هللا وأمسائه اليت حيسن من املخلوق أن يتصف
مبقتضاها .وحممل فاسد ابطل وهو حماولة االتصاف جبميع صفات هللا
تعاىل سواء ما اختص به هللا عز وجل من الصفات أو غريها من الصفات.
 .20للعلماء يف إطالق لفظ " التخلق " والتعبري به على االقتداء أبمساء هللا
وصفاته اجتاهان :األول :جواز التعبري بذلك وعدم التحرج منه .واآلخر:
رفض ذلك ومنعه والتحذير من التعبري به ،ملا يتضمن من حماذير.
 .21أن من أجاز ذلك وقال به كان معتمدا على حديث( :ختلقوا أبخالق
هللا) ،وهو حديث ال يعرف عن النيب صلى هللا عليه وسلم بل هو من ابب
املوضوعات.
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 .22عبارة التخلق أبمساء هللا والتشبه بصفاته عبارة منتزعة من قول الفالسفة
"ابلتشبه ابإلله على قدر الطاقة" .وأهنا فكرة يواننية قدمية أول من قال هبا
أفالطون.
 .23تقدمي لفظ الدعاء وأولويته ألنه :اللفظ املطابق ملا ورد يف القرآن الكرمي،
وأنه شامل لنوعي الدعاء التعبد واملسألة.
 .24تقدمي لفظ التعبد وأولويته ألنه :أدل على املقصود من غريه من األلفاظ،
درج يف كالم عدد من العلماء ،يتوافق مع لفظ العبادة والعبودية اليت هي
الغاية واحلكمة من وجودان وخلقنا.
 .25التعبد أبمساء هللا وصفاته احلس ىن ليس على درجة واحدة ،بل هو درجات
ومراتب ،وكلما زاد علم العبد ابهلل جل وعال ارت ف ع يف درج ة التعبد،
وأكمل الناس عبودية املتعبد جبميع األمساء والصفات.
 .26أمساء هللا تعاىل وصفاته من حيث تعبد العبد هبا واالقتداء هبا ثالثة أقسام:
ال ميكن التعبد هبا ،وميكن التعبد هبا ويشرع ذلك ،وما ميكن التعبد هبا وال
جيوز ذلك.
وأخري أمحد هللا عز وجل أوال وآخرا على فضله ونعمته وتوفيقه ابختيار هذه
الدراسة ،وتيسريها وإمتامها.
وهذا جهد املقل فما كان فيه من خري وصواب فمن هللا وحده ،وما كان
فيه من خلل وتقصري فمين ومن الشيطان .وعذري أن بذلت جهدي وأفرغت
وسعي يف إكماله وإمتامه أبحسن صورة وأكملها.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر:
 .1إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين ،حممد بن حممد احلسيين الزبيدي ،مؤسسة
التاريخ العريب ،لبنان ،بريوت الطبعة :األوىل1414 ،ه.
 .2أحكام القرآن ،حممد بن عبد هللا ابن العريب ،543 ،عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب.
 .3إحياء علوم الدين ،للغزايل ،وبذيله كتاب املغين عن محل األسفار يف األسفار لزين الدين
العراقي ،تصحيح الشيخ عبد العزيز السريوان ،دار القلم ،بريوت ،الطبعة الثالثة.
 .4أخبار أصبهان = اتريخ أصبهان ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين ،احملقق :سيد كسروي
حسن ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1410 ،ه
 .5األخالق اإلسالمية وأسسها ،املؤلف :عبد الرمحن حبنكة امليداين
 .6أمساء هللا احلسىن حممد متويل الشعراوي مطبوعات أخبار اليوم
 .7األمد األقصى يف شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العلى ،للقاضي أيب بكر بن العريب ضبط
نصه :عبد هللا التورايت وخرج أحاديثه ووثق نقوله :أمحد عرويب ،الناشر :دار احلديث الكنانية
 .8بدائع الفوائد ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان
 .9بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم
ابن تيمية احلراين ،حتقيق :حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ،الناشر :مطبعة احلكومة  -مكة
املكرمة الطبعة األوىل1392 ،
 .10التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور ،1393 ،دار النشر دار سحنون للنشر والتوزيع
تونس 1997 ،م.
ِّ
ِّ
خراج :أيب
 .11ختريج أحاديث إحياء علوم الدين ،املؤلفون :العراقي ،ابن السبكى ،الزبيدي ،است َ
عبد َّاّلل َحم حمود بِّن حَحممد احلَداد ،الناشر :دار العاصمة للنشر – الرايض الطبعة :األوىل،
 1408ه
 .12الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف ،عبد العظيم بن عبد القوي املنذري ،ضبط أحاديثه
وعلق عليه :مصطفى حممد عمارة
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 .13التعبُّد ابألمساء والصفات حملات علمية إميانية ،وليد الودعاين بدون بياانت نسخة اإللكرتونية
يف النت
 .14التعرف ملذهب أهل التصوف ،أبو بكر حممد بن أيب إسحاق الكالابذي ،الناشر :دار
الكتب العلمية بريوت
 .15التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين ،احملقق :ضبطه وصححه مجاعة
من العلماء ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1403ه.
 .16تفسري ابن كثري املسمى تفسري القرآن العظيم البن كثري إمساعيل بن عمر الدمشقي حتقيق
سامي السالمة دار طيبة الرايض ط  1425 ،2ه
 .17تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن انصر بن السعدي،1376 ،
احملقق عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1420ه  2000-م.
 .18التيسري بشرح اجلامع الصغري ،زين الدين عبد الرؤوف املناوي ،الطبعة :الثالثة دار النشر مكتبة
اإلمام الشافعي الرايض 1408ه
 .19جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حممد بن جرير الطربي ،310 ،د .عبد هللا الرتكي ،دار
هجر.
 .20اجلامع الصغري وشرحه النافع الكبري ،أبو عبد هللا حممد بن احلسن الشيباين ،الناشر عامل
الكتب سنة 1406
 .21جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم ،املؤلف :زين الدين عبد
السالمي ،البغدادي ،ث الدمشقي ،احلنبلي (املتوىف:
الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسنَ ،
795ه) ،احملقق :شعيب األرانؤوط  -إبراهيم ابجس ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بريوت،
الطبعة :السابعة1422 ،ه 2001 -م.
 .22اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب ،671 ،احملقق
هشام مسري البخاري ،دار عامل الكتب ،الرايض ،الطبعة  1423ه 2003 /م.
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 .23احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة ،إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي
القرشي األصبهاين ،احملقق :حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخلي ،دار الراية ،اململكة العربية
السعودية ،الرايض ،الطبعة :الثانية1419 ،ه.
 .24احلوار القرآين يف سورة نوح د .حيىي حممد زمزمي حبث مقدم للمشاركة يف مؤمتر احلوار مع
اآلخر الذي تنظمه كلية الدراسات اإلسالمية والشريعة جبامعة الشارقة عام 1428
 .25درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق حممد رشاد سامل ،ط 1400 ،1
ه الرايض
 .26دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية ،احملقق :د .حممد السيد اجلليند ،الناشر :مؤسسة
علوم القرآن – دمشق ،الطبعة :الثانية1404 ،
 .27الرد على الشاذيل يف حزبيه ،وما صنفه يف آداب الطريق ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن
عبد احلليم ابن تيمية احلراين ،احملقق :علي بن حممد العمران ،الناشر :دار عامل الفوائد – مكة،
الطبعة :األوىل 1429ه
 .28روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حممود بن عبد هللا األلوسي أبو الفضل،
 ،1270حممد األمد ،عمر عبد السالم ،دار إحياء الرتاث العريب.
 .29روضة احملبني ونزهة املشتاقني ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ابن قيم اجلوزية الناشر :دار
الكتب العلمية بريوت1412 ،
 .30زاد املعاد يف هدي خري العباد ،البن القيم ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،وعبد القادر األرنؤوط،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة اخلامسة والعشرون،
1412ه.
 .31سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،حممد انصر الدين األلباين ،مكتبة
املعارف ،اململكة العربية السعودية ،الرايض ،الطبعة :األوىل1416 ،ه.
 .32السلسلة الضعيفة ،احملدث حممد انصر الدين األلباين ،الناشر :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع
الطبعة :الطبعة األوىل
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 .33سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
األزدي السجستاين ،احملقق :شعيب األرنؤوط  -حممد كامل قره بللي ،دار الرسالة العاملية،
الطبعة:األوىل 1430،ه.
 .34سري أعالم النبالء ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،احملقق:
جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة،
 1405ه.
 .35شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال عز الدين عبدالسالم السلمي حتقيق أمحد
فريد املزيدي دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل 1424
 .36شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي ،حتقيق د عبد اله الرتكي وشعيب األرنؤوط،
مؤسسة الرسالة ط  1418 ،11ه
 .37شرح العقيدة الواسطية :للشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ
 .38شرح كلمات الشيخ عبد القادر الكيالىن من فتوح الغيب لشيخ االسالم ابن تيمية ،حتقيق
اايد عبد اللطيف ابراهيم .الناشر مكتبة املثىن ،بغداد سنة 1987
 .39شعب اإلميان ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول
الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل1410 ،
 .40شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،حممد بن أيب بكر بن أيوب مشس
الدين ابن قيم اجلوزية ،احملقق :دار املعرفة ،لبنان ،بريوت ،بدون طبعة1398 ،ه.
 .41صحيح البخاري :اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وسننه وأايمه ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي ،احملقق :حممد زهري بن انصر
الناصر ،دار طوق النجاة ،لبنان ،بريوت ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
 .42صحيح اجلامع الصغري وزايدته ،حممد انصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي ،لبنان،
بريوت ،الطبعة :الثالثة1408 ،ه.
 .43صحيح سنن أيب داود ،حممد انصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف ،اململكة العربية السعودية،
الرايض ،الطبعة :األوىل1419 ،ه.
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 .44صحيح مسلم املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الرتاث العريب ،لبنان ،بريوت ،بدون طبعة ،واتريخ.
 .45الصفدية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين ،احملقق :حممد رشاد
سامل ،الناشر :مكتبة ابن تيمية ،مصر الطبعة :الثانية1406 ،ه
 .46الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،البن قيم اجلوزية ،حتقيق د على الدخيل هللا ،دار
العاصمة الرايض ط 1408 ،1ه
 .47ضعيف الرتغيب والرتهيب ،حممد انصر الدين األلباين ،الناشر :مكتبة املعارف – الرايض
 .48ضعيف اجلامع الصغري وزايدته ،حممد انصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي ،لبنان،
بريوت ،الطبعة :الثالثة1408 ،ه.
 .49طريق اهلجرتني وابب السعادتني ،حممد بن أيب بكر بن أيوب مشس الدين ابن قيم اجلوزية،
دار السلفية ،مصر ،القاهرة ،الطبعة :الثانية1394 ،ه.
 .50عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ،حممد بن أيب بكر بن أيوب مشس الدين ابن قيم اجلوزية،
احملقق :سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الرايض ،الطبعة :الثانية،
1433ه.
 .51العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي ،الناشر :دار الكتب
العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل1403 ،
 .52العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين ،حتقيق وختريج:
حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي ،الناشر :دار طيبة – الرايض ،الطبعة :األوىل  1405ه -
 1985م.
 .53عون املعبود شرح سنن أيب داود ،حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر ،دار الكتب
العلمية ،لبنان ،بريوت ،الطبعة :الثانية 1415 ،ه.
 .54فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ،احملقق:
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجه
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وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،لبنان ،بريوت ،بدون طبعة،
1379ه.
 .55الفتوى احلموية الكربى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احملقق:
د .محد بن عبد احملسن التوجيري ،الناشر :دار الصميعي – الرايض ،الطبعة :الطبعة الثانية
1425ه
 .56الفردوس مبأثور اخلطاب ،شريويه بن شهردار ،أبو شجاع الديلمي اهلمذاين ،احملقق :السعيد
بن بسيوين زغلول،ة الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1406 ،ه -
1986م
 .57فضل علم السلف على اخللف ،عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي.
 .58فقه األمساء احلسىن عبدالرزاق البدر دار التوحيد للنشر الرايض الطبعة األوىل 1429
 .59الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،احملقق :عبد
الرمحن بن حيي املعلمي اليماين ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان
 .60الفوائد ،حممد بن أيب بكر بن أيوب مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية ،لبنان،
بريوت ،الطبعة :الثانية 1393 ،ه.
 .61يف حمظورية القول ابلتخلق أبمساء هللا والتشبه بصفاته واالقتداء أبفعاله حممد علي فركوس،
الكلمات الشهرية 14نسخة اإللكرتونية
 .62فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،زين الدين حممد املناوي ،الناشر :املكتبة التجارية الكربى
مصر ،الطبعة :األوىل1356 ،
 .63القاموس احمليط للفريوز آابدي املؤسسة العربية للطباعة والنشر بريوت
 .64قضاء احلوائج ،أبو بكر ابن أيب الدنيا ،احملقق :جمدي السيد إبراهيم ،الناشر :مكتبة القرآن
– القاهرة
 .65القواعد احلسان لتفسري القرآن ،عبد الرمحن بن انصر آل سعدي ،الناشر :مكتبة الرشد،
الرايض الطبعة :األوىل 1420 ،ه

جملة العلوم الشرعية
العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

355

 .66الكتاب :الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء ابلدالئل من الكتاب والسنة ،حممد
بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت،
 .67كشف األستار عن زوائد البزار ،نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي ،حتقيق:
حبيب الرمحن األعظمي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1399 ،ه
 .68كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي الشهري
ابملتقي اهلندي ،احملقق :بكري حياين  -صفوة السقا ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الطبعة
اخلامسة1401 ،ه1981/م
 .69لسان العرب ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعى اإلفريقى دار صادر بريوت ،ط 1414 ،3ه،
 .70لقاء الباب املفتوح حممد بن صاحل بن حممد العثيمني
 .71حملة عن عقيدة التخلق أبخالق هللا عيسى السعدي موقع ملتقى أهل التفسري نسخة
اإللكرتونية
 .72جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،املؤلف :نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي (807 - 735
ه) ،بتحرير احلافظني اجلليلني :العراقي وابن جحر ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت،
الطبعة 1408 :ه 1988 -م
 .73جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز رمحه هللا ،أشرف على مجعه وطبعه :حممد بن سعد
الشويعر
 .74جمموع فتاوى /التفسري ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية.728 ،
 .75مدارج السالكني البن القيم ،حتقيق ،حممد حامد الفقي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان،
1392ه
 .76مسند أيب داود الطيالسي ،سليمان بن داود الطيالسي ،الناشر :دار املعرفة – بريوت
 .77مسند أيب يعلى أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي ،حتقيق :حسني سليم
أسد ،الناشر :دار املأمون للرتاث دمشق الطبعة األوىل1404 ،

356

التخلق أبخالق هللا "دراسة عقدية"
د .حممد بن انصر السحيباين

 .78مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،احملقق:
شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه.
 .79مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار ،أبو بكر أمحد بن عمرو املعروف ابلبزار ،احملقق:
جمموعة من الباحثني ،الناشر :مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة الطبعة :األوىل،
 .80املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين،
احملقق )17( :رسالة علمية قدمت جلامعة اإلمام حممد بن سعود ،تنسيق :د .سعد بن انصر
بن عبد العزيز الشثري ،الناشر :دار العاصمة ،دار الغيث – السعودية ،الطبعة :األوىل،
1419ه
 .81معجم اللغة العربية املعاصرة ،،د .أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة:
األوىل 1429 ،ه
 .82معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي ،احملقق :عبد السالم حممد
هارون ،دار الفكر1399 ،ه
 .83معجم مقاييس اللغة ،املؤلف :أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي الرازي ،احملقق :إبراهيم
مشس الدين ،الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون ،بريوت ،الطبعة
الثالثة1432 ،ه
 .84املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ،أبو العباس أمحد
بن حيىي الونشريسي ،حتقيق :حممد حجي ،الناشر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
للمملكة املغربية  -ودار الغرب اإلسالمي سنة1401 :
 .85مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،البن القيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت
 .86املفردات يف غريب القرآن ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن،
 ،502حتقيق حممد سيد كيالين ،دار املعرفة.
 .87مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها ،جابر بن إدريس بن علي أمري ،الناشر :أضواء السلف
الطبعة ،1 :سنة1422 :
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 .88املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء هللا احلسىن ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،احملقق:
بسام عبد الوهاب اجلايب ،الناشر :اجلفان واجلايب – قربص ،الطبعة :األوىل1407 ،
 .89املقصد األعلى يف تقريب أحاديث احلافظ أيب يعلى :الناشر :دار ابن حزم ،بريوت اتريخ
اإلصدار1422ه
 .90املوافقات يف أصول الفقه ،الشاطيب ،دار املعرفة – بريوت ،حتقيق :عبد هللا دراز
 .91موسوعة األخالق اإلسالمية ،إعداد :جمموعة من الباحثني إبشراف الشيخ َعلوي بن عبد
القادر السقاف ،الناشر :موقع الدرر السنية على اإلنرتنت
 .92ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،املؤلف :مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان
بن قامياز الذهيب ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،الناشر :دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت
لبنان ،الطبعة :األوىل 1382 ،ه
 .93الوابل الصيب من الكلم الطيب ،البن قيم اجلوزية ،حتقيق :سيد إبراهيم ،الناشر :دار احلديث
القاهرة ،رقم الطبعة :الثالثة 1999 ،م

***
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حكم صالة العيدين في البيوت
وتنزيلها على حال حظر التجول زمن وباء كورونا

د .عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الرحمن المحيسن
قسم الفقه – كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

حكم صالة العيدين في البيوت وتنزيلها على حال حظر التجول زمن وباء
كورونا
د .عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الرحمن المحيسن
قسم الفقه – كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1442 /1 /20 :هـ

تاريخ قبول البحثç 1442 /5 /2 :

ملخص الدراسة:
"حكم صالة العيدين يف البيوت يف حال حظر التجول زمن وابء كوروان"
 أعظم مقصدين لصالة العيدين مها :إظهار شعائر اإلسالم ،وشكر هللا على نعمة العبادةومتامها أبداء صالة العيد.
 اختالف العلماء يف صالة العيد يف البيوت -كما هو احلاصل يف زمن وابء كوروان ،-يتضحأنه ينبين على أصل ،وهو :أن صالة العيد :هل يشرتط هلا العدد واالستيطان وإذن اإلمام؟ وهل تلحق
بصالة اجلمعة يف شروطها وأحكامها؟ واألقرب -وهللا أعلم :-عدم اشرتاط االستيطان ،والعدد ،وإذن
اإلمام لصحة صالة العيد ،وأهنا تشرع جلميع املسلمني مستوطنني أو غري مستوطنني ،كاملسافرين وأهل
البادية واألرايف البعيدة عن املدن ،وبناء على هذا؛ فيشرع لعموم الناس -يف حال حظر التجول -أن
يصلوها يف البيوت منفردين ،أو مجاعة سواء كانوا مستوطنني ،أو مسافرين ،أذن اإلمام أو مل أيذن.
 وأما التخريج الفقهي هلذه املسألة فلها حالتان:فتخرج على قضاء العيد ملن فاتته مع اإلمام،
 )1إن صليت يف البلد -كما يف مكة واملدينةّ :-
والراجح أهنا تقضى يف البيوت؛ لفعل أنس رضي هللا عنه وغريه ،ولعموم أدلة قضاء الفوائت.
تصل يف البلد ،فهذه انزلة معاصرة ،واختلف الفقهاء املعاصرون يف خترجيها ،واألقرب:
 )2إن مل َّ
خترجيها على صالة غري املخاطبني ابخلروج لصالة العيد أصالة ،أو من ال جتب عليهم -عند القائلني
بوجوهبا ،-كالنساء واملسافرين وحنوهم.
الكلمات املفتاحية :الفطر  -األضحى  -جائحة  -عيد – كوروان.

“Rulling of Eid Prayer at Home because of Coronavirus Curfew”
Dr Abdulrahman Abdullah A Almuhaysin
Department of Sharia
Collge Of Sharia And Islamic Studies In AL-AHSAA
Al-Imam Muhammd Ibn Saud Islamic University
Abstract :
“Ruling of Eid Prayer at Home because of Coronavirus Curfew.”
-

The greatest objectives of Eid Prayer in Islam are to demonstrate the Islamic
rituals, and to praise Allah for his graces of good deeds that is done .

-

The scholars have disagreed on the ruling of Eid prayer at home -as a time of
coronavirus curfew- and the origin of the disagreement is the obligatory of the
conditions of Eid prayer such as: number of people, settlement, and the ruler’s
permission, and is it as conditions of Jumu'ah prayer or not. and the chosen
view-Allah knows best- is that conditions of number and settlement and
ruler’s permission are not obligatory for the Eid prayer, and it’s for all Muslim
even if they settlers or traveller, nomadic people and far countryside people.
Consequently, it’s permissible for all Muslims - at quarantine time performing the Eid prayer at home alone or in Jama'ah, whether they are
settlers or traveler, within ruler’s permission or not.

- The fiqhi exegesis for the issue has two cases :
1 -If the Eid prayer is performed as what happened in Mecca and Madinah in the
pandemic; the issue’s exegesis is as “Qād’a” (making up the missed prayer)
for who miss the Eid prayer with the imam, and the chosen opinion is to
perform the prayer in home Because of the narrations from Anās (RA) and
general fiqhi origin in “Qād’a” of missed worships.
2- If the prayer is not performed in public, which is a new case, then the chosen
opinion will be to exegete this issue as Eid prayer for women and traveler:
who are not obligated to perform it in public basically.
key words: * Al-Fitr *Al-Adha *Eid * Epidemic * Curfew

مقدمة

ﳉ ﱠ( ،)1وأصلي
ﭐﱡﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳊ
وأسلم على نيب هللا ومصطفاه ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،أما بعد:
فقد أكمل هللا لنا الدين وأمت علينا النعمة ،وجعل لنا شريعة كاملة ،وأنزل
علينا الكتاب تبياانً لكل شيء ،ولذا فقد اتسعت أدلة الشريعة وقواعدها الكلية
ملسايرة مستجدات كل عصر.
وقد ابتلى هللا الناس يف منتصف عام  ç 1441املوافق ملطلع عام 2020م
بوابء كوروان اجلديد (كوروان  )2()COVID-19الذي بدأ يف الصني مث عم أغلب
بالد العامل ،وخيم على كثري من داير املسلمني ،فحبسهم يف منازهلم ،ومنعهم
من مساجدهم ،وقل اجتماعهم وخمالطتهم لغريهم؛ خوفاً من انتشار الوابء،
واحرتازاً لصحة الناس.

([ )1سورة األعراف.]43:
( )2فريوس (كوروان) ( :)COVID-19يعتب من فصيلة فريوسات (كوروان) اجلديد؛ حيث ظهرت
أغلب حاالت اإلصابة به يف مدينة ووهان الصينية هناية ديسمب 201٩م على صورة التهاب
رئوي حاد ،وينتقل الفريوس بني البشر من الشخص املصاب ابلعدوى إىل شخص آخر عن طريق
املخالطة القريبة دون محاية ،وقد يتسبب يف مضاعفات حادة لدى األشخاص ذوي اجلهاز املناعي
الضعيف ،واملسنني واألشخاص املصابني أبمراض مزمنة مثل :السرطان ،والسكري ،وأمراض الرئة
املزمنة ،قد تؤدي بتقدير هللا إىل الوفاة .مستفادة من موقع منظمة الصحة العاملية يف الشرق
األوسط  www.emro.whoCOVID-19موقع زارة الصحة يف اململكة العربية السعودية
.www.moh.gov.sa
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وكان من آاثر ذلك أن ظهرت نوازل ومستجدات يف شىت أبواب الفقه من
العبادات واملعامالت وغريها ،وكان من اخلري يف هذا أن حَّرك عقول الفقهاء
ومدارك الباحثني لدراسة نوازل هذا الوابء ،وبيان موقف الشريعة منها.
وحيث إن كثرياً من بالد املسلمني يف عيد الفطر لعام  ç 1441مل يصلوا صالة
العيد يف مصلياهتم املعتادة ومساجدهم العامرة ،إال يف مكة واملدينة وبعض
البالد اليت جنت أو تعافت من هذا البالء ،وكثر اخلالف وتعددت االجتهادات
بني طالب العلم يف احلكم الشرعي عند هذه النازلة املستجدة -اليت مل متر على
العامل اإلسالمي مثلها فيما اطلعنا عليه -وهللا نسأل أن يتم علينا وعلى املسلمني
العافية يف الدين والدنيا واآلخرة ،وأن يرفع الوابء ويدفع البالء؛ إن ربنا لسميع
الدعاء.
فلذلك جاء هذا البحث يف "حكم صالة العيدين يف البيوت يف حال

حظر التجول زمن وابء كوروان" ملعاجلة هذه املسألة ،واملسامهة يف بياهنا لطالب

العلم وعموم الناس ،واملشاركة يف املبادرات اليت أطلقتها اجلمعيات الفقهية
واجملالت العلمية للبحث يف (املسائل الفقهية يف انزلة كوروان).
ولقد حرصت يف البحث أن أمجع األصول والقواعد اليت يبىن عليها

ختريج هذه النازلة على أدلة الشريعة وأقوال الفقهاء ،وقد ظهر يل أن أمهها ما
يلي:
 -1ما مقصد صالة العيد :هل هو إظهار الشعرية ،أو شكر هللا ابلتعبد مبطلق
الصالة؟
 -2حكم صالة العيد :بني الفرض العيين أو الفرض الكفائي أو السنة املؤكدة.
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حكم صالة العيدين يف البيوت وتنزيلها على حال حظر التجول زمن وابء كوروان
د .عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن احمليسن

 -3على القول أبهنا فرض عني أو فرض كفاية :فهل تطبق قاعدة( :الواجبات
تسقط ابلعجز عنها) يف مثل حالة كوروان وتعذر صالهتا مع الناس؟ أو
تبقى يف الذمة إىل أن يذهب العذر مث تقضى على هيئتها؟
 -4ما اجلمع بني تعارض أفعال الصحابة يف صالة العيد عند فواهتا :وهل
حتمل على اختالف االجتهاد؟
 -5هل يشرتط لصحة صالة العيد :االستيطان والعدد وإذن اإلمام؟
 -6هل تشرع وتصح من أهل القرى واألرايف والبدو ،وكذا املعذورين كاملسافر
واملريض واحملبوس؟
 -7صالة العيد :هل هي عبادة ذات هيئة شرعية كاجلمعة ،فال تقضى ،أو
إهنا كعموم الصلوات ،فتقضى سواء على صفتها؟ أو صفة أخرى؟
 -8هل تطبق قاعدة (القضاء حيكي األداء) فتشرع على هيئتها (اجلماعة،
التكبريات الزوائد ،اجلهر ابلقراءة ،والسور املستحبة يف القراءة) أو ال؛ ألن
صورة القضاء خمتلفة عن صفة األداء؟
وترجع أسباب اختياري هلذا املوضوع ملا يلي:

أوال :هذا املوضوع من املوضوعات اليت جتمع بني األصالة واملعاصرة ،حيث
ميكن من خالله التخريج الفقهي لنازلة معاصرة ،وفق ما جاء يف األدلة الشرعية
واجتهادات الصحابة ،مع ما كتبه الفقهاء يف مدوانهتم الفقهية ،وهذا له أثره
الكبري على اكتساب امللكة الفقهية للباحث وصناعة الفقيه الذي حيسن
توظيف الرتاث الفقهي يف مستجدات العصر.
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اثنياً :املسامهة يف إثراء الساحة الفقهية املعاصرة يف دراسة إحدى
مستجدات الواقع اليت عمت احلاجة إليها يف أغلب البالد اإلسالمية ،ال سيما
مع ما حصل من االختالف الكبري بني أهل العلم املعاصرين يف ختريج هذه
النازلة على أقوال الفقهاء ،مما يستدعي دراسة هذه التخرجيات وحتليلها
والوصول إىل أقرهبا -حسب ما يظهر للباحث ،-والذي تبعه كذلك اضطراب
كثري من الناس يف هذه املسألة ،وخصوصاً مع اختالف أهل العلم بني مر ّغب
فيها ،ومانع منها ،وكل له اجتهاده؛ مما يستدعي بياانً مناسباً ملن حيتاج إىل
توسع يف تصور كالم أهل العلم ،وترتيبه يف موضع واحد.
اثلثاً :أن دراسة مثل هذا املوضوع تبني مدى قدرة الفقه اإلسالمي على
مواجهة مشكالت الواقع ،واستيعابه لكل ما يستجد من مسائل ونوازل على
مر الزمان.
***

366

حكم صالة العيدين يف البيوت وتنزيلها على حال حظر التجول زمن وابء كوروان
د .عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن احمليسن

الدراسات السابقة يف املوضوع:

بعد االطالع على عدد من مظان البحوث والرسائل الفقهية مل أجد -حىت
كتابة هذا البحث -م ْن أفرد حبثاً يف أحكام صالة العيدين يف البيوت ،وتنزيلها
على انزلة وابء كوروان ،ولعل السبب :أن هذه املسألة مستجدة ،وإن وجدت
مقاالت وحتريرات فقهية وحبوث خمتصرة لبعض العلماء املعاصرين وعدد من
الباحثني ،ولكن يظهر على كثري منها أن حماوالت سريعة يف كتابة رأي أو
تصور ختريج فقهي هلذه النازلة ،ومل ُحت َّكم ومل تطبع يف كتاب أو حبث ،وإمنا
انتشرت عب الشبكة العاملية ووسائل التواصل ،وقد مجعت عشرة منها،
واستفدت منها يف الوصول إىل نتائج هذا البحث -وهي مذكورة يف مظاهنا،
وهلا روابط يف آخر البحث.)1(-

( )1ملا أجنزت هذا البحث وأرسلته يف شهر حمرم  ،ç 1442ظهر يف آخر شهر صفر من اجلمعية
خاص يف القضااي الفقهية املتعلقة هبذه النازلة ،وهو العدد ( )51الذي
الفقهية السعودية عدد
ُ
طبع يف ثالثة أجزاء ،اشتمل على ستة وثالثني حبثاً ،وفيها حبث عن هذا املوضوع أو له صلة به،
ومنها:
أ-أحكام صالة العيدين يف البيوت خوفاً من الوابء – وابء كوروان أمنوذجاً ،للباحث /د .هاين بن

الباك ابصلعة .وقد ذكر كثرياً من األحكام املتعلقة بصالة العيدين يف حال الوابء ،ولكن زدت
عليها جمموعة من األحكام الفقهية ،والتخرجيات الفقهية هلذه النازلة ،مع بيان مقاصد صالة
العيدين ،وأتثري ذلك على هذه املسألة ،مع اختالف منهج العرض ومسالك الرتجيح يف كثري من

املسائل.
ب-أحكام الشعائر التعبدية املتعلقة بنوازل الوابء د .عبد احلميد الغامدي .لكنه مل يبحث صالة
العيدين مطلقاً ،وإمنا ذكر حكم صالة اجلماعة واجلمعة يف حال الوابء.
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منهج البحث:

اتبعت املنهج العلمي (االستقرائي االستنباطي التحليلي) فجمعت األصول
اليت خترج عليها هذه املسألة مع األدلة واألقوال يف املسألة ،مث تتبعت خترجيات
الفقهاء املعاصرين هلذه النازلة ،وحماولة حتليلها لبيان أقرب حكم فقهي ميكن
ختريج مسألة البحث عليه ،وقد حرصت على مراعاة ما يلي:
ذكرت حكمها بدليله مع توثيق
 )1إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق
ُ
االتفاق.
نت م ْن
 )2إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف فقد
ُ
ذكرت األقوال فيها وبيَّ ُ
عرضت
قال هبا من أهل العلم مع توثيق ذلك من املصادر األصلية ،وقد
ُ
اخلالف حسب االجتاهات الفقهية مقتصراً على املذاهب املعتبة ،وإذا مل
سلكت هبا غالباً مسلك التخريج ،وقد
أقف على املسألة يف مذهب ما
ُ
استقصيت أدلة
راعيت يف ترتيب األقوال حبسب األقوى واألرجح ،وقد
ُ
وذكرت بعد كل دليل
األقوال مع بيان وجه الداللة –إن مل تكن ظاهرة،-
ُ
ذكرت
ما يرد عليه من مناقشات وما ُجياب به عنها -إن أمكن ذلك ،-مث ُ
القول الراجح مع بيان سببه.
جت األحاديث من
نت سورها مضبوطةً ابلشكلَّ ،
وخر ُ
رقمت اآلايت وبيَّ ُ
ُ )3
أثبت رقم احلديث والكتاب والباب واجلزء والصفحة -
مصادرها األصلية و ُ
اكتفيت
غالباً ،-وما كان من الصحيحني أو أحدمها َّ
فخرجته من ذلك و ُ
نت ما ذكره أهل
به ،وإن مل يكن فيهما َّ
فخرجته من دواوين السنة ،وبيَّ ُ
الشأن يف درجته.
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أحلت عليها ابملادة واجلزء
قت املعاين من معاجم اللغة املعتمدة ،و ُ
 )4وثَّ ُ
والصفحة.
اعتنيت بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتقيم ومنها :عالمات
)5
ُ
التنصيص لآلايت الكرمية ولألحاديث الشريفة ولآلاثر وألقوال العلماء،
وميزت أقواسها فكان لكل منها عالمته اخلاصة -كما جرى عليه عرف
ُ
الباحثني ،-وأما النصوص املنقولة عن العلماء فوضعتُها بني قوسني كهذا
أحلت على مصدرها ،وأما إن كان الكالم منقوالً مبعناه فقد
الشكل "" :و ُ
أحلت على مصدره بكلمة :ينظر.
ُ
ختمت البحث خبامتة متضمنة ألهم النتائج والتوصيات.
)6
ُ
 )7وضعت ملحقاً حيتوي على جدول حتليلي ألقوال الفقهاء يف أحكام صالة
العيد مث ختريج صالة العيد يف البيوت بسبب وابء كوروان؛ بناءً على
مذاهبهم.
أتبعت البحث بثبت أبهم املراجع ،وروابط للبحوث والفتاوى يف هذه
ُ )8
النازلة.
خطة البحث:
حيتوي هذا البحث على :مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة وفهارس،
وتفصيلها ما يلي:
متهيد يف التعريف ابلعيدين ،وبيان مقاصد صالة العيدين يف الشرع.
املبحث األول :حكم صالة العيدين يف حال حظر التجول بسبب وابء كوروان.
وفيه مطلبان:
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املطلب األول :حكم صالة العيدين عند فقهاء اإلسالم.
املطلب الثاين :التخريج الفقهي حلكم صالة العيدين يف ظل حظر التجول
زمن وابء كوروان.
املبحث الثاين :شروط صالة العيدين وتنزيلها زمن وابء كوروان .وفيه مطلبان:
املطلب األول :اجتاهات الفقهاء يف شروط صالة العيدين.
املطلب الثاين :ختريج شروط صالة العيدين على حكمها يف البيوت بسبب
وابء كوروان.
املبحث الثالث :حكم صالة العيدين يف البيوت حال حظر التجول زمن وابء
كوروان .وفيه مطلبان:
املطلب األول :التخريج الفقهي لصالة العيدين يف البيوت حال حظر التجول.
املطلب الثاين :صفة صالة العيدين يف البيوت حال حظر التجول.
 أما اخلامتة فقد تركزت على أهم نتائج البحث وتوصياته.وهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي ،وأن ينفع هبذا البحث
كاتبه وقارئه ،وأن يكون من العلم النافع الذي ال ينقطع بعد املوت ،وأن يرزقنا
التوفيق والسداد يف أقوالنا وأعمالنا ،وأن يزيدان علماً وهداية ،وصلَّى هللا وسلم
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
***
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متهيد :يف التعريف ابلعيدين ومقاصد صالة العيدين يف الشرع:
• املطلب األول :التعريف ابلعيدين:

العيدان مثىن عيد ،والعيد يف اللغة :مأخوذ من أصل (ع ْود) ،معناه:
الرجوع ،وتثنية األمر عوداً بعد بدء .ومن الباب :العيد :ما اعتادك من شوق
أو هم أو مرض أو حزن وحنوه.
والعيد :كل يوم فيه مجع ،واشتقاقه من عاد يعود ،والياء يف العيد أصلها
الواو ،ولكنها قلبت ايءً؛ لكسرة العني ( .)1وتطلق العرب العيد على :الوقت
الذي يعود فيه الفرح واحلزن.
وهذا وما قبله هو املعىن املناسب للمعىن الشرعي ،مع تقييده" :على وجه
معظم" ،فيخرج :ما يتكرر على وجه غري معظم ،فال يطلق عليه عيد شرعاً.
وقد اختلف يف وجه تسمية يوم العيد بذلك على أوجه ،من أشهرها :أنه
يعود ويتكرر يف أوقاته كل سنة ،أو أنه يعود كل سنة بفرح وسرور جمدَّد ،وقيل:
تفاؤالً ليعود اثنية ،كالقافلة ،أو أن هلل تعاىل فيه عوائد اإلحسان على عباده
كل عام(.)2
وهذه املعاين ليست متضادة ،بل هي من اختالف التنوع وتعدد املعاين
واحلكم ،فالعيد يتكرر يف السنة مرتني ،ويتعبد الناس فيه إبظهار البهجة

( )1ينظر :معجم مقاييس اللغة ( ،)181/4القاموس احمليط ( ،)440 /1لسان العرب (.)45٩ /4
( )2ينظر :لسان العرب ( ،)460 /4احلاوي الكبري للماوردي ( ،)482 /2املبدع شرح املقنع البن
مفلح (.)162/2
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والسرور ،ويتفاءلون بعوده والسالمة لشهوده ،ويرجون من هللا املغفرة والرمحة
واإلنعام.
ويطلق العيد شرعا على :عيد الفطر واألضحى ،بل صار علماً على هذين
اليومني املخصوصني(.)1

وصالة العيدين :من ابب إضافة الشيء إىل سببه :أي الصالة اليت سببها
العيد ،وقيل :من إضافة الشيء إىل وقته؛ ألهنا ال تصلى إال يف العيدين(.)2
***

( )1ينظر :املطلع على أبواب املقنع ( ،)108حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ( ،)628/1كشاف
القناع (.)3٩3 /3
( )2ينظر :حاشية الروض املربع البن قاسم ( ،)٩3 /3الشرح املمتع البن عثيمني (.)111/5
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املطلب الثاين :مقاصد صالة العيدين يف الشرع:

الذي يتتبع نصوص الشريعة وكالم أهل العلم يظهر له جبالء أن أعظم
مقصدين لصالة العيدين مها:
املقصد األول :إظهار شعائر اإلسالم ،إذ العيد شعار احلول ألهل اإلسالم،

يبز فيه الناس للمصليات ،صغريهم وكبريهم ،ذكرهم وأنثاهم؛ يُظهرون فيهما تكبري
هللا وحتميده ،ومتجيده وتوحيده ،ويظهرون مجال اإلسالم ،وأهبته ،واملباهاة به،
وتكثري سواد أهل اإلسالم ،وترغيب الكفار ابإلسالم ،فجاء أمره
 ‰ابخلروج لصالة العيد للكافة ،وأمر إبخراج النساء إىل املصليات
حىت احليَّض؛ أتكيداً إلظهار الشعائر ،وهذا أكمل األوصاف وأعالها( ،)1ومن
هنا قال مجهور الفقهاء :بعقوبة أهل البلد املمتنعني عن صالة العيد.

املقصد الثاين :شكر هللا على نعمة العبادة ومتامها ،قال ابن دقيق العيد
¬ -يف العيدين" :إهنما يقعان شكراً هلل تعاىل على ما أنعم هللا به منأداء العبادات املتعلقة هبما ،فعيد الفطر :شكراً هلل على إمتام صوم شهر
رمضان ،وعيد األضحى :شكراً هلل على العبادات الواقعة يف العشر" .
( )2

وأعظم الشكر يكون بعبادة هللا كما قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ (،)3

وأعظم ذلك :الصالة ،وقد جاء عن مجع من الصحابة والتابعني يف تفسري قوله
( )1ينظر :إحكام األحكام البن دقيق العيد ( ،)342/1املغين ( ،)254/5كشاف القناع
(.)3٩4/3
( )2إحكام األحكام البن دقيق العيد (.)342/1
([ )3سورة سبأ.]13:
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تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ( ،)1أبن املراد بـ"تزكى" :زكاة
الفطر ،و"صلى" صالة العيد(.)2
واملتأمل ألقوال الفقهاء يظهر له ارتباط حكم صالة العيد يف البيوت هبذين
املقصدين؛ بسبب اختالف اجتاهات الفقهاء يف أيهما املقصد األصلي ،فالذي
يظهر أن احلنفية واحلنابلة اعتبوا املقصد األول هو األصلي؛ وهذا الذي جعل
احلنفية يشرتطون لصحتها االستيطان والعدد وإذن السلطان ،وجعل احلنابلة
يقولون أبن صالة العيد فرض كفائي ،واشرتطوا مجيعاً هلا شروطاً حتقق إظهار
الشعرية ،ومنع هؤالء من إقامتها يف البيوت -على تفصيل سيأيت يف القضاء
ملن فاتته ،-وأما الذي يظهر من صنيع املالكية والشافعية :فهو أن الثاين هو
املقصد األصلي ،وأما إظهار الشعائر فهو مقصد تبعي ،ومن هنا فإهنم اجتهوا
إىل إانطة صالة العيد بكل فرد بعينه ،ومل يشرتطوا هلا اجلمع العام ،وهذا الذي
فهمه أنس رضي هللا من مجعه ألهله وحشمه يوم العيد فصلى هبم ،وجاء عن
مجع من التابعني ذلك(.)3

([ )1سورة األعلى.]15-14:
( )2جاء هذا عن أيب سعيد وابن عمر وغريمها .ينظر :معامل التنزيل للبغوي (.)402/8
( )3سيأيت يف ثنااي البحث سرد هذه األدلة وخترجيها ،وينظر يف مقاصد صالة العيد :حبث :صالة
العيد يف البيت د.سليمان النجران .منشور يف موقعه على الشبكة العاملية [ويف ثبت املراجع رابط
للبحث].
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املبحث األول :حكم صالة العيدين يف حال حظر التجول بسبب انزلة
كوروان:
شرع هللا يف عيد الفطر واألضحى شعائر متيز هبا أهل اإلسالم ،ومن ذلك:
صالة العيدين.
ويف ظل وابء كوروان الذي خيم على العامل ،فالتزم الناس بيوهتم ،واعتزلوا
مساجدهم ،وتركوا املخالطة واالجتماع بغريهم ،فقد أشكل على كثري من
الناس :كيف نرتك صالة العيد يف املصليات واملساجد ،وال تقام هذه الشعرية
يف بالد املسلمني؟
ولتوضيح حكم صالة العيدين يف زمن الوابء ،حنتاج إىل بيان حكم صالة
العيدين عند فقهاء اإلسالم مث يُبني التخريج الفقهي هلذه املسألة يف ظل حظر
التجول بسبب وابء كوروان ،وذلك يف مطلبني:
***
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املطلب األول :حكم صالة العيدين عند فقهاء اإلسالم
• حترير حمل النزاع:
أمجع العلماء على مشروعية صالة العيدين( .)1وقد دل على ذلك الكتاب
والسنة:
فأما الكتاب :فقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ(.)2
واملشهور عن مجاعة من املفسرين :أن املراد بذلك صالة العيد(.)3
وأما السنة فثبت ابلتواتر أن رسول هللا ﷺ كان يصلي صالة العيدين.
عن ابن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال( :شهدت الصالة يوم الفطر مع
رسول هللا ﷺ وأيب بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل اخلطبة) (.)4
• أقوال العلماء يف حكم صالة العيدين:
اختلف العلماء يف حكم صالة العيدين على ثالثة أقوال:
القول األول :أن صالة العيد فرض على الكفاية ،إذا قام هبا من يكفي
سقطت عن الباقني ،وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم اإلمام.

( )1ينظر :اإلفصاح ( ،)177/1املغين البن قدامة (.)253/3
([ )2سورة الكوثر.]2:
( )3قاله عكرمة وعطاء وقتادة .ينظر معامل التنزيل للبغوي ( )55٩/8قال ابن قدامة يف املغين
(" :)253/3املشهور يف التفسري :أن املراد بذلك صالة العيد".
( )4أخرجه البخاري كتاب التفسري ،ابب {إذا جاءك املؤمنات يبايعنك} ،ح ()4613
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عندمها(.)2

وإليه ذهب :الشافعية( ،)1واحلنابلة يف املعتمد
القول الثاين :هي واجبة على األعيان.
وإليه ذهب احلنفية( ،)3وهو رواية عند احلنابلة(.)4
القول الثالث :سنة مؤكدة غري واجبة.
وهو مذهب املالكية( ،)5وقول عند الشافعية( ،)6ورواية عند احلنابلة(.)7

أدلة األقوال:

أدلة القول األول :فأما دليلهم على الفرضية وأصل الوجوب:
 -1قول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ(.)8
( )1ينظر :األم ( )240 /1روضة الطالبني للنووي ( ،)73 /2احلاوي للماوردي ( ،)482/2مغين
احملتاج (.)462/1
( )2ينظر :اإلنصاف للمرداوي ( ،)316/5كشاف القناع للبهويت ( ،)3٩3 /3شرح منتهى اإلرادات
للبهويت (.)81/2
( )3ينظر :املبسوط ( ،)37 /2بدائع الصنائع ( ،)236 /1تبيني احلقائق للزيلعي (.)538/1
( )4ينظر :اإلنصاف للمرداوي ( ،)316/5الفروع البن مفلح ( ،)1٩٩/3واختار القول ابلوجوب:
ابن تيمية ،وابن القيم ،والشوكاين ،وابن سعدي ،وابن عثيمني ينظر :األخبار العلمية من
االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية البن اللحام البعلي ( ،)123جمموع فتاوى شيخ
اإلسالم ( )161 /23كتاب الصالة ،البن القيم ( ،)11ونيل األوطار ( )180 /4واملختارات
اجللية ،للسعدي ( )82والشرح املمتع ،للعثيمني (.)151 /5
( )5ينظر :القوانني الفقهية ( ،)85عقد اجلواهر الثمينة البن شاس ( ،)173/1مواهب اجلليل
(.)568/2
( )6ينظر :األم ( ،)240 /1احلاوي الكبري للماوردي ( ،)482 /2هناية احملتاج (.)386/2
( )7ينظر :اإلنصاف للمرداوي ( ،)316/5الفروع البن مفلح (.)1٩٩/3
([ )8سورة الكوثر.]2:
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وجه االستدالل :أن أمر هللا تعاىل هبا ،واألمر يقتضي الوجوب(.)1
 -1مداومة النيب ﷺ على فعلها ،وهذا دليل الوجوب(.)2
 -2إن صالة العيدين من أعالم الدين الظاهرة ،فكانت واجبة كاجلمعة
واألذان(.)3
 -3إهنا لو مل جتب مل جيب قتال اتركيها ،كسائر السنن ،حيققه أن القتال عقوبة
ال تتوجه إىل اترك مندوب كالقتل والضرب(.)4
وأما دليلهم على أهنا ال جتب على األعيان:
 -1إن مقصود الشارع هو إظهار شعائر اإلسالم إبقامة صالة العيد يف كل
بلد بغض النظر عن الفاعل ،وهذا هو حقيقة فرض الكفاية(.)5
 -2إن صالة العيد ال يشرع هلا األذان ،فلم جتب على األعيان ،كصالة
اجلنازة(.)6
أدلة القول الثاين:
استدلوا مبا استدل به أصحاب القول األول يف أصل الفرضية ،وعللوا وجوهبا
على األعيان مبا يلي:

( )1ينظر :املغين (.)254/3
( )2ينظر :املغين (،)254/3كشاف القناع (.)3٩3 /3
( )3ينظر :املغين ( ،)254/3كشاف القناع (.)3٩3 /3
( )4ينظر :املغين (.)254/3
( )5ينظر :مغين احملتاج (.)462/1
( )6ينظر :املغين (.)254/3
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 -1حديث أم عطية ~ أهنا قالت" :أُمران أن خنرج العواتق( )1واحلُيَّض يف
العيدين ،يشهدن اخلري ودعوة املسلمني ،ويعتزل احلُيَّض املصلى"(.)2
فقد جاء النص أبمر النساء ،فهذا يقتضي الوجوب على اجلميع(.)3
ونوقش :أبن األمر حممول على الندب؛ بدليل قوله يف احلديث" :يشهدن اخلري
ودعوة املسلمني" ،وبدليل أمره احليض ابخلروج مع أن العيد ال جيب عليهن
ابإلمجاع(.)4
 -2إن صالة العيد شرعت هلا اخلطبة ،فكانت واجبة على األعيان ،وليست
فرضا ،كاجلمعة(.)5
ونوقش :أبنه لو وجبت على األعيان لوجبت خطبتها ،ووجب استماعها
كاجلمعة(.)6
 -3إن صالة العيد من شعائر اإلسالم ،والناس جيتمعون هلا أعظم من اجلمعة،
وقد شرع هلا التكبري ،ولو حضرها البعض مل حيصل مقصود صالة العيد من
إظهار شعائر اإلسالم(.)7
( )1جاء يف عمدة القاري شرح صحيح البخاري (" :)2٩6 /6قوله( :العواتق) :مجع العاتق وهي اليت
بلغت ،ومسيت هبا؛ ألهنا عتقت عن أمهاهتا يف اخلدمة أو عن قهر أبويها ،...وقوله (واحلُيَّض)
بضم احلاء وتشديد الياء مجع :حائض".
( )2رواه البخاري ( )٩74ومسلم ( )605 /2برقم ( ،)8٩0واللفظ للبخاري.
( )3ينظر :املبسوط ( ،)37 /2بدائع الصنائع (.)236 /1
( )4ينظر :بدائع الصنائع (.)23٩ /1
( )5ينظر :املغين (.)254/3
( )6ينظر :املغين (.)254/3
( )7ينظر :بدائع الصنائع (.)236 /1
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وهبذا الوجه انقش القائلون ابلوجوب أصحاب القول األول :أبن القول
بفرضية العني أكثر انضباطاً وحتقيقاً ملقصد الشارع.

أدلة القول الثالث:

 -1حديث طلحة بن عبيدهللا  :¢يف قصة ةةة األعرايب ،وفيه :قول رسة ةةول هللا
ﷺ لألعرايب حني ذكر مخس ص ة ة ة ة ة ةةلوات قال :هل علي غريهن؟ قال( :ال
إال أن تطوع) (.)1

 -2حديث عبادة بن الصامت  ¢أن رسول هللا ﷺ قال( :مخس صلوات
كتبهن هللا على العباد) احلديث(.)2
وجه الداللة من النص :أن كال احلديثني جاء النص فيهما على وجوب
الصلوات اخلمس دون غريمها ،فدل على عدم وجوب صالة العيدين(.)3
ونوقش األول :أبنه ال حجة هلم فيه؛ ألن األعراب ال تلزمهم اجلمعة ،لعدم
االستيطان ،فالعيد أوىل( .)4وأما الثاين فنوقش من وجهني:

 oأن سياق اخلب يقتضي نفي وجوب صالة سوى اخلمس ،وإمنا خولف بفعل
النيب  - ‘-ومن صلى معه ،فيختص مبن كان مثلهم.

( )1أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان ،ابب الزكاة من اإلسالم ،ح ( ،)46ومسلم يف كتاب اإلميان،
ابب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم ،ح ( )11واللفظ ملسلم.
( )2أخرجه أبو داود يف سننه ح [ )560 /2( ]1420قال ابن عبد الب كما يف التمهيد (/23
" :)288هو صحيح اثبت" .وينظر :التلخيص احلبري (.)334 /2
( )3ينظر :مغين احملتاج ( ،)462/1املغين (.)254/3
( )4ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي ( ،)538/1املغين (.)254/3
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 oإمنا صرح يف احلديثني بوجوب اخلمس ،وخصها ابلذكر ،لتأكيدها ووجوهبا
على األعيان ،ووجوهبا على الدوام ،وتكررها يف كل يوم وليلة ،وغريها جيب
اندرا ولعارض ،كصالة اجلنازة واملنذورة والصالة املختلف فيها ،فلم
يذكرها(.)1
 -3إن صالة العيد صالة ذات ركوع وسجود مل يشرع هلا أذان ،فلم جتب
ابتداء ابلشرع ،كصالة االستسقاء والكسوف(.)2
ونوقش :أبن هذا القياس ال يصح؛ ألن كوهنا ذات ركوع وسجود ال أثر له،
بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود ،وهي غري واجبة ،فيجب حذف
هذا الوصف ،لعدم أثره ،مث ينقض قياسهم بصالة اجلنازة ،وينتقض على
كل حال ابملنذورة(.)3
الرتجيح :األقرب -وهللا أعلم :-القول األول أبن صالة العيدين فرض
كفاية يف كل بلد؛ لقوة أدلتهم ،وفيه توسط ومجع بني أدلة املوجبني على
األعيان ،وغري املوجبني على أهل البلد ،فأدلة غري املوجبني على األعيان صارفة
للنصوص اليت فيها األمر بصالة العيد.
***

( )1ينظر :املغين (.)254/3
( )2ينظر :املغين (.)254/3
( )3ينظر :املغين (.)254/3
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املطلب الثاين :التخريج الفقهي حلكم صالة العيدين يف ظل حظر التجول
بسبب انزلة كوروان:
تنقسم البالد اليت يطبق فيها احلظر الكلي ومنع التجول إىل قسمني:
القسم األول :بالد يقيم فيها اإلمام صالة العيد:

القسم الثاين :بالد ال يقيم فيها اإلمام صالة العيد:

فأما القسم األول :وهي البالد اليت يقيم فيها اإلمام صالة العيد:

كما حصل يف مكة املكرمة واملدينة النبوية يف هذا الوابء -ففي هذهالبالد ال تعتب املسألة من النوازل؛ ألن الفقهاء نصوا على حكمها ،وعلى
املرجح سابقاً أهنا فرض كفاية :فإن الفرض يسقط بصالهتا يف البلد ،ويبقى
قضاؤها على عموم أهل ذلك البلد :سنة مؤكدة ،كما سيأيت تفصيله
واالستدالل له.

وأما القسم الثاين :فهي البالد اليت ال يقيم فيها اإلمام صالة العيد:
كما حصل يف كثري من بالد املسلمني يف هذا الوابء ،-والذي يظهر مناستقراء كالم بعض الفقهاء املتقدمني -وهم احلنفية واحلنابلة يف املعتمد
عندهم :-أن حكم صالة العيدين خيتلف بسبب هذا العذر عن احلكم العام
املقرر عند الفقهاء يف األحوال العادية.
وميكن ختريج مذاهب الفقهاء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:
القول األول :أهنا سنة مؤكدة مطلقاً.
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وهو منصوص قول املالكية( ،)1والشافعية( ،)2ورواية عند احلنابلة(.)3
ُحب أن يصلَّى العيدان والكسوف ابلبادية
قال اإلمام الشافعي ¬" :وأ ُّ
اليت ال مجعة فيها ،وتصليها املرأة يف بيتها ،والعبد يف مكانه؛ ألنه ليس إبحالة
فرض ،وال أحب أحد تركها"(.)4
القول الثاين :تسقط مشروعيتها للعذر العام.
وهو ختريج على مذهب احلنفية( ،)5ورواية عند احلنابلة(.)6
فقد نص فقهاء احلنفية على شروط ال تصح صالة العيد إال هبا ،وهي:
العدد ،واالستيطان ،وإذن اإلمام ،وهذا غري متحقق يف كثري من أحوال الناس
يف البيوت ،فال جتب عليهم ،بل وال تشرع يف البيوت(.)7

( )1ينظر :مواهب اجلليل ( ،)568/2وأشار الزرقاين املالكية يف شرحه على خمتصر خليل (:)136/2
إىل استحباب إقامة صالة العيدين ألهل األعذار؛ كأهل السجون واملرضى واملسافرين.
( )2ينظر :األم احلاوي للماوردي ( ،)483 /2مغين احملتاج (.)462/1
( )3ينظر :اإلنصاف ( .)317/5وختريج هذه النازلة على رأي فقهاء احلنابلة مشكل مرتدد بني أكثر
من وجه ،ولكن الذي يظهر أن خترجيها على املعتمد من قوهلم :إنه يسقط فرضها على البلد،
وتكون سنة مؤكدة على أهل البيوت؛ إذ إهنم قد جعلوا االستيطان والعدد شرط صحة ال وجوب،
فتبقى سنيتها وال جتب -على وجه القضاء .-قال ابن قدامة كما يف املغين (" :)287/5ويشرتط
االستيطان لوجوهبا ،وكذلك العدد املشرتط للجمعة ... ،وال يشرتط شيء من ذلك لصحتها؛
ألهنا تصح من الواحد يف القضاء".
( )4األم لإلمام الشافعي (.)518/2
( )5ينظر :بدائع الصنائع (.)236 /1
( )6ينظر :كشاف القناع ( .)3٩5 /3وهذا التخريج رجحه الشيخ عبدهللا بن خنني عضو هيئة كبار
العلماء كما يف إجابته لسؤال عب إذاعة القرآن الكرمي
.xuY2BvJ٩https://www.youtube.com/watch?v=oSS
( )7ينظر :بدائع الصنائع (.)236 /1
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ونص فقهاء احلنابلة -القائلون أبهنا فرض يف كل بلد على الكفاية -على

أهنا تسقط يف حال العذر :قال البهويت ¬(" :إن تركها أهل بلد يبلغون

أربعني بال عذر قاتلهم اإلمام) كاألذان ،ألهنا من شعائر اإلسالم الظاهرة ويف
ابلدين"(.)1

تركها هتاون
وخيرج عليه :إذا ترك مجيع أهل بلد صالة العيد بسبب جائحة كوروان
وخشية العدوى والضرر ابالجتماع والتزاحم؛ فال حرج عليهم؛ فإن هذا من
أوىل األمور ابلعذر.
القول الثالث :فرض كفاية وتصلى إذا زال العذر ولو بعد أايم.
وهو ختريج لبعض املعاصرين( )2على رواية عند احلنابلة(.)3

( )1كشاف القناع (.)3٩5 /3
( )2وممن ذهب إىل هذا التخريج :الباحث عبدهللا بن أمحد آل سحيم الغامدي يف حبث له بعنوان:
حترير مذهب احلنابلة يف حكم صالة العيد يف ظل جائحة كوروان [رابط البحث يف ثبت املراجع].
( )3الذي يظهر أن هذا هو املذهب عند متأخري احلنابلة يف حال العذر العام ،ينظر :اإلنصاف
( ،)31٩/5شرح منتهى اإلرادات للبهويت ( ،)82/2كشاف القناع ( .)3٩5 /3واختلفوا إذا
صليت بعد يوم العيد بيوم أو أايم هل تكون قضاء تفتقر إىل نية القضاء أم تكون أداء على ثالثة
أوجه :أوهلما :تكون أداء ،وهو املعتمد عند الشافعية وقول عند احلنابلة .الثاين :تكون قضاء
مطلقاً ،وهو رواية عند الشافعية ،واملعتمد عند احلنابلة .الثالث :التفصيل .قال ابن مفلح يف
النكت على احملرر (" :)262/1فإن كان مع عدم العلم ،أو العذر يف تركها ابشتغاهلم أبمر عظيم،
من فتنة ،أو جهاد وحنوه ،كانت أداء؛ ألن هذا الوقت يصلح أن يكون فيه أداءً عند إكمال
العدة ،وعند جتويز الغلط يف حق الشهور ،وإن كان مع العلم وعدم العذر كانت قضاءً؛ لفوات
وقتها كسائر الصلوات" .وينظر :روضة الطالبني ( )78 /2اإلنصاف (.)31٩/5
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قال الشيخ منصور البهويت " :-¬-وألن العيد شرع له االجتماع العام

وله وظائف دينية ودنيوية ،وآخر النهار :مظنة الضيق عن ذلك غالبا وأما من
فاتته مع اإلمام فيصليها مىت شاء؛ ألهنا انفلة ال اجتماع فيها (وكذا لو مضى

أايم) ومل يعلموا ابلعيد ،أو مل يصلوا لفتنة وحنوها أو أخروها بال عذر"(.)1

وقال اخللويت" :فإن عمهم العذر املقتضي للتأخري أخروا ،وقضوا"(.)2

أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

 -1ما ثبت عن أنس  ،¢أنه كان إذا مل يشهد العيد مع اإلمام ابلبصرة

مجع أهله ومواليه ،مث قام عبد هللا بن أيب عتبة مواله فيصلى هبم ركعتني ،يكب
فيهما(.)3

وجه االستدالل :الظاهر من حال أنس أنه كان بعيداً عن البلد ،ويشق
عليه احلضور ،ففعل أنس يدل بوضوح على مشروعية صالة العيد
للجماعة القليلة إذا كانوا يف حمل ال تقام فيه صالة العيد ،وحال

( )1شرح منتهى اإلرادات للبهويت (.)82/2
( )2حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات ()502 /1
( )3أثر أنس :اثبت صحيح ،فقد ذكره البخاري معلقاً بصيغة اجلزم يف صحيحه ( ،)23 /2ابب :إذا
فاته العيد يصلي ركعتني ،وكذلك النساء ،ومن كان يف البيوت والقرى ،من كتاب العيدين ،ووصله
ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )183 /2يف :ابب الرجل تفوته الصالة يف العيد كم يصلى ،من كتاب
الصلوات ،فقال :حدثنا ابن علية عن يونس ،قال :حدثين بعض آل أنس بن مالك أن أنسا كان
رمبا مجع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي هبم عبد هللا بن أيب غنية ركعتني ،وكذلك البيهقي يف
السنن ( )305 /3يف :ابب صالة العيدين سنة أهل اإلسالم حيث كانوا ،من كتاب العيدين.
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املسلمني يف لزوم بيوهتم بسبب حظر التجول واإلجراءات االحرتازية عن
الوابء يشبه حال أنس .¢

 -2إذا سقط فرض الكفاية وتعذر االجتماع فيعود حكمها كسائر النوافل
اليت ال اجتماع فيها ،وهو االستحباب(.)1

 -3إن من قواعد الشريعة أن" :امليسور ال يسقط ابملعسور" وأن
"املقدور عليه ال يسقط بسقوط املعجوز عنه" ،فاملأمور به إذا مل يتيسر
فعله على الوجه األكمل الذي أمر به الشارع لعدم القدرة عليه فيشرع
للمكلف فعل املتيسر مما يقدر عليه ،وال يرتك الكل بسبب ترك الذي
يعجز عنه أو يشق فعله ،وهذا أمر متفق عليه بني علماء الشريعة -يف
اجلملة ،-فالعبادات ال تسقط ابلعجز عن بعض شروطها ،وال عن بعض
أركاهنا .
()2

أدلة القول الثاين:

 -1إن من قواعد الشريعة :أن الواجبات تسقط ابلعجز عنها ،ومبا أن

هذا العذر منع مجيع الناس من صالهتا مع مجاعة املسلمني ،فسقط مشروعيتها.
ونوقش :أهنا يسقط وجوهبا وفرضها على كل بلد هلذا العذر ولكن إىل بدل
وهو صالهتا يف البيوت.

( )1ينظر :شرح منتهى اإلرادات للبهويت (.)82/2
( )2ينظر :املنثور يف القواعد الفقهية للزركشي ( ،)227 /1األشباه والنظائر للسيوطي ( ،)13٩جمموع
الفتاوى (.)185 /24
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 -2الصالة هبذه الصفة ما عرفت قربة إال بفعل رسول هللا ﷺ كاجلمعة،
ورسول هللا ﷺ ما فعلها إال ابجلماعة كاجلمعة ،فال جيوز أداؤها إال بتلك
الصفة ،وإذا فاتت فليس هلا خ ْلف؛ ألن وقتها بعد طلوع الشمس ،وهذا ليس
بوقت صالة واجبة يف سائر األايم ،خبالف من فاتته اجلمعة فإنه يصلي
الظهر(.)1
ونوقش :أبنه قياس مع الفارق؛ إذ اجلمعة هلا أحكام ختصها ختتلف عن
العيدين فال يصح القياس عليها ،وألن اجلمعة ال تقضى وإمنا الواجب عليه أن
يصلي فرض الوقت وهو الظهر(.)2
أدلة القول الثالث:

 -1ما رواه أبو عمري بن أنس ،عن عمومة له من أصحاب رسول هللا ﷺ:
«أن ركبا جاءوا إىل النيب ﷺ فشهدوا أهنم رأوا اهلالل ابألمس ،فأمرهم أن
يفطروا .فإذا أصبحوا أن يغدوا إىل مصالهم»(.)3
وجه االستدالل :أنه ملا فاتت صالة العيد النيب ﷺ وأصحابه مل أيمرهم بقضائها
وحداانً يف بيوهتم ،بل أمرهم ابالجتماع هلا يف اليوم الثاين.
( )1ينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (.)27٩ /1
( )2ينظر :فتح الباري ( ،)474 /2بداية اجملتهد البن رشد (.)41٩/1
( )3رواه أبو داود كتاب الصالة ،ابب إذا مل خيرج اإلمام للعيد من يومه خيرج من الغد برقم (،)1157
وصححه البيهقي يف السنن الكبى ( )316/3واخلطايب يف معامل السنن ( )252/1والنووي يف
اجملموع ( )27/5واحلافظ يف البلوغ ( )510قال اخلطايب :حديث أيب عمري صحيح فاملصري إليه
واجب ،وكذا قال ابن املنذر يف األوسط ( .)1٩5/4قال اخلطايب :سنة رسول هللا ﷺ أوىل،
وحديث أيب عمري صحيح ،فاملصري إليه واجب .ينظر :تلخيص احلبري البن حجر (.)٩3/2
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ويناقش هذا :أبن هذا -كما ذهب إليه مجع من أهل العلم -خاص مبن مل
يبلغه العيد إال بعد الزوال ،وال يلحق به من علم ابلعيد يف يومه ،وتعذر له
أداؤه لعذر ،كما يف هذه النازلة.
 -2إن صالة العيد شعرية عظيمة من شعائر الدين الظاهرة( ،)1وفعله يف البيوت
ينايف ذلك.
ويناقش هذا :أبن هذا يف األصل مع عدم العذر ،وأما مع العذر العام؛ فإن
صالهتا يف البيوت حيقق مقصد الشريعة يف التعبد ابلصالة يف يوم العيد؛
شكراً هلل وتعظيماً لشعائره ،وهذا ال يتحقق مع أتخري الصالة أايماً أو
أسابيع.
 -3إن صالة العيد فرض كفائي جتب يف البلد ،وال يسقط الفرض إال على
اهليئة الشرعية حبضور أربعني رجالً ،فإذا صلى الناس أفراداً أو مجاعات
يسرية مل تصح ومل يسقط الفرض عن أهل البلد-على مذهب احلنابلة.-
 -4إنه ال يشرع القضاء لألفراد يف البيوت وحنوها إال إذا سقط الفرض الكفائي،
وإال فال يشرع؛ إذ سنية القضاء فرع عن سقوط الواجب الكفائي ،وإذا مل
يوجد األصل مل يوجد الفرع(.)2

( )1ينظر :شرح منتهى اإلرادات للبهويت (.)324 /1
( )2ينظر :حترير مذهب احلنابلة يف حكم صالة العيد يف ظل جائحة كوروان ،للباحث عبدهللا آل
سحيم الغامدي [رابط البحث يف ثبت املراجع].
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وهذا التخريج الفقهي هلذه النازلة ميكن مناقشته من أوجه:

 .1إن الواجبات ومنها فروض الكفاية منوطة ابلقدرة واإلمكان ،ومبا أن الناس
يف هذه النازلة ويف ظل احلجر الكلي مل يتمكنوا من أداء الصالة بشروطها
وهيئتها مع اإلمام فسقط عنهم الوجوب ،فإما أن يقال بسقوطها إىل غري
بدل ،كما هو ظاهر كالم احلنفية واحلنابلة ،أو أهنا تصلى يف البيوت كما
ورد عن مجهور العلماء.
 .2إن حال الوابء مما يطول غالباً وال يُعلم أم ُد انقضائه ،ويتعذر االجتماع
العام على الناس ولو بعد أايم؛ خشية الضرر عليهم إال أن يقال أبن يصليها
العدد اجملزئ مع إمام البلد لتسقط عنهم فرض الكفاية ،فهذا ميكن أن
حيصل يف يوم العيد لو تيسر مع أمن الضرر ابلتباعد وحنو ذلك من
االحرتازات الصحية.
الرتجيح :األقرب :القول األول -وهللا أعلم -وهو أنه إذا تعذر صالة العيد

مع مجاعة املسلمني يف البلد أهنا تكون مشروعة يف البيوت لعموم املسلمني،
وأهنا سنة مؤكدة يف حق كل مسلم؛ ألن هذا القول هو الذي تعضده األدلة
العامة ،واملقاصد الشرعية ،وهو اجلاري على غالب أصول األئمة ومذاهبهم
املختلفة ،واألقوال األخرى تفضي إىل تعطيل هذه الشعرية يف يوم العيد مع
إمكاهنا يف البيوت.
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فعلى هذا :فال تسقط عنهم ابلكلية ،وال يؤخر قضاؤها ،بل تقام يف يوم
العيد يف البيوت ،ويسقط عنهم واجب االجتماع لة َّما عجوزا عنه(.)1
وقد ذهب إىل هذا كثري من هيئات الفتوى يف بالد املسلمني ،وأكثر الفقهاء
املعاصرين(- )2على اختالف بينهم يف صفة الصالة كما سيأيت.-
***

( )1وأشار إىل هذا ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (" :)185 /24وأما من كان عاجزا عن شهودها مع
اإلمام فهذا أهل أن يفعل ما يقدر عليه فإن الشريعة فرقت يف املأمورات كلها بني القادر والعاجز
فالقادر عليها إذا مل أيت بشروطها مل يكن له فعلها والعاجز إذا عجز عن بعض الشروط سقط
عنه ،..فهكذا يوم العيد إذا مل ميكنه اخلروج مع اإلمام سقط عنه ذلك ،وجوز له أن يفعل ما
يقدر عليه ليحصل له من العبادة يف هذا اليوم ما يقدر عليه فيصلي أربعاً ،وتكون الركعتان بدل
اخلطبة اليت مل يصل هبا كما كانت اخلطبة يوم اجلمعة قائمة مقام ركعتني".
( )2وممن ذهب إىل هذا القول :هيئة كبار علماء األزهر ،ودار اإلفتاء يف األردن ،ووزارة األوقاف يف
الكويت ،وجلنة الفتوى يف اجلزائر .وممن اختاره من العلماء والفقهاء املعاصرين :مفيت عام اململكة
العربية السعودية مساحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ،والشيخ صاحل الفوزان ،والشيخ عبدالرمحن
الباك ،والشيخ عبدالكرمي اخلضري وغريهم -ويف ثبت املراجع روابط هلذه الفتاوى.-
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املبحث الثاين :شروط صالة العيدين وتنزيلها زمن وابء كوروان:

إن اختالف العلماء يف صالة العيد يف البيوت -كما هو احلاصل يف زمن

جائحة كوروان ،-يتضح أنه يُبىن على أصل ،أحسن ابن رجب ¬ يف إيراده،

فبعد أن ذكر أقوال الفقهاء يف حكم صالة العيد يف البيوت قال ¬" :واعلم:

أن االختالف يف هذه املسألة ينبين على أصل ،وهو :أن صالة العيد :هل

يشرتط هلا العدد واالستيطان وإذن اإلمام؟ فيه قوالن للعلماء ،مها روايتان
عن أمحد ،وأكثر العلماء :على أنه ال يشرتط هلا ذلك ،وهو قول مالك
والشافعي ،ومذهب أيب حنيفة وإسحاق :أنه يشرتط هلا ذلك ،فعلى قول
األولني :يصليها املنفرد لنفسه يف السفر واحلضر واملرأة والعبد ومن فاتته ،مجاعة
وفرادى ،لكن ال خيطب هلا خطبة اإلمام؛ ألن فيه افتئااتً عليه ،وتفريقاً للكلمة،
وعلى قول اآلخرين :ال يصليها إال اإلمام أو من أذن لهُ ،وال تصلى إال كما
تصلى اجلمعة ،ومن فاتته ،فإنه ال يقضيها على صفتها ،كما ال يقضي اجلمعة
على صفتها"(.)1

والسبب يف اختالفهم يف اشرتاط هذه الشروط :أشار إليه ابن رشد ¬

بقوله" :اختالفهم يف قياسها على اجلمعة :فمن قاسها على اجلمعة كان مذهبه
فيها على مذهبه يف اجلمعة ،ومن مل يقسها رأى أن األصل هو أن كل مكلف
خماطب هبا حىت يثبت استثناؤه من اخلطاب ،قال القاضي :قد فرقت السنة

( )1فتح الباري البن رجب (.)7٩ /٩
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بني احلكم للنساء يف العيدين واجلمعة ،وذلك أنه ثبت أنه ‰

أمر النساء ابخلروج للعيدين ،ومل أيمر بذلك يف اجلمعة"(.)1
ويف هذا املبحث حنتاج أوالً إىل بيان موقف الفقهاء من هذه الشروط مث
يتبني تنزيل هذه الشروط على هذه النازلة ،وذلك يف مطلبني:

املطلب األول :اجتاهات الفقهاء يف شروط صالة العيدين:
اتفق أهل العلم على مشروعية صالة العيد على املستوطنني الذين يبلغون
أربعني فأكثر(.)2
واتفقوا على أولوية إذن اإلمام يف إقامة الشعائر العامة مثل صالة العيدين(.)3
واتفقوا :أنه ال جيب على غري املستوطنني يف البلد كأهل األرايف البعيدة
عن املدن والبدو الرحل واملسافرين ،وكذا املرأة واملنفرد( .)4وإمنا اخلالف يف صحة
فعلها منهم.

( )1بداية اجملتهد البن رشد ( ،)416/1وأشار ابن تيمية إىل حنو هذا يف جمموع الفتاوى (.)17٩ /24
( )2ينظر :بدائع الصنائع ( ،)236 /1مواهب اجلليل ( ،)568/2احلاوي للماوردي (،)483 /2
اإلنصاف (.)334/5
( )3ينظر :بدائع الصنائع ( ،)236 /1مواهب اجلليل ( ،)568/2احلاوي للماوردي (،)483 /2
مغين احملتاج ( ،)462/1املغين ( ،)287/5اإلنصاف ( .)334/5جاء يف الروايتني والوجهني

أليب يعلى ( :)1٩0/1سئل اإلمام أمحد ¬ -وهو ممن ال يشرتط إذن اإلمام :-عن أهل
القرى جيمعون صالة العيد قال :نعم خيطبون ويصلون ،ولكن إذا كان إبذن األمري فهو أجود".

( )4نقل االتفاق ابن رجب ¬ كما يف فتح الباري البن رجب ( ،)7٩ /٩وينظر :بدائع الصنائع
( ،)236 /1مواهب اجلليل ( ،)568/2احلاوي للماوردي ( ،)483 /2مغين احملتاج (،)462/1
املغين ( ،)287/5اإلنصاف (.)334/5
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ومبىن هذا :هل يشرتط لصحة صالة العيد :االستيطان والعدد وإذن اإلمام؟
اختلف أهل العلم يف ذلك على ثالثة أقوال:
القول األول :ال يشرتط االستيطان والعدد وإذن اإلمام لصالة العيد ،فيصح
إقامتها من غري املستوطنني ،ومن املنفرد ،وبال إذن اإلمام .وإليه ذهب
املالكية( ،)1والشافعية( ،)2وهو رواية عند احلنابلة(.)3
القول الثاين :يشرتط االستيطان والعدد وإذن اإلمام لصحة صالة العيد.
وإليه ذهب احلنفية(.)4
القول الثالث :يشرتط لوجوب صالة العيد :االستيطان والعدد ،وال يشرتط
إذن اإلمام.
وهو املعتمد عند احلنابلة( .)5وذهبوا إىل أن العدد :أربعون من أهل وجوهبا.
ويظهر اتفاق احلنفية واحلنابلة يف اشرتاط االستيطان والعدد.

( )1ينظر :مواهب اجلليل (.)568/2
( )2ينظر :األم لإلمام الشافعي ( ،)518/2احلاوي للماوردي ( ،)483 /2هناية احملتاج للرملي
(.)401/2
( )3ينظر :املغين ( ،)287/5اإلنصاف ( ،)334/5جاء يف الفروع البن مفلح ( :)1٩٩/3قيل
ألمحد يف رواية ابن هانئ :على املرأة صالة العيد؟ قال" :ما بلغنا يف هذا شيء ،ولكن أرى أن
تصلي ،وعليها ما على الرجال ،يصلني يف بيوهتن".
( )4وذهبوا إىل أن العدد ثالثة ،وهو رواية عند احلنابلة ،اختارها ابن تيمية .ينظر :بدائع الصنائع (/1
 ،)236اإلنصاف (.)333 /5
( )5ينظر :املغين ( ،)287/5اإلنصاف (.)333/5
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لكن ذهب احلنفية إىل أهنما شرطا صحة فال يصح إقامتها من غري
املستوطنني وال املنفرد.
وذهب احلنابلة إىل أهنما شرطا وجوب ال شرطا صحة ،واملراد عندهم:
شرط الصالة الذي يتحقق به فرض الكفاية؛ ال اشرتاط عموم صحة الصالة
هبذا الشرط؛ ألن املنفرد عندهم تصح منه الصالة بعد صالة اإلمام وبعد
الوقت(.)1
أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

 -1فعل أنس  ،¢فقد ثبت عنه أنه كان أيمر موالهم ابن عتبة ابلزاوية

()2

فجمع أهله وبنيه وصلى كصالة أهل املصر وتكبريهم(.)3
ويقويه :ثبوت العمل عليه عند كبار التابعني :فعن عكرمة أنه قال :يف القوم
يكونون يف السواد ويف السفر يف يوم عيد فطر أو أضحى ،قال" :جيتمعون

( )1نقل ابن قاسم يف حاشيته على الروض املربع ( )502/2عن ابن نصر هللا قوله" :املراد :شرط
وجوب صالة العيد ،ال اشرتاط صحتها" .وينظر :املغين (.)287/5
( )2موضع على فرسخني من البصرة كان هبا قصر وأرض ألنس ،رضي هللا تعاىل عنه ،وكان يقيم هناك
كثريا ،وكانت ابلزاوية وقعة عظيمة بني احلجاج واألشعث .ينظر :عمدة القاري شرح صحيح
البخاري ( )30٩ /6معجم البلدان للحموي (.)128 /3
( )3سبق خترجيه ص (.)15
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فيصلون ويؤمهم أحدهم"( ،)1وعن عطاء فيمن فاته العيد قال" :يصلي ركعتني
ويكب" فليصل ركعتني"(.)2
 -2القياس على سائر النوافل ،فال يشرتط هلا استيطان وال عدد وال إذن
إمام(.)3
أدلة القول الثاين والثالث:

 -1أن النيب ‘ مل يقم صالة العيد إال يف املدينة ،وقد سافر

 ‰وأدركه العيد فلم يصلها يف سفره كما يف عيد الفطر بعد غزوة

بدر وبعد فتح مكة ،ومل يصل عيد األضحى يف حجة الوداع وال خلفاؤه من
بعده(.)4

ونوقش :أبن تركه لصالة العيد يف احلج؛ النشغاله مبناسك احلج ،وتعليم

الناس أحكامها ،ال لكونه مسافراً(.)5

( )1ذكره البخاري معلقاً بصيغة اجلزم يف صحيحه ( ،)23 /2ابب :إذا فاته العيد يصلي ركعتني، ،
ووصله ابن أيب شيبة يف مصنفه بسند صحيح فقال :حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة.
( )2ذكره البخاري معلقاً بصيغة اجلزم ،صحيحه ( ،)23 /2ابب :إذا فاته العيد يصلي ركعتني ،ووصله
ابن أيب شيبة يف مصنفه يف فصل :من فاتته صالة العيد مل يصل ،حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن
جريج ،عن عطاء.
( )3ينظر :املغين (.)287/5
( )4ينظر :املغين ( ،)287/5جمموع الفتاوى ( ،)178 /24الفروع البن مفلح (.)1٩٩/3
( )5ينظر :اجملموع للنووي (.)24 /2
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 -3قول علي بن أيب طالب " :¢ال مجعة ،وال تشريق ،وال فطر ،وال

أضحى إال يف مصر جامع"( .)1ونوقش :أبنه ضعيف ال ينهض لالحتجاج
به(.)2
 -4القياس على اجلمعة ،جبامع أن اجلمعة عيد األسبوع ،وهذا عيد احلول،
وألهنا ذات خطبة راتبة فأشبهتها(.)3
ونوقش :أبنه قياس مع الفارق؛ إذ اجلمعة هلا أحكام ختصها ختتلف عن
العيدين فال يصح القياس عليها ،وألن اجلمعة ال تقضى وإمنا الواجب عليه أن
يصلي فرض الوقت وهو الظهر(.)4
الرتجيح :األقرب -وهللا أعلم :-القول األول ،عدم اشرتاط االستيطان

والعدد وإذن اإلمام لصحة صالة العيد ،وأهنا تشرع جلميع املسلمني مستوطنني
أو غري مستوطنني كاملسافرين وأهل البادية واألرايف البعيدة عن املدن؛ لقوة
األدلة ،وجراين املناقشة على أدلة األقوال اخلرى.
***

( )1أخرجه عبدالرزاق يف املصنف ح ( ،)5175وابن أيب شيبة يف املصنف ح( )5106وإسناده
ضعيف كما قال ابن حجر يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية (.)214/1
( )2قاله ابن حجر كما يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية (.)214/1
( )3ينظر :املغين البن قدامة ( ،)287/5شرح املنتهى للبهويت (.)322/2
( )4ينظر :فتح الباري ( ،)474 /2بداية اجملتهد البن رشد (.)41٩/1
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املطلب الثاين :ختريج شروط صالة العيدين على حكمها يف البيوت بسبب
وابء كوروان:
يظهر أثر هذا التخريج يف البالد اليت ال تقام فيها صالة العيد ،فلم جيد
الباحث -حسب اطالعه -تنزيالً معاصراً هلذه املسألة ،والذي يظهر أن
اخلالف يف أصل الشروط -الذي سبق ذكره يف املطلب السابق :-خيرج على
هذه النازلة ،وبناء على ذلك فيظهر أن الفقهاء اختلفت مسالكهم إىل أربعة
اجتاهات:
 -1يسقط عنهم الوجوب وال تصلى يف البيوت .وهو ختريج مذهب احلنفية.
بناء على أنه يشرتط عندهم االستيطان والعدد وإذن اإلمام لصحة صالة العيد،
وهذا غري متحقق يف صالة العيدين يف البيوت(.)1
 -2تشرع ألهل البيت إن كان مستوطنني بلغوا أربعني رجالً من أهل وجوهبا،
ولو مل أيذن اإلمام .وهو ختريج مذهب احلنابلة(.)2
بناء على أن االستيطان والعدد عندهم شرط وجوب ال شرط صحة ،واعتبوها
من ابب القضاء ال األداء.
قال ابن قدامة" :ويشرتط االستيطان لوجوهبا ،وكذلك العدد املشرتط
للجمعة ...،وال يشرتط شيء من ذلك لصحتها؛ ألهنا تصح من الواحد
يف القضاء"(.)3
( )1وذهبوا إىل أن العدد ثالثة ،وهو رواية عند احلنابلة ،اختارها ابن تيمية .ينظر :بدائع الصنائع (/1
 ،)236اإلنصاف (.)333 /5
( )2قال ابن مفلح يف الفروع (" :)200/3وإذا مل نعتب العدد كفى استيطان أهل البادية".
( )3املغين (.)287/5
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 -3يؤخرون الصالة حىت يزول العذر -إذا مل ميكنهم إقامتها يوم العيد أبربعني.
وهو ختريج قول متأخري احلنابلة.

أخذاً مما ذكره الشيخ منصور البهويت  -¬-يف مسألة أهل البلد إذا مل يعلموا
ابلعيد إال بعد الزوال أنه يقضوهنا بعد ذلك ،قال(" :وكذا لو مضى أايم)
ومل يعلموا ابلعيد ،أو مل يصلوا لفتنة وحنوها أو أخروها بال عذر"( .)1وقول

اخللويت" :فإن عمهم العذر املقتضي للتأخري أخروا ،وقضوا"(.)2
 -4يصلوهنا يف البيوت أداء ولو منفرداً أو اثنني أو ثالثة وحنو ذلك .وهو
منصوص مذهب املالكية( ،)3والشافعية( ،)4ورواية عند احلنابلة(.)5

واملرجح :أنه ال يشرتط لصحة صالة العيد شروط معينة ،فعلى هذا فيشرع هلم
يف حال حظر التجول بسبب وابء كوروان -أهنم يصلوهنا يف البيوتمنفردين ،أو مجاعة سواء كانوا مستوطنني ،أو مسافرين ،أذن اإلمام أو مل
أيذن؛ ألن هذا القول هو الذي تعضده األدلة العامة ،واملقاصد الشرعية،
وهو اجلاري على غالب أصول األئمة ومذاهبهم املختلفة ،واألقوال األخرى
تفضي إىل تعطيل هذه الشعرية يف يوم العيد مع إمكاهنا يف البيوت.

( )1شرح منتهى اإلرادات للبهويت (.)82/2
( )2حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات ()502 /1
( )3ينظر :مواهب اجلليل (.)568/2
( )4ينظر :األم لإلمام الشافعي ( ،)518/2احلاوي للماوردي ( ،)483 /2هناية احملتاج للرملي
(.)401/2
( )5ينظر :املغين ( ،)287/5اإلنصاف (.)334/5
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املبحث الثالث :حكم صالة العيدين يف البيوت حال حظر التجول بسبب
الوابء:
من تعذر عليه صالة العيد مع الناس؛ ألجل حظر التجول بسبب جائحة
كوروان ،فهل يشرع له صالة العيد لوحده أو مع أهل بيته؟ ولو قيل مبشروعية
قضائها :فهل تقضى على صفتها؟ أو على صفة أخرى .يتبني حكم هذه
املسألة يف مطلبني:
املطلب األول :التخريج الفقهي لصالة العيدين يف البيوت زمن جائحة

كوروان:

تنقسم البالد اليت يطبق فيها احلظر الكلي ومنع التجول إىل قسمني:

القسم األول :بالد يقيم فيها اإلمام صالة العيد:

القسم الثاين :بالد ال يقيم فيها اإلمام صالة العيد:

فأما القسم األول :بالد يقيم فيها اإلمام صالة العيد:
كما حصل يف مكة املكرمة واملدينة النبوية -ففي هذه البالد ال تعتباملسألة من النوازل؛ ألن الفقهاء نصوا على حكمها يف مسألة قضاء صالة
العيد ،وبسط هذه املسألة أن يقال:

• مذاهب العلماء يف حكم قضاء صالة العيد ملن فاتته:
اتفق أهل العلم على أنه ال جتب صالة العيد على املعذورين كاملرضى
والنساء واملسافرين(.)1
( )1نقل االتفاق ابن رجب ¬ كما يف فتح الباري البن رجب (.)7٩ /٩
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وإمنا اختلفوا يف مشروعية قضاء صالة العيد -ملن مل يصلها مع اإلمام-
على ثالثة أقوال:
القول األول :مشروعية قضاء صالة العيد على صفتها(.)1
وبه قال :املالكية( ،)2والشافعية(.)3
وهذا القول هو املعتمد عند احلنابلة(.)4
القول الثاين :عدم مشروعية قضاء صالة العيد على صفتها.
وبه قال :احلنفية( ،)5ورواية عند احلنابلة(.)6
( )1وهنا مسألة حتتاج إىل حترير ،وملخصها :أنه معلوم أن القضاء فعل العبادة بعد وقتها ،فهل يصح
إطالق القضاء على صالة العيد يف البيوت مجاعة أو فرادى؟ أو ال يصح هذا اإلطالق؟ فإن قلنا
يصح فعلى وجه أن وقتها الشرعي :هو فعلها مع اإلمام مجاعة يف املصلى أو املسجد ،فإذا صالها
يف بيته ولو كان يف قبل الزوال فإنه قضاء ،أو تسمى قضاء جتوزاً وأن املراد ابلقضاء هنا هو

"استدراك مصلحة فائتة" كما ذكر الطويف يف شرحه على خمتصر الروضة (،)455-454 /1
ونص يف كشف األسرار شرح أصول البزدوي ( )157 /1على أن من القضاء ما يكون مبعىن
تفصيال بني فوات املأمور به يف وقته لعذر أو لغري
األداء ،وهناك قول آخر يف القضاء ،يتضمن
ً
عذر ،وعند بعض الشافعية :التفريق يف التعبري الفقهي فقالوا :إن فاتته مع اإلمام فصالها قبل
الزوال تكون أداء ،أما بعد الزوال فتكون قضاء .ينظر :روضة الناظر وجنة املناظر (.)186 /1
( )2ينظر :املدونة ( ،)246 /1الكايف البن عبدالب ( ،)265/1مواهب اجلليل (.)580/2
( )3ينظر :كتاب األم ( ،)274/1اجملموع للنووي ( ،)26/5مغين احملتاج ( ،)470/1هناية احملتاج
للرملي (.)401/2
( )4ينظر :اإلنصاف ( ،)364 /5كشاف القناع عن منت اإلقناع (.)412/3
( )5ينظر :املبسوط للسرخسي ( ،)3٩/2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ( ،)27٩ /1تبيني احلقائق
للزيلعي ( ،)538/1حاشية ابن عابدين (.)55/3
( )6ينظر :اإلنصاف (،)364 /5

400

حكم صالة العيدين يف البيوت وتنزيلها على حال حظر التجول زمن وابء كوروان
د .عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن احمليسن

ولكنهم نصوا على جواز اإلتيان بصالة بدهلا كصالة الضحى إن شاء أربع
ركعات ،وإن شاء ركعتني.
القول الثالث :التفريق بني القادر على الصالة مع الناس أو العاجز ،فالقادر
ال يشرع له القضاء ،والعاجز يشرع له القضاء .وهذا اختيار ابن تيمية(.)1
أدلة األقوال:
أدلة القول األول:

 -1حديث أنس  ¢أن رسول هللا ﷺ قال( :إذا نسي أح ُدكم صال ًة أو انم

عنها فليُصلّها إذا ذكرها)(.)2
وجه االستدالل :أن "صالة" نكرة يف سياق الشرط فتفيد العموم ،فيشمل
ذلك :قضاء صالة العيد ملن مل يصلها مع الناس(.)3

( )1مل أجد من قال هبذا التفريق قبل ابن تيمية ،قال ¬ كما يف جمموع الفتاوى (:)182 /24
"وأما من كان يوم العيد مريضا أو حمبوسا وعادته يصلي العيد فهذا ال ميكنه اخلروج فهؤالء مبنزلة
الذين استخلف علي من يصلي هبم فيصلون مجاعة وفرادى ،ويصلون أربعا كما يصلون يوم اجلمعة
بال تكبري وال جهر ابلقراءة" مث قال" :واجلمعة كل من فاتته صلى الظهر؛ ألن الظهر واجبة فال
تسقط إال عمن صلى اجلمعة ،وأما يوم العيد فليس فيه صالة مشروعة غري صالة العيد وإمنا تشرع
مع اإلمام فمن كان قادرا على صالهتا مع اإلمام من النساء واملسافرين فعلوها معه وهم مشروع
هلم ذلك خبالف اجلمعة فإهنم إن شاءوا صلوها مع اإلمام وإن شاءوا صلوها ظهرا؛ خبالف العيد
فإهنم إذا فوتوه :فوتوه إىل غري بدل".
( )2أخرجه ابن ماجة يف سننه ابب من انم عن الصالة أو نسيها من كتاب الصالة ح ( ،)6٩6وقال
عنه األلباين يف إرواء الغليل" :)2٩3/1( :إسناده صحيح ،وأصله يف صحيح مسلم ح ()681

من حديث أيب قتادة ."¢

( )3ينظر :حاشية البجريمي على شرح املنهج (.)283 /1
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 -2ما ثبت عن أنس ،أنه كان إذا مل يشهد العيد مع اإلمام ابلبصرة مجع أهله
ومواليه ،مث قام عبد هللا بن أيب عتبة مواله فيصلى هبم ركعتني ،يكب
فيهما(.)1
ونوقش هذا االستدالل :أبن فعل أنس ليس قضاء بل أداء؛ ألن أنس مل
يفته يف املصر ،بل كان ساكناً خارجاً من املصر بعيداً منه ،فلقد كان يسكن
خارجاً من البصرة على أميال منها ،فهو يف حكم أهل القرى ،وقد أشار إىل
ذلك اإلمام أمحد يف رواية عنه(.)2
 -3وألنه قضاء صالة ،فكان على صفتها ،كسائر الصلوات(.)3
ونوقش :ابلفرق بني العيد وسائر الصلوات؛ فإن العيد صالة شرع هلا
االجتماع العام ،وهلا شرائط خاصة إن أدرك االجتماع فيها بشروطها وإال
سقطت عنه(.)4
أدلة القول الثاين:
 -1قول عبد هللا بن مسعود " :¢من فاته العيد فليصل أربعاً ،ومن فاتته
اجلمعة فليصل أربعاً"( .)5ونوقش من وجهني :أوهلما :ضعف األثر(.)6
( )1سبق خترجيه ص (.)15
( )2ينظر :فتح الباري البن رجب (.)16٩/6
( )3ينظر :كشاف القناع عن منت اإلقناع (.)412/3
( )4ينظر :شرح فتح القدير ( ،)78/2واملبسوط ( )3٩/2واجملموع (.)35 /5
صالها غري متوضئ ومن فاته العيدان ،من كتاب
( )5أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( )300 /3يف :ابب من ّ
العيدين .واختلف احملدثون فيه ،فضعفه ابن املنذر يف األوسط ( )2٩2/4ألن إسناده منقطع مطرف عن
الشعيب عن ابن مسعود ،ومطرف مل يسمع من الشعيب ،ورواه ابن أيب شيبة من طريق حجاج عن مسروق،
وإسناده ضعيف؛ لضعف احلجاج -وهو ابن أرطاة ،-وقال ابن رجب يف فتح الباري (" :)171/6روي
ذلك عن ابن مسعود من غري وجه ،وال عبة بتضعيف ابن املنذر له ،فإنه روي أبسانيد صحيحة" .وذكر
احلافظ يف الفتح ( :)475/2رواه سعيد إبسناد صحيح.
( )6األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف (.)2٩3 /4
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والثاين :أنه معارض ابلعمومات يف قضاء الصالة ،وأبثر أنس السابق(.)1
رجال أن يصلي بضعفة الناس يف
 -2أثر علي بن أيب طالب  :¢أنه أمر ً
املسجد يوم فطر ،أو يوم أضحى ،وأمره أن يصلي أر ًبعا( . )2ونوقش من وجهني:
أوهلما :ضعف األثر(.)3
الثاين :أن الصحيح عن علي أنه استخلف أاب مسعود األنصاري ليصلي
بضعفة الناس يف املسجد ،وليس فيه ذكر األربع(.)4
 -3الصالة هبذه الصفة ما عرفت قربة إال بفعل رسول هللا ﷺ كاجلمعة،
ورسول هللا ﷺ ما فعلها إال ابجلماعة كاجلمعة ،فال جيوز أداؤها إال بتلك
الصفة ،وإذا فاتت فليس هلا خ ْلف؛ ألن وقتها بعد طلوع الشمس ،وهذا ليس
بوقت صالة واجبة يف سائر األايم ،خبالف من فاتته اجلمعة فإنه يصلي
الظهر(.)5
ونوقش :أبنه قياس مع الفارق؛ إذ اجلمعة هلا أحكام ختصها ختتلف عن
العيدين فال يصح القياس عليها ،وألن اجلمعة ال تقضى وإمنا الواجب عليه أن
يصلي فرض الوقت وهو الظهر(.)6
( )1ينظر :حاشية البجريمي على شرح املنهج ( ،)283 /1كشاف القناع عن منت اإلقناع (.)412/3
( )2أخرج ابن أيب شيبة ،يف الصالة ،القوم يصلون يف املسجد كم يصلون؟ (،)185 ،184 /2
والبيهقي يف صالة العيدين ،ابب اإلمام أيمر من يصلي بضعفة الناس العيد يف املسجد (/3
 ،)311 ،310واللفظ للبيهقي.
( )3الفروع البن مفلح (.)20٩/3
( )4قال النووي يف اجملموع ( )7/5عن هذه الرواية" :رواه الشافعي إبسناد صحيح".
( )5ينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ( ،)27٩ /1تبيني احلقائق للزيلعي (.)543/1
( )6ينظر :فتح الباري ( ،)474 /2بداية اجملتهد البن رشد (.)41٩/1
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 -4أن صالة العيد فرض كفاية ،مشروعة على هيئة شرعية خاصة ،وقد
قام هبا من حصلت الكفاية به ،فال يشرع قضاؤها ملن مل يشهدها مع الناس(.)1
 -5إن صالة العيد قائمة مقام صالة الضحى ،فإذا عجز عن إقامة صالة
العيد لفوات الشروط ،عاد األمر إىل األصل وهي صالة الضحى ،وصالة
الضحى غري واجبة يف األصل بل هي على التخيري(.)2

أدلة القول الثالث:
محل فعل علي يف استخالفه ملن يصلي ابلعجزة مجاعة على أهنم معذورون
فيشرع هلم القضاء كما تقضى اجلمعة ،وأما القادر على اخلروج والصالة مع
الناس فإن فاتته فال يشرع له القضاء؛ ألهنا عبادة مشروعة على صفة خاصة
مثل اخلطبة واجلماعة والتكبريات الزوائد -فال يشرع قضاؤها لغري العاجز(.)3الرتجيح :القول األول مبشروعية القضاء؛ لقوة األدلة.
***

( )1ينظر :بدائع الصنائع (.)236 /1
( )2ينظر :احمليط البهاين البن مازة ( ،)112/2العناية للبابريت (.)7٩/2
( )3يف جمموع الفتاوى (" :)181 /24فلو كانت صالة العيد مشروعة هلن يف البيوت ألغىن ذلك
عن توكيد خروجهن ،وأيضاً لو كان ذلك جائزا لفعله النساء على عهده كما كن يصلني
التطوعات ،فلما مل ينقل أحد أن أحداً من النساء صلى العيد على عهده يف البيت وال من الرجال
بل كن خيرجن أبمره إىل املصلى علم أن ذلك ليس من شرعه".
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• ختريج حكم قضاء صالة العيد يف حال حظر التجول -يف البالد اليت
تصلى فيها:-
إذا أردان تنزيل اخلالف الفقهي السابق على حكم قضاء صالة العيد على
عموم الناس يف البالد اليت تصلى فيها من قبل إمام املسلمني :يظهر أن اخلالف
كما سبق -على قولني(:)1القول األول :مشروعية قضاء صالة العيد على صفتها .وهذا مذهب
املالكية ،والشافعية ،واملعتمد عند احلنابلة.
ويظهر أن هذا اختيار ابن تيمية؛ ألنه قال مبشروعية القضاء للعذر؛ وحظر
التجول عذر عام ظاهر.
القول الثاين :عدم مشروعية قضاء صالة العيد على صفتها .وهذا مذهب
احلنفية ،وقول عند احلنابلة.
والراجح كما سبق :القول األول؛ لقوة أدلتهم.
فعلى هذا يستحب لعموم أهل البالد -اليت يصلى فيها العيد :-قضاء
صالة العيد يف بيوهتم؛ لعموم أدلة مشروعية القضاء ،وحلصول العذر املانع من
صالهتم مع مجاعة املسلمني.

( )1ينظر :حكم صالة العيد يف حالة احلظر الكلي د .مطلق اجلاسر (.)11
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وأما القسم الثاين فهي :بالد ال يقيم فيها اإلمام صالة العيد:

كما حصل يف كثري من بالد املسلمني يف هذه اجلائحة-فهذه املسألة تعتب من النوازل؛ ألن الفقهاء مل ينصوا على حكمها نصاً
صرحياً (-)1حسب ما تيسر يل تتبعه والوقوف عليه ،-ولعلها ألول مرة حتصل
يف اتريخ املسلمني ،فنسأل هللا العفو والعافية يف الدين والدنيا واآلخرة.
واختلف الفقهاء املعاصرون يف ختريج حكم هذه النازلة الفقهية على أقرب
صورة هلا ،وخالفهم ال خيرج عن إحدى الصور التالية:
 -1صورة قضاء صالة العيد الفائتة.
 -2صورة صالة أهل القرى الصغرية.
 -3حالة العذر العام ألهل البلد فيجب أتخري قضاء صالة العيد إىل أن
يزول العذر.
 -4صورة صالة غري املخاطبني ابخلروج أصالة ،أو من ال جتب عليهم -
عند القائلني بوجوهبا -كالنساء واملسافرين وحنوهم(.)2
وهنا عرض لكل ختريج ووجهه وبناء كالم الفقهاء عليه مث مناقشة هذا
الوجه.

( )1لعل من أقرب الصور هلذه النازلة :ما ذكره الشيخ منصور البهويت يف شرح منتهى اإلرادات (/1
(" :)324فإن مل يعلم ابلعيد إال بعده) أي خروج الوقت (صلوا) العيد (من الغد قضاء) مطلقا
ملا روى أبو عمري بن أنس(...وكذا لو مضى أايم) ومل يعلموا ابلعيد ،أو مل يصلوا لفتنة وحنوها أو
أخروها بال عذر" وكذا يف كشاف القناع (.)3٩5 /3
( )2ينظر :حكم صالة العيد يف حالة احلظر الكلي د .مطلق اجلاسر (.)11
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• التخريج األول :إحلاق هذه النازلة بصورة قضاء صالة العيد الفائتة:

ذهب إىل هذا التخريج مجهور العلماء املعاصرين ( :)1وأهنا خترج على قضاء
صالة العيد -حىت وإن مل تصل يف البلد -ملا يلي:
 -1أن أداء صالة العيد ال يكون إال على وفق هيئة شرعية خاصة كما
صالها النيب  ‰واملسلمون من بعده بشروطها املعلومة ،فإن تعذر

األداء انتقلنا إىل القضاء(.)2
 -2أن عامة أهل العلم -ممن يقول مبشروعية صالة العيد يف البيوت-
أطلقوا على صالة الرجل يف بيته قضاء ولو كان فعله هلا يف وقتها قبل الزوال؛
لفوات وقت األداء الشرعي مع اإلمام(.)3
ومن أحلق صالة العيد يف البيوت حال احلظر الكلي ابلقضاء فإن ختريج
املسألة كما مر يف املسألة السابقة على ثالثة أقوال ،وأرجحها :مشروعية قضاء

( )1وممن ذهب إىل هذا التخريج :هيئة كبار علماء األزهر ،ودار اإلفتاء يف األردن ،ووزارة األوقاف
يف الكويت ،وجلنة الفتوى يف اجلزائر .وهو الذي يظهر من فتاوى كثري من العلماء ومنهم :مفيت
عام اململكة العربية السعودية مساحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ،والشيخ صاحل الفوزان ،والشيخ
عبدالرمحن الباك ،والشيخ عبدالكرمي اخلضري[ .ويف ثبت املراجع روابط هلذه الفتاوى].
( )2ينظر :حبث بعنوان" :قضاء صالة العيد وحكم الصالة يف البيوت لو اقتضت املصلحة عدم إقامة
صالة العيد" .أ.د أمحد اخلليل.
( )3ينظر :املرجع السابق.
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صالة العيد على صفتها مجاعة ،وسبق االستدالل له .وبه قال :املالكية(،)1
والشافعية( ،)2ورواية عند احلنابلة(.)3

وإحلاقها بصورة قضاء صالة العيد الفائتة فيه نظر؛ ملا يلي:
 -1أن القضاء فرع عن األداء ،فإن مل يوجد األداء فال قضاء(.)4
 -2أن القضاء فعل العبادة بعد وقتها الشرعي ،وهنا قد صالها يف وقتها
الشرعي ،وقد تعذر صالهتا مع اإلمام فاعتبت أداء ال قضاء(.)5
 -3أنه ال يصح قياس األداء على القضاء؛ ألن من الفقهاء من ّفرق يف
األحكام بني أداء صالة العيد وبني قضائها ،كاحلنابلة الذين اشرتطوا ألداء
صالة العيد االستيطان والعدد ،بينما مل يشرتطوا ذلك يف القضاء فافرتقا(.)6
***

( )1ينظر :املدونة ( ،)246 /1الكايف البن عبدالب ( ،)265/1مواهب اجلليل (.)580/2
( )2ينظر :كتاب األم ( ،)274/1اجملموع للنووي ( ،)26/5مغين احملتاج ( ،)470/1هناية احملتاج
للرملي (.)401/2
( )3ينظر :اإلنصاف (.)364 /5
( )4ينظر :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب ( ،)16٩ /1الشرح الكبري للشيخ الدردير
وحاشية الدسوقي (.)162 /1
( )5ينظر :روضة الناظر وجنة املناظر (.)186 /1
( )6كما سبق يف املبحث الثاين ص (.)21
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• التخريج الثاين :إحلاق هذه النازلة أبهل القرى الصغرية:

ذهب بعض الباحثني املعاصرين إىل هذا التخريج( ،)1ووجهه :أن حال الناس
يف حظر التجول بسبب جائحة كوروان أقرب ما يكون إىل القرى الصغرية واليت
تتكون من البيت الواحد والبيتني والثالثة وحنو ذلك ،والناس يف حظر التجول
كذلك فهم بعيدون عن اجتماع الناس يف املصر حكماً وإن كانت بيوهتم داخل
ملصر حقيقة ،فحظر التجول جعل كل بيت أيخذ حكم القرية الصغرية(.)2
وختريج هذه النازلة على أهل القرى الصغرية مع أنه حمتمل على اعتبار أن
البيوت اآلن يف ظل احلظر الكلي أصبحت يف حكم املنفصلة عن بعضها؛
لكنه احتمال بعيد ال خيلو من تكلف.
وعلى من رأى خترجيها على أهل القرى الصغرية ،فقد اختلف الفقهاء يف
حكم صالة العيد على أهل القرى الصغرية حسب املذاهب األربعة كما يلي:

مذهب احلنفية:

ال جييزون صالة العيد يف القرى؛ ألهنم يشرتطون شروط اجلمعة يف صالة
العيد ،وذلك أبن تكون اجلمعة يف مصر جامع ،وضابطه :أن يكون املوضع له
أمري وقاض ينفذ األحكام ،وال جيوز إقامتها إال من السلطان أو من أمره
السلطان(.)3
( )1ذهب إليه الباحث عبدالرمحن بن حممد السهلي كما يف حبثه صالة العيد يف البيوت حال حظر
التجول (.)5
( )2ينظر :صالة العيد يف البيوت حال حظر التجول للسهلي ([ )5رابطه يف ثبت املراجع].
()3ينظر :بدائع الصنائع (.)236 /1
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وبناء عليه :فإن ختريج هذه النازلة على مذهب احلنفية :أال تصلى صالة
العيد مطلقاً يف البيوت حال حظر التجول؛ ألن البيوت ال تعتب مصراً جامعاً.

مذهب املالكية:
حمل خالف عندهم بني أن تصلى مجاعة أو فرادى ،بال خطبة على
الوجهني ،واملعتمد عندهم :أهنا ال تصلى مجاعة ،وإمنا فرادى(.)1
وعليه فالتخريج على مذهب املالكية -على املعتمد عندهم :-أن تصلى
يف البيوت فرادى ركعتني بتكبرياهتا بال خطبة.
مذهب الشافعية:
يستحبون صالة العيد لكل أحد مجاعة أو فرادى(.)2
وبناء عليه فمذهب الشافعية :أن صالة العيد تصلى يف البيوت مجاعة
وخيطب واحد منهم.

( )1ينظر :حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ( ،)636/1وقال يف مواهب اجلليل (:)581/2
"فاحلاصل أن املراد بقول املصنف [خليل] :إقامة من مل يؤمر هبا أو فاتته أنه يستحب له أن
يصليها وهل يف مجاعة أو أفذاذا؟ قوالن ،واألصح أنه ال جيوز هلم مجعها ،قال يف الشامل :وإقامتها
ملن فاتته وملن ال تلزمه فذاً".
( )2ينظر :األم لإلمام الشافعي ( ،)518/2احلاوي للماوردي ( ،)483 /2مغين احملتاج (،)462/1

قال ابن حجر اهليتمي  -¬-كما يف حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ((" :)40 /3و) تسن

(للمنفرد) وال خطبة له (والعبد واملرأة)( ،واملسافر) كسائر النوافل ،ويسن إلمام املسافرين أن
خيطبهم".
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مذهب احلنابلة:
حمل خالف عندهم ،بناء على اختالفهم يف اشرتاط االستيطان والعدد،
واملعتمد يف املذهب احلنبلي :أن صالة العيد ال تقام إال حيث تقام اجلمعة،
فإن كانوا مجاعة مستوطنني وبلغ عددهم أربعني ممن جتب عليهم اجلمعة والعيد
وهم ذكور مكلفون أقاموا صالة العيد وإال فال(.)1
وختريج هذه النازلة على رأي فقهاء احلنابلة مشكل مرتدد بني أكثر من
وجه ،ولكن الذي يظهر أن خترجيها على املعتمد من قوهلم :إنه يسقط فرضها
على البلد ،وتكون سنة مؤكدة على الناس يف بيوهتم؛ إذ إن االستيطان والعدد
عندهم شرط وجوب ال صحة -واعتبوها من ابب القضاء ال األداء.-
قال ابن قدامة" :ويشرتط االستيطان لوجوهبا ،وكذلك العدد املشرتط للجمعة،
 ...وال يشرتط شيء من ذلك لصحتها؛ ألهنا تصح من الواحد يف القضاء"(.)2
لكن يشكل عليه قول البهويت (" :-¬-و) يشرتط (لصحتها) أي
صالة العيد (استيطان) أربعني (وعدد اجلمعة) ملا تقدم قال ابن عقيل :إذا قلنا
من شرطها العدد وكانت قرية إىل جانب قرية ،أو مصر تصلى فيه العيد لزمهم
السعي إىل العيد سواء كانوا يسمعون النداء أم ال ألن اجلمعة إمنا مل يلزم إتياهنا
مع عدم السماع لتكررها خبالف العيد فإنه ال يتكرر فال يشق إتيانه ،...و(ال)
يشرتط هلا (إذن إمام) كاجلمعة (فال تقام) العيد (إال حيث تقام) اجلمعة ،ملا
تقدم (ويفعلها املسافر والعبد واملرأة واملنفرد تبعا) ألهل وجوهبا (لكن يستحب
أن يقضيها من فاتته) مع اإلمام (كما أييت) موضحا"(.)3
( )1ينظر :اإلنصاف ( ،)333 /5كشاف القناع عن منت اإلقناع (.)401 /3
( )2املغين (.)287/5
( )3كشاف القناع عن منت اإلقناع (.)401 /3
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فمفهومه :أهنا ال تصح من املسافر وحنوه استقالالً ،ومن ذلك أهل البيوت
والقرى الصغرية.
ويقوي هذا ما ذكروه يف اجلمعة :قال البهويت (" :-¬-ولو تفرق) بناء
البلد مبا جرت به العادة (ومشله) أي البناء (اسم واحد) ألنه بلد واحد وإن
تفرق مبا مل جتر به العادة مل تصح فيها"(.)1
فحال حظر التجول إذا مل يصل أحد صالة العيد يف البلد ،رمبا يصدق
عليهم أهنم تفرقوا تفرقاً حكمياً حىت صاروا كاملنازل اليت تفرقت حسياً يف القرية
فال يصلون اجلمعة وال العيد.
وعلى هذا فالذي يظهر أن خترجيها على مذهب احلنابلة :أهنا ال تصلى يف
البيوت -على هذا الوجه-؛ ألهنم غري مأمورين ابألداء؛ لعدم وجود مجاعة
يؤمرون ابألداء معها فال تشرع هلم صالة العيد يف بيوهتم ،إال على صورة
القضاء(.)2
وأما على الرواية األخرى عندهم :وهي عدم اشرتاط االستيطان والعدد،
فتصلى يف البيوت ،ويصليها املنفرد واملسافر(.)3

( )1شرح منتهى اإلرادات للبهويت (.)310 /1
( )2وهذا القول اختاره الشيخ عبدهللا بن خنني عضو هيئة كبار العلماء كما يف إجابته لسؤال عب
العاملية
الشبكة
عب
منشور
الكرمي،
القرآن
إذاعة
 xuY2BvJ٩https://www.youtube.com/watch?v=oSSوينظر :صالة العيد
يف البيوت حال حظر التجول للسهلي ص (.)5
( )3قال ابن مفلح يف الفروع (" :)200/3وإذا مل نعتب العدد كفى استيطان أهل البادية" .وينظر:
اإلنصاف (.)334 /5
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• التخريج الثالث :إحلاقها حبالة العذر العام ألهل البلد فيجب أتخري
قضاء صالة العيد إىل أن يزول العذر.
وذهب إىل هذا التخريج بعض الباحثني املعاصرين(.)1
وال يظهر هذا التخريج إال على قول فقهاء احلنابلة ،حيث إهنم يقولون أبن
صالة العيد يف كل بلد فرض كفاية ،فإذا مل تصل -الصالة اليت يسقط هبا
الفرض -حىت زالت الشمس من يوم العيد ،أهنا تقضى يف اليوم التايل على
صفتها وبشروطها ،سواء كان ترك الصالة بعذر ،أو بغري عذر ،بل لو مضى
على يوم العيد أايم فإهنا تقضى على صفتها وبشروطها.
قال البهويت ¬" :وألن العيد شرع له االجتماع العام وله وظائف دينية
ودنيوية ،وآخر النهار :مظنة الضيق عن ذلك غالبا وأما من فاتته مع اإلمام
فيصليها مىت شاء ; ألهنا انفلة ال اجتماع فيها (وكذا لو مضى أايم) ومل يعلموا
ابلعيد ،أو مل يصلوا لفتنة وحنوها أو أخروها بال عذر"( .)2وقال اخللويت" :فإن
عمهم العذر املقتضي للتأخري أخروا ،وقضوا"(.)3
فخرج بعض الفقهاء املعاصرين هذه النازلة على قول احلنابلة يف وجوب أتخري
القضاء للعذر العام ،إىل أن يزول العذر ،فعلى هذا القول :ال يسقط الفرض بصالهتا
يف البيوت ،وتصلى يف أول يوم بعد فك احلظر هبيئتها وشروطها املعتبة(.)4
( )1وممن ذهب إىل ذلك :عبدهللا بن أمحد آل سحيم الغامدي يف حبث له بعنوان حترير (مذهب
احلنابلة يف حكم صالة العيد يف ظل جائحة كوروان)[ .له رابط يف ثبت املراجع]
( )2شرح منتهى اإلرادات للبهويت (.)324 /1
( )3حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات (.)502 /1
( )4حبث :حترير مذهب احلنابلة يف حكم صالة العيد يف ظل جائحة كوروان ،عبدهللا آل سحيم
الغامدي.
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وقد سبق يف حكم صالة العيدين ذكر أدلة هذا القول ،ومناقشتها ،مما
يغين عن إعادهتا هنا(.)1
• التخريج الرابع :إحلاق هذه النازلة بصالة غري املخاطبني ابخلروج هلا
أصالة أو من ال جتب عليهم -عند القائلني بوجوهبا ،-كالنساء واملسافرين
وحنوهم.

ذهب إىل هذا التخريج بعض الفقهاء املعاصرين .
ووجهه :تشابه الصورتني يف أن كليهما أداء ال قضاء ،وأن املسلم يف كال
الصورتني غري خماطب ابخلروج لصالة العيد لعذره .
وهذا لعله أقرب ختريج هلذه النازلة.
وبناء على ذلك فيكون حكم صالة العيد يف البيوت على صفتها املعروفة
على قولني:
القول األول :تشرع صالة العيد يف البيوت على صفتها املعروفة.
()2

()3

( )1سبق يف املبحث األول ص (.)17
( )2ممن ذهب إىل هذا التخريج د .مطلق اجلاسر يف حبثه :حكم صالة العيد يف احلظر الكلي ()17
وكذلك أ.د/عبدهللا بن عمر السحيباين يف حبثه :العيد يف البيوت أحكام وآداب[ .لكل منهما
رابط يف ثبت املراجع]
( )3ينظر :حكم صالة العيد يف احلظر الكلي د .مطلق اجلاسر ( )17العيد يف البيوت أحكام وآداب
أ.د عبدهللا بن عمر السحيباين.
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وإليه ذهب املالكية  ،والشافعية  ،ورواية عند احلنابلة .
القول الثاين :ال تشرع صالهتا يف البيوت على صفتها املعروفة.
وإليه ذهب احلنفية  ،واحلنابلة يف املعتمد عندهم .
()1

()4

()3

( )2

()5

أدلة األقوال:

أدلة القول األول:
أوالً :أن صالة العيد تضافرت أدلة الشريعة ابألمر هبا ،ومن أظهرها:

حديث أم عطية ~( :أُمر النساءُ أن خيرجن لصالة العيد حىت أُمر احلُيَّض
وذوات اخلدور أن خيرجن يشهدن اخلري ودعوة املسلمني) ( ،)6فهذا أمر مؤكد،
وقد جاءت الشريعة أبن األوامر معلقة بقدرة العبد واستطاعته فقال تعاىل:

ﱡﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ( )7وثبت يف حديث أيب هريرة أن النيب ‘ قال (إذا

( )1ينظر :مواهب اجلليل ( ،)580/2حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ( ،)636/1وأشار الزرقاين
املالكية يف شرحه على خمتصر خليل ( :)136/2إىل استحباب إقامة صالة العيدين ألهل
السجون؛ لعذرهم.
( )2ينظر :األم لإلمام الشافعي ( ،)518/2احلاوي للماوردي ( ،)483 /2مغين احملتاج (.)462/1
( )3ينظر :الفروع ( ،)200/3اإلنصاف (.)334 /5
( )4ينظر :بدائع الصنائع (.)236 /1
( )5ينظر :الفروع ( ،)200/3اإلنصاف ( ،)334 /5كشاف القناع (.)401/3
( )6سبق خترجيه ص (.)10
([ )7سورة التغابن.]16:
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أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم)( ،)1وقد تقرر يف أصول الشريعة أن الواجب
أو الشرط يف العبادة يسقط ابلعجز عنه ،واجلماعة لصالة العيد شرط عند
كثري من العلماء فمنهم من شرط هلا أربعني ،ومنهم من شرط هلا ثالثة ،واجتماع
األربعني -على القول ابشرتاطه -متعذر يف حال حظر التجول ،بل قد يكون
الثالثة متعذرا ،فيسقط هذا الشرط؛ لعدم القدرة عليه ،ويبقى أصل مشروعية
صالة العيدين وال يسقط؛ ألن من القواعد الشرعية أن" :امليسور ال يسقط

ابملعسور" وأن "املقدور عليه ال يسقط بسقوط املعجوز عنه"( ،)2فاملأمور به
إذا مل يتيسر فعله على الوجه األكمل الذي أمر به الشارع لعدم القدرة عليه
فيجب على املكلف فعل املتيسر مما يقدر عليه ،وال يرتك الكل بسبب ترك
الذي يعجز عنه أو يشق فعله ،وهذا أمر متفق عليه بني علماء الشريعة -يف
اجلملة ،-فالعبادات ال تسقط ابلعجز عن بعض شروطها ،وال عن بعض
أركاهنا( ،)3ومن أتمل كيف أن هللا سبحانه أسقط عن املكلفني يف حال اخلوف
أي خوف -بعض أركان الصالة وشروطها وأوجب عليهم اإلتيان مبا يقدرونعليه منها يف وقتها ،فقال :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱎﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
ﱏ
ﱈﱉﱊﱋﱌﱍ

( )1أخرجه البخاري كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة ،ابب االقتداء بسنن رسول هللا ﷺ،
ح(.)6858
( )2ينظر :املنثور يف القواعد الفقهية للزركشي ( ،)227 /1األشباه والنظائر للسيوطي (.)13٩
( )3أشار إىل هذا ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( )185 /24يف كالمه عن العاجز عن صالة العيد
كاحملبوس واملريض.
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ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ ( ،)1وهذا يدل على أن الصالة يف الوقت مع
اإلخالل بكثري من األركان والشروط أحسن وأفضل من صالهتا مطمئنا خارج
الوقت ،واملسلمون يف حال خوف من انتشار هذا الوابء فمنعوا من االختالط
واالجتماع ابلناس.
اثنيا :أنه قد جاء عن عدد من الصحابة  ٪أن صالة العيد تصح من

غري اإلمام يف حال العذر ،وأشهرها وأصحها وأظهرها يف حالنا :فعل أنس

 ،¢أنه كان إذا مل يشهد العيد مع اإلمام ابلبصرة مجع أهله ومواليه ،مث قام

عبد هللا بن أيب عتبة مواله فيصلى هبم ركعتني ،يكب فيهما( ،)2والظاهر من حاله
أنه بعيد عنه ،ويشق عليه احلضور ،فمكان إقامته يف (الزاوية) وهي تبعد بنحو
( )11كلم تقريباً عن مدينة البصرة ،ففعل أنس يدل بوضوح على مشروعية
صالة العيد للجماعة القليلة إذا كانوا يف حمل ال تقام فيه صالة العيد ،وحال
املسلمني يف لزوم بيوهتم بسبب حظر التجول تشبه حال أنس .)3(¢

اثلثاً :إن صالة العيد أمران هبا دون شرط عدد أو موضع؛ شكراً هلل يف يوم
العيد ،وتعظيماً لشعائره ،فتصلى كما أمران هبا على صفتها اليت صالها رسول

هللا ‘(.)4

([ )1سورة البقرة.]23٩-238:
( )2سبق خترجيه ص (.)15
( )3ينظر :حكم صالة العيد يف احلظر الكلي د .مطلق اجلاسر ( )17العيد يف البيوت أحكام وآداب.
للباحث أ.د عبدهللا بن عمر السحيباين (.)7
( )4ينظر :إحكام األحكام البن دقيق العيد (.)342/1
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أدلة القول الثاين:
 -1إن النيب ﷺ مث األئمة  - ٪-بعده حضروا مىن فلم يروا أن أحدا

منهم صلى العيد ،فدل على أن حكمها حكم اجلمعة يف سقوطها عن املسافر
والعبد واملرأة واملنفرد(.)1
ونوقش :أبن هذا دليل على عدم أتكيدها عليهم ،ال على عدم مشروعيتها
منهم ،وأما تركه ﷺ ذلك مبىن فالشتغاله أبعمال احلج ال لكونه مسافرا(.)2
 -2الصالة هبذه الصفة ما عرفت قربة إال بفعل رسول هللا ﷺ كاجلمعة،
ورسول هللا ﷺ ما فعلها إال ابجلماعة كاجلمعة ،فال جيوز أداؤها إال بتلك
الصفة(.)3
ونوقش :أبنه قياس مع الفارق؛ إذ اجلمعة هلا أحكام ختصها ختتلف عن
العيدين فال تقاس عليها ،وألن اجلمعة ال تقضى وإمنا الواجب عليه أن يصلي
فرض الوقت وهو الظهر(.)4
 -3أن صالة العيد مشروعة على هيئة شرعية خاصة ،ويشرتط هلا ما
يشرتط للجمعة :اجلماعة ،واالستيطان ،ويزيد احلنفية يف صالة العيد :إذن
اإلمام(.)5

( )1ينظر :احلاوي للماوردي (.)483/2
( )2ينظر :احلاوي الكبري (.)483 /2
( )3ينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ( ،)27٩ /1تبيني احلقائق للزيلعي (.)543/1
( )4ينظر :فتح الباري ( ،)474 /2بداية اجملتهد البن رشد (.)41٩/1
( )5ينظر :بدائع الصنائع (.)236 /1
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وأما عند احلنابلة يف املعتمد :فال يشرتطون إذن اإلمام ،وإمنا يشرتطون
لصحة أدائها العدد وهو أربعون رجالً من أهل وجوب اجلمعة ،فإن وجدوا
صحت صالة العيد(.)1
وتناقش أدلة القول الثاين من أوجه:
 )1أن صالة العيد أصل يف نفسها ،وليست كصالة اجلمعة تسقط لعدم
االجتماع -على القول الراجح من قويل أهل العلم ،-وذلك :ألن اجلمعة تسقط
لبدل وهو صالة الظهر ،أما العيد فليس هلا بدل ،مث إن صالة اجلمعة هلا خطبة
واجبة ،ليس كذلك يف صالة العيد ،فخطبتها ليست واجبة ابإلمجاع ،ولذا فال
يصح قياس العيد على اجلمعة ،بل صالة العيد أصل يف نفسها تصلى يف وقتها
وعلى صفتها املشروعة -حبسب االستطاعة.)2(-
 )2أن االجتماع العام صالة العيد مل أيت ابشرتاطه دليل صريح ،وأقوى
ما استدل به قياسه على اجلمعة ،وهو قياس شبه ،وقياس الشبه يقوى ويضعف
حبسب املشبه به ،وهنا الشبه بني اجلمعة والعيد ال خيلو من ضعف؛ للفروق
الكثرية بني اجلمعة والعيد ،وأهم فرق بينهما :هو السبب ،فسبب صالة اجلمعة
ذات اليوم الذي من أخص خصائصه االجتماع ،خبالف العيد الذي هو شكر
هلل على نعمه ،فالعيد كله وما فيه من عبادات تبع للصيام أو عبودايت العشر
يف عيد األضحى ،-وهذه العبودايت متعلقة بذات املكلف ،خبالف اجلمعةفكل ما فيها من عبادات انشئة عن أصل اليوم ومضافة إليه ،وإذا تباينت
( )1ينظر :املغين ( ،)287/5اإلنصاف (.)333/5
( )2ينظر :فتح الباري ( ،)474 /2بداية اجملتهد البن رشد (.)41٩/1
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األسباب ،ضعف الشبه ،وتقاصر اإلحلاق ،وبقي العام على عمومه ،ومل خيص
ابلقياس(.)1
 )3األقرب يف النظر -إن احتيج للقياس :-قياس صالة العيد على سائر
الصلوات ،خاصة عند من يرى وجوب اجلماعة للفريضة ،ووجوب صالة العيد،
فمن عجز عن صالة الفريضة مع اجلماعة يف املسجد صالها يف بيته منفرداً أو
يف مجاعة إن تيسر له ،وتكون صالهتم يف بيوهتم أداء ال قضاء(.)2

والراجح :القول األول وهو مشروعية صالهتا يف البيوت ،وهذا القول هو

الذي تعضده األدلة العامة ،واملقاصد الشرعية ،وهو اجلاري على غالب أصول
األئمة ومذاهبهم املختلفة ،وهذا الذي ذهب إليه عامة أهل العلم يف هذا العصر
من هيئات الفتوى يف كثري من بالد العامل اإلسالمي( ،)3وعليه فتوى كبار العلماء
يف البالد اإلسالمية(.)4

( )1ينظر :حبث :صالة العيد يف البيت د.سليمان النجران[ .له رابط يف ثبت املراجع]
( )2ينظر :حكم صالة العيد يف احلظر الكلي د .مطلق اجلاسر ( )17العيد يف البيوت أحكام وآداب.
للباحث أ.د عبدهللا بن عمر السحيباين ( ،)7حبث :صالة العيد يف البيت د.سليمان النجران.
( )3ممن ذهب إىل هذا القول :هيئة كبار علماء األزهر ،ودار اإلفتاء يف األردن ،ووزارة األوقاف يف
الكويت ،وجلنة الفتوى يف اجلزائر [يف ثبت املراجع روابط هلذه الفتاوى].
( )4ممن اختاره من العلماء والفقهاء املعاصرين :مفيت عام اململكة العربية السعودية مساحة الشيخ
عبدالعزيز آل الشيخ ،والشيخ صاحل الفوزان ،والشيخ عبدالرمحن الباك ،والشيخ عبدالكرمي اخلضري،
والشيخ عبدالعزيز الراجحي ،والشيخ عبداحملسن الزامل ،والشيخ سليمان املاجد ،وأ.د سعد
اخلثالن وغريهم[ ،يف ثبت املراجع روابط لبعض هذه الفتاوى].
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وبناء على هذا :فإن األكمل أن تصلى صالة العيد يف ظل حظر التجول يف
البيوت يف وقتها ،مجاعة ال فرادى مىت ما أمكن؛ ألنه إذا تعسر االجتماع العام
أو العدد الكثري ،فاجلماعة القليلة متيسرة ،فال يرتك امليسور ابملعسور على
األصل يف مشروعية اجلماعة(.)1

ويتقوى هذا القول من أوجه متعددة منها:
أوالً :أن الصالة يف البيوت -حال حظر التجول -هو مبثابة تعدد
اجلماعات للحاجة والعذر(.)2
اثنياً :أن أكثر املذاهب الفقهية تنص على مشروعية قضاء صالة العيد ملن
فاتته بسبب عذر كاملرض ،أو بال عذر كاملرأة يف بيتها ،وإذا كان القضاء
مشروعاً ملن مل يصل صالة العيد مع اإلمام عند األكثر ،فمن ابب أوىل أن
تكون صالة العيد مشروعة ملن مل تقم الصالة يف بلده أصالً ،فإذا كانت الفائتة
تصلى يف البيت ،فإن صالهتا أداء يف البيت للحاجة -كما هو احلال يف واقعة
كوروان -فإهنا أوىل ابملشروعية وأظهر من القول مبشروعية قضاء صالة العيد
ملن مل يصلها مع اإلمام.

( )1ينظر :حكم صالة العيد يف احلظر الكلي د .مطلق اجلاسر ( )17العيد يف البيوت أحكام وآداب.
للباحث أ.د عبدهللا بن عمر السحيباين (.)5
( )2قال اجلويين الشافعي كما يف هناية املطلب (" :)622/2ولو فرضت مجاعات متفرقة :صحت
الصلوات ،ولكن اإلمام مينع من هذا من غري حاجة حىت جتتمع اجلماعات على صعيد واحد".
فمفهومه جوازه عن احلاجة والعذر.
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اثلثاً :أن األخذ ابلقول الثاين بعدم مشروعية صالة العيد يف البيوت مآله
إىل تعطيل صالة العيد يف كثري من بالد املسلمني ،واليت هي من أعظم شعائر
اإلسالم اليت تظهر يف يوم العيد(.)1
رابعاً :الذي يتتبع نصوص الشريعة وكالم أهل العلم يظهر له جبالء أن أعظم
مقصدين لصالة العيدين مها:
 .1إظهار شعائر اإلسالم.
 .2شكر هللا على نعمة العبادة ومتامها.

( )1وقد حلظ الفقهاء عدم تعطيل الشعائر ،لذلك نص فقهاء احلنابلة على إقامة اجلمعة يف قرية
مسكونة أبقل من أربعني إذا كان خيشى من تركها مفسدة ظن عدم وجوهبا ابلعدد الكثري؛ حفاظاً
على هيبة شعرية صالة اجلمعة يف النفوس .قال البهويت يف شرح منتهى اإلرادات ((" :)58/2ولو
مل يرها) أي :اجلمعة :أي وجوهبا (قوم بوطن مسكون)؛ لنقصهم عن األربعني مثالً( :فللمحتسب
أمرهم برأيه) أي :اعتقاده (هبا)؛ لئال يظن الصغري :أهنا تسقط مع زايدة العدد".فإن قيل :يف وابء
كوروان قد عطلت صالة اجلمعة ،وهي فرض ابإلمجاع ،فما املانع أن تعطل صالة العيد مثلها؟
فاجلواب من أوجه:
 -1أن صالة اجلمعة ال تصح يف البيت ألقل من أربعني رجالً يف قول مجهور العلماء ،خبالف صالة
العيد اليت ذهب إىل صحتها يف البيوت مجهور العلماء.
 -2أن صالة اجلمعة يصلى بدهلا صالة الظهر وهي فرض الوقت ابتفاق ،وأما صالة العيد فال بدل
هلا.
 -3وأشار ابن تيمية جمموع الفتاوى ( )182 /24إىل وجه لطيف" :وكل من العيدين إمنا يكون يف
العام مرة واجلمعة تتكرر يف العام مخسني مجعة وأكثر فلم يكن تفويت بعض اجلمع كتفويت
العيد".
وينظر :حكم صالة العيد يف احلظر الكلي د .مطلق اجلاسر (.)17
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ففي عيد الفطر إمتام نعمة التعبد ابلصيام والقيام يف شهر رمضان ،ويف عيد
األضحى على نعمة هللا يف املناسك وأعمال العشر وما فيها من شعائر ،فإذا
سقط أحد املقصدين لعذر ،بقي املقصد اآلخر ،فسقوط الشعار واالجتماع
العام ،ال يقضي على املقصد اآلخر وهو الشكر هلل سبحانه ،فتبقى صالة العيد
متجهة إىل كل فرد ابلتأكيد ،ال الوجوب ،وال تالزم بني املقصدين ،وال اشرتاط
أحدمها لآلخر ،فاملقصد الثاين يتداخل مع املقصد األول إذا أقيم ،ولكن مىت
تعذر املقصد األول ثبت وبقي املقصد اآلخر ،ومقصد الشكر هو املقصد
األصلي لصالة العيد -كما ذهب إليه مجهور أهل العلم ،-وإظهار الشعار
مقصد تبعي ،وال يسقط األصلي بسقوط التبعي؛ لذلك ذهب مجهور العلماء
إىل أن صالة العيد متجهة للفرد بذاته ،ويرون أن االجتماع مكمل ليس أبصل
فيها(.)1
ويبينه :أن صالة عيد الفطر جعلت خامتة للصيام ،وهي شعار العيد وعمله
األظهر ،فال ينبغي أن تسقط ومير العيد بال صالة ،وهي صالة يكب هللا فيها
كثرياً ويشكر كثرياً على ما من به من نعمة الصيام والقيام ،وقد رغبنا ربنا بذكره
وتكبريه والثناء عليه عقب أداء الفرائض ،وهذا ظاهر يف الصالة واحلج والصيام،
فقد قال سبحانه يف آخر آية الصيام :ﱡﭐﲭﭐﲭﭐﲭﭐﲰﭐﲭﭐﲭﭐﲭﭐﲭﭐﲭﭐﲭﭐﱠ( ،)2فصالة العيد
( )1مت تقرير هذا يف متهيد من هذا البحث ص( ،)10-٩وينظر :إحكام األحكام البن دقيق العيد
( ،)342/1املغين ( ،)254/5كشاف القناع ( ،)3٩4/3ويف املراجع املعاصرة :حبث :صالة
العيد يف البيت د.سليمان النجران.
([ )2سورة البقرة.]185:
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صالة تكبري وتعظيم وشكر هلل على ما أنعم به من متام صوم رمضان وقيامه،
فينبغي إيقاعها يف وقتها ما أمكن ،واستحضار ما فيها من اخلري والربكة ،وما
فيها من تكبري هللا وشكره وتعظيمه(.)1
وأما سائر السنن املتعلقة ابلعيد من التكبري والتجمل واالغتسال ،وأكل
رطبات قبل صالة عيد الفطر ،ولبس أمجل ثيابه ،وإظهار الفرح والسرور
والتهاين ،فهي مشروعة على األصل دون تغيري؛ ألن زينة العيد مناطة ابليوم،
ال ابالجتماع العام ،فالزينة من عالمات الشكر هلل سبحانه والفرح يف هذا اليوم
العظيم(.)2
***

( )1ينظر :حكم صالة العيد يف احلظر الكلي د .مطلق اجلاسر ( ،)17العيد يف البيوت أحكام
وآداب .للباحث أ.د/عبدهللا السحيباين.
( )2ينظر :حكم صالة العيد يف احلظر الكلي د .مطلق اجلاسر ( )17العيد يف البيوت أحكام وآداب.
للباحث أ.د عبدهللا بن عمر السحيباين ( ،)7حبث :صالة العيد يف البيت د.سليمان النجران.
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املطلب الثاين :صفة صالة العيدين يف البيوت زمن وابء كوروان:

إن املتتبع ملذاهب الفقهاء القائلني مبشروعية صالة العيد يف البيوت -سواء
أكان سيصليها أداء أو قضاء ،)1(-يظهر له أنه مع اتفاقهم على مشروعيتها يف
البيوت إال إهنم اختلفوا يف صفة صالهتا يف البيوت ،وكان اختالفهم يف ثالث
مسائل:
أوهلا :عدد الركعات ،والتكبريات الزوائد .املسألة الثانية :مشروعية اجلماعة،
واجلهر ابلقراءة.
املسألة الثالثة :مشروعية خطبة العيد يف البيوت.

• املسألة األوىل :عدد الركعات ،ومشروعية التكبريات الزوائد:

فقد اختلفوا على ثالثة أقوال:
القول األول :أن تصلى صالة العيد يف البيوت ركعتني بتكبريات زوائد(.)2

( )1يكون القضاء إذا صليت من قبل إمام البلد كما يف مكة واملدينة ،وأما األداء فإذا مل تصل يف البلد
مطلقاً لنحو احلظر الكلي زمن كوروان.
( )2حكم التكبريات الزوائد يف صالة العيد :قال ابن قدامة يف املغين (" :)275/5سنة وليس بواجب،
وال تبطل الصالة برتكه عمداً وال سهواً ،وال أعلم فيه خالفاً" ،وأما عددها فقد كثر اخلالف بني
كب يف األوىل سبعاً
أهل العلم يف عدد التكبريات :وأرجحها قول املالكية والشافعية واحلنابلة :أنه يُ ّ
دون تكبرية الركوع ،ويف الثانية مخساً دون تكبرية النهوض .وجاء فيه حديث عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن النيب  -‘-كب ثنيت عشرة تكبرية :سبعاً يف األوىل ،ومخساً يف األخرى.

رواه أبوداود وحسنه النووي .ينظر :اجملموع للنووي ( ،)17/5كشاف القناع (.)404/3
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احلنابلة(.)3

وهو مذهب املالكية( ،)1والشافعية( ،)2وهو املعتمد عند
القول الثاين :أن تصلى صالة العيد يف البيوت أربع ركعات بال تكبريات
زوائد.
وإليه ذهب :احلنابلة يف رواية(.)4
وقالوا :هو خمري إن شاء صالها أربعا ،إما سرداً بسالم واحد وإما مثىن مثىن
يفصل بينها بتسليم.
القول الثالث :أن من صلى صالة العيد يف البيت خمري :إن شاء ركعتني،
وإن شاء أربعاً(.)5

( )1ينظر :مواهب اجلليل ( ،)580/2حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ( ،)636/1قال اإلمام
مالك يف "املوطأ عمن تفوته صالة العيد مع اإلمام" :إن صلى يف املصلى أو يف بيته مل أر بذلك
أبسا ويكب سبعا يف األوىل قبل القراءة ومخسا يف الثانية قبل القراءة" املنتقى شرح املوطأ (/1
.)31٩
( )2ينظر :األم لإلمام الشافعي ( ،)51٩/2حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي
()40 /3
( )3يظهر قوهلم هذا يف القضاء دون األداء ،ينظر :اإلنصاف ( ،)364/5كشاف القناع للبهويت
(.)412/3
( )4وذكروا وجهني يف صالة األربع :إما أن تكون سرداً بسالم ،أو بسالمني .ينظر :اإلنصاف
( ،)364/5واختارها ابن تيمية ¬ كما يف جمموع الفتاوى (" )182 /24وأما من كان يوم
العيد مريضا أو حمبوسا وعادته يصلي العيد فهذا ال ميكنه اخلروج فهؤالء مبنزلة الذين استخلف
علي من يصلي هبم فيصلون مجاعة وفرادى ويصلون أربعا كما يصلون يوم اجلمعة بال تكبري وال
جهر ابلقراءة وال أذان وإقامة ألن العيد ليس له أذان وإقامة فال يكون يف املبدل عنه".
( )5ويف قول عند الشافعية :إن صالها يف مجاعة أخرى فركعتني وإال فأربعاً .اجملموع للنووي (.)26/5
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وهو رواية عند احلنابلة( .)1وهذا التخيري مطلق ،وعن أمحد رواية أخرى :أن
التخيري بناء على صفة قضائه :فإن صلى من فاته العيد مجاعة صلى كصالة
اإلمام ركعتني ،وإن صلى وحده صلى أربعاً.

أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

 -1أثر عمر  ¢أنه قال" :صالة األضحى ركعتان ،والفطر ركعتان ،واجلمعة
ركعتان ،واملسافر ركعتان متام غري قصر على لسان النيب ‘"(.)2

 -2ما ثبت عن أنس ،أنه كان إذا مل يشهد العيد مع اإلمام ابلبصرة مجع أهله
ومواليه ،مث قام عبد هللا بن أيب عتبة مواله فيصلى هبم ركعتني ،يكب فيهما(.)3
وقد اختلف يف توجيه فعل أنس  ¢هل هو أداء أو قضاء؟ على وجهني:

األول :أن فعل أنس كان أداء وليس قضاء؛ ألن أنس مل يفته يف املصر ،بل
كان ساكناً خارجاً من املصر بعيداً منه ،فلقد كان يسكن خارجاً من البصرة
على أميال منها ،فهو يف حكم أهل القرى ،وقد أشار إىل ذلك اإلمام أمحد
يف رواية عنه(.)4

( )1ينظر :العدة شرح العمدة (ص ،)123 :اإلنصاف (.)364/5
( )2أخرجه النسائي ( ،)1440وابن ماجه ( ،)1064وأمحد ( )257وحسنه النووي يف اجملموع
( ،)16/5وصححه األلباين يف إرواء الغليل (.)105/3
( )3سبق خترجيه ص (.)15

( )4جاء عن أيب يعلى ¬ كما يف التعليق الكبري (" :)٩8/4حيتمل أن يكون أنس صلى صالة
العيد أداء يف وقتها" .وينظر :فتح الباري البن رجب (.)16٩/6
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الثاين :أن فعل أنس كان قضاء وليس أداء؛ ملا جاء يف بعض رواايت هذا
األثر :فقد جاء عند البيهقي عن هشيم قال" :كان أنس إذا فاتته صالة العيد"،
ويقوي هذا :أن أنساً كان حيضر اجلمعة والعيد مع املسلمني يف البصرة لكن
إذا فاتته صالة العيد صالها يف بيته ،فقد جاء عن اثبت البناين قال" :كان
أنس يكون يف أرضه ،وبينه وبني البصرة ثالثة أميال ،فيشهد اجلمعة ابلبصرة"(،)1
وجاء عن أيب البخرتي قال" :رأيت أنساً يشهد اجلمعة من الزاوية" وهي
فرسخان من البصرة"(.)2
 -3إن صالة العيد يف البيوت قضاء صالة -على من خرجها كذلك ،-فكان
على صفتها ،كسائر الصلوات؛ فالقضاء حيكي األداء كما يف القاعدة
الفقهية املشهورة(.)3
أدلة القول الثاين:
 -1قول عبد هللا بن مسعود" :من فاته العيد فليصل أربعا ،ومن فاتته اجلمعة
فليصل أربعا"(.)4
 -2أثر علي :أنه أمر رجالً يصلي بضعفة الناس أربعا ،وال خيطب(.)5
( )1أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه (.)163/3
( )2أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه (.)440/1
( )3ينظر :حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ( ،)230 /2كشاف القناع عن منت اإلقناع (.)113 /2
( )4سبق خترجيه ص ( ،)26قال ابن رجب كما يف فتح الباري البن رجب (" :)171/6وال عبة
بتضعيف ابن املنذر له؛ فإنه روي أبسانيد صحيحة".
( )5أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )5 /2برقم ( )5814عن حنش ،قال :قيل لعلي بن أيب طالب:
إن ضعفة من ضعفة الناس ال يستطيعون اخلروج إىل اجلبانة «فأمر رجال يصلي ابلناس أربع
ركعات ،ركعتني للعيد ،وركعتني ملكان خروجهم إىل اجلبانة» .وأخرجه البيهقي يف السنن الكبى
(.)310/3
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ونوقش من أوجه:
األول :أنه قد اختلفت الرواية عن علي  ،¢فقد ورد أنه أمرهم أن يصلوا
ركعتني ال أربعاً ،فعن أيب إسحاق أن علياً أمر رجالً يصلي بضعفة الناس يف
املسجد ركعتني(.)1
لذلك قال ابن مفلح" :ويف صفة صالة اخلليفة اخلالف الختالف الرواية
يف صفة صالة خليفة علي"(.)2
الثاين :أنه حيتمل أن يكون أراد ركعيت حتية املسجد مث ركعيت العيد مفصولتني
عنهما ،كما جاء يف الرواية السابقة ،وهذا االحتمال نص عليه البيهقي -
¬ -بعد روايته هلذا األثر(.)3
الثالث :أن قوهلما صدر عن نظر ،ومل يصدر عن نص ،فلم جيب املصري إليه،
وقد خالفها مجع من الصحابة مث استقر رأي أكثر التابعني على هجر قوهلما(.)4
 -3القياس على صالة اجلمعة ،فكما أن صالة اجلمعة إذا فاتت فإهنا تقضى
أربعاً ابتفاق ،فكذلك صالة العيد ،تقضى أربعاً(.)5
ونوقش :أبنه قياس مع الفارق؛ إذ اجلمعة هلا أحكام ختصها ختتلف عن
العيدين فال يصح القياس عليها ،وألن اجلمعة ال تقضى وإمنا الواجب عليه أن
يصلي فرض الوقت وهو الظهر(.)6
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( ،)238 /4وكذلك رواه عنه عبد الرمحن ابن أيب ليلي.
( )2الفروع البن مفلح (.)20٩/3
( )3السنن الكبى للبيهقي ( ،)310/3وجاء ما يقوي هذا التوجيه فيما رواه الشافعي يف األم (/7
 :)176عن حنش بن املعتمر أن عليا  - ¢-قال" :صلوا يوم العيد يف املسجد أربع ركعات
ركعتان للسنة وركعتان للخروج".
( )4ورد مجع من اآلاثر اليت تدل على هجر هذا القول كما يف مصنف ابن أيب شيبة (.)4/2
( )5ينظر :املغين البن قدامة ( ،)287/5شرح املنتهى للبهويت (.)322/2
( )6ينظر :فتح الباري ( ، )474 /2بداية اجملتهد البن رشد (.)41٩/1
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أدلة القول الثالث:

 -1اجلمع بني األدلة الواردة عن الصحابة ،فقد ثبتت األربع يف أثر ابن مسعود
وعلي ،وجاء فعل الركعتني يف أثر أنس(.)1
 -2أنه تطوع هنار فكانت اخلرية إليه فيه كصالة الضحى(.)2
وأما دليل الرواية األخرى :أن مبىن التخيري هو على صفة قضائه :فهو ما
ورد عن الصحابة :فإن صلى من فاته العيد مجاعة صلى كصالة اإلمام ركعتني،
كما فعل أنس ،وإن صلى وحده صلى أربعاً ،كما قال ابن مسعود(.)3
الرتجيح :األقرب -وهللا أعلم :-القول األول أبن تصلى على صفتها؛ لقوة
أدلتهم ،ويقويه ما يلي:
 .1إن األصل أن تقام صالة العيد على صفتها املعروفة ،فال ينتقل عن هذا
األصل إال حبجة خالية عن االحتماالت.
 .2إن فعل أنس هو املتفق مع قوعد الشريعة يف أن األصل قضاء العبادة على
صفتها إال ما دل الدليل على االستثناء ،وال يوجد دليل قوي يف استثناء
العيد(.)4

( )1ينظر :العدة شرح العمدة (ص)123 :
( )2ينظر :العدة شرح العمدة (ص)123 :
( )3ينظر :العدة شرح العمدة (ص ،)123 :اإلنصاف (.)364/5
( )4واختار هذا القول مجهور العلماء املعاصرين ،وبه أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء السعودية برائسة
العالمة الشيخ عبد العزيز بن ابز  -يرمحه هللا  -فتاوى اللجنة الدائمة .306/8
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واختار هذا القول اإلمام البخاري  -¬-فقد بوب يف صحيحه" :ابب:
إذا فاته العيد يصلي ركعتني ،وكذلك النساء ،ومن كان يف البيوت والقرى؛
لقول النيب ﷺ« :هذا عيدان أهل اإلسالم» ،وأمر أنس بن مالك موالهم ابن
أيب عتبة ابلزاوية فجمع أهله وبنيه ،وصلى كصالة أهل املصر وتكبريهم ،وقال
عكرمة« :أهل السواد جيتمعون يف العيد ،يصلون ركعتني كما يصنع اإلمام»،
وقال عطاء« :إذا فاته العيد صلى ركعتني»"(.)1
وأما تنزيل هذه املسألة على انزلة كوروان فيقال :ما ختريج صفة صالة العيد
يف البيوت يف زمن كوروان من حيث عدد الركعات والتكبريات الزوائد على
أقوال الفقهاء؟
اختلف فيها الفقهاء املعاصرون -كما اختلف العلماء السابقون ،-ويظهر
فيها الرتجيح السابق :أن تصلى على صفتها ركعتني؛ كما أمران هبا على صفتها
اليت صالها رسول هللا ﷺ.
وذهب إىل هذا أكثر علمائنا املعاصرين من هيئات الفتوى يف كثري من بالد
العامل اإلسالمي ،وعليه فتوى كبار العلماء يف البالد اإلسالمية .واختلف
املعاصرون هل صالة الناس يف البيوت أداء أو قضاء ،فاألكثرون على أهنا قضاء
تصل يف البلد(.)2
حىت وإن مل َّ
( )1صحيح البخاري (.)23 /2
( )2سبق االستدالل هلذا االجتاه يف املطلب السابق ص( ،)30وممن ذهب إىل هذا القول :هيئة كبار
علماء األزهر ،ودار اإلفتاء يف األردن ،ووزارة األوقاف يف الكويت ،وجلنة الفتوى يف اجلزائر .وممن
اختاره من العلماء والفقهاء املعاصرين :مفيت عام اململكة العربية السعودية مساحة الشيخ عبدالعزيز
آل الشيخ ،والشيخ صاحل الفوزان ،والشيخ عبدالرمحن الباك ،والشيخ عبدالكرمي اخلضري[ ،ويف
ثبت املراجع روابط هلذه الفتاوى].
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وذهب بعض الفقهاء املعاصرين إىل أهنا أداء؛ ألهنا مل تصل أداء يف البلد(،)1
وهذا أقوى األقوال.
وأما من قال من فقهائنا املعاصرين( :)2إهنا تصلى أربعا ،وخرجها على ما
ورد من آاثر عن بعض الصحابة  ٪فيجاب عنه من وجوه:
 )1أن ما ورد من آاثر عن الصحابة يف فوات صالة العيد ال يصح
ابلضرورة تطبيقها على انزلة حظر التجول؛ الختالف احلالني :فما ورد عن ابن
مسعود هو ملن فاتته صالة العيد مع اإلمام ،وعند حظر التجول ال يوجد -
غالباً -صالة مع اإلمام فكيف يستدل أبثره على من مل تفته صالة العيد،
وحاله أنه يصليها يف البيت أداء ال قضاء ،وما ورد عن علي  ¢فإن من
استدل به يلزمه أن جيعل صالة كثري من املسلمني للعيد ابملساجد :أبربع
ركعات! وهذا لعله ال يقول به أحد.
 )2أن النظر يف آاثر التابعني مما يعني كثرياً على فهم ما جاء عن الصحابة،
ومن اطلع على سري التابعني علم أهنم أحرص الناس على اتباع األثر ،ولذا إن
اجتمع الصحابة على شيء مل خيالفوهم ،وإن اختلفوا فإهنم خيتلفون حبسب
اختالف الصحابة.

( )1وممن اختار هذا القول :أد .عبدالسالم الشويعر -حماضرة له صوتية ومفرغة نوازل يف كوروان ،أ.د
عبدهللا بن عمر السحيباين يف حبثه "العيد يف البيوت أحكام وآداب" ،د.مطلق اجلاسر ،حكم
صالة العيد يف احلظر الكلي ،والباحث عبدالرمحن السهلي يف حبثه صالة العيد يف البيوت حال
حظر التجول ص([ .)5ويف ثبت املراجع روابط هلذه الفتاوى].
( )2وممن ذهب إىل هذا الرأي من املعاصرين :أ.د أمحد اخلليل كما يف حبثه املنشور يف موقعه بعنوان:
"قضاء صالة العيد وحكم الصالة يف البيوت لو اقتضت املصلحة عدم إقامة صالة العيد".
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وإذا نظران إىل ما ورد عن التابعني جند أنه ورد عن أربعة عشر اتبعياً :أن
قضاء العيد ركعتني- ،على التسليم أبن حظر التجول تنطبق عليه أحكام فائتة
العيد مطلقاً ،وقد اتفق فيه فقهاء التابعني يف (مكة) و(املدينة) و(البصرة) على
أن صالة العيد تقضى كصالة اإلمام(.)1
وأما فقهاء التابعني يف الكوفة (منشأ القول أبربع ركعات) فإن مجهورهم
موافق جلمهور التابعني ،وقد هجروا قول علي وابن مسعود  ،ƒوذهب قلة
كالشعيب وغريه إىل قوهلما.
ومما يدل على هجران قوهلما عمالً يف الكوفة -اليت ظهر فيها هذا القول:
ما جاء عن عبدالرمحن ابن أيب ليلى ،أنه "صلى ابلناس يف مسجد الكوفة
ركعتني يف إمارة مصعب بن عمري"(.)2
وجاء عن مسلم بن يزيد أنه قال" :صلى بنا القاسم بن عبدالرمحن يوم عيد
يف املسجد اجلامع ركعتني وخطب"( .)3وأما هجرانه قوالً :فيدل عليه قول
النخعي فقيه الكوفة أنه يصلي مثل صالة اإلمام ،وقال" :إذا استقبل الناس

( )1ورد عن مجهرة من التابعني-1 :حممد بن سريين-2 .احلسن البصري-3 .قتادة-4 .معمر-5 .
إبراهيم النخعي-6 .محاد بن أيب سليمان-7 .أبو إسحاق السبيعي-8 .عبدالرمحن بن أيب ليلى.
-٩أبو عياض-10 .جماهد-11 .عطاء-12 .عكرمة-13 .حممد بن علي ابن احلنفية-14 .
القاسم بن عبدالرمحن .وكل هؤالء ورد عنهم مسنداً أهنا تقضى ركعتني .وهي مروية عنهم يف
الكتب املسندة ،وغالبها يف مصنف عبدالرزاق وابن أيب شيبة.
( )2رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )5/2وابن أيب ليلي من كبار التابعني ،وقد أدرك علياً ومسع منه،
وروايته عنه يف الصحيحني.
( )3رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،)5/2والقاسم هو قاضي الكوفة ،وجده عبدهللا بن مسعود .¢
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راجعني ،فلتدخل أدىن مسجد ،مث فلتصل صالة اإلمام ،ومن ال خيرج إىل
العيد ،فليصل مثل صالة اإلمام"(.)1
وخمالفة هؤالء التابعني لقول ظهر يف بلدهم ومل يعرف يف غريه ،دليل على
أمور:
 .1أن ما روي عن علي وابن مسعود  ƒحيتمل أنه ليس على ظاهره ،وإمنا
يوجه أن األربع ركعات :منفصالت ،ركعتني ركعتني ،إحدامها حتية املسجد،
وهذا ذهب إليه البيهقي؛ ملا جاء عن أن علياً  ¢قال" :صلوا يوم العيد
يف املسجد أربع ركعات ،ركعتان للسنة ،وركعتان للخروج"(.)2
 .2أن ما روي عنهما مل يثبت ،كما ذهب إليه ابن املنذر يف أثر ابن مسعود؛
وفيه نظر؛ ألن اإلسناد صحيح(.)3
 .3أن ما روي عنهما رأي واجتهاد ال يستند إىل نص ،وقد خالفهم فيه
مجع من الصحابة ،فرأى أولئك التابعون قوة دليل من خالفهم ،وأنه هو األصل
فاتبعوه ،وهجروا قوهلما .وهذا أظهر.
فظهر مبا سبق قوة قول مجهور العلماء أهنا تصلى يف البيوت ركعتني على
صفتها.

( )1رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،)4/2والنخعي معروف أبخذه عن تالميذ ابن مسعود ،وخترج
الفقهاء عنه.
( )2سبق خترجيه ص (.)43
( )3كما قال ابن رجب يف فتح الباري (.)171/6
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املسألة الثانية :مشروعية اجلماعة لصالة العيد يف البيوت ،واجلهر ابلقراءة:
اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:
القول األول :أنه يصليها مجاعة وجيهر ابلقراءة .وهو قول عند املالكية(،)1
واملعتمد الشافعية( ،)2ورواية عند احلنابلة(.)3
القول الثاين :أنه يصليها لوحده .وهو املعتمد عند املالكية( ،)4ورواية عند
احلنابلة(.)5
القول الثالث :أنه خمري بني أن يصليها مجاعة أو يصليها منفرداً .وهو قول
عند املالكية(.)6
وسبق االستدالل هلا يف املسألة السابقة ،والراجح :القول األول :استحباب
اجلماعة يف صالة البيوت.
وبناء على هذا التقرير :فإن األكمل أن تصلى صالة العيد يف ظل حظر التجول
يف البيوت يف وقتها ،مجاعة وجيهر ابلقراءة ال فرادى مىت ما أمكن؛ ألنه إذا
تعسر االجتماع العام أو العدد الكثري ،فاجلماعة القليلة متيسرة ،فال يرتك
امليسور ابملعسور على األصل يف مشروعية اجلماعة.
( )1ينظر :مواهب اجلليل للحطاب ( ،)580/2حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (.)636/1
( )2ينظر :األم لإلمام الشافعي ( ،)518/2مغين احملتاج (.)462/1
( )3ينظر :اإلنصاف للمرداوي ( ،)366/5كشاف القناع (.)412/3
( )4ينظر :مواهب اجلليل للحطاب ( ،)580/2حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (،)636/1
( )5يظهر االرتباط يف املعتمد عند احلنابلة بني مشروعية اجلماعة لصالة العيد والتكبريات الزوائد ،قال
أمحد" :ال يكب إال يف اجلماعة" .التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئمة أليب يعلى (/4
.)66
( )6ينظر :مواهب اجلليل للحطاب (.)5801/2
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املسألة الثالثة :مشروعية اخلطبة يف صالة العيد ألهل البيوت.
اتفق العلماء على أهنا ال تشرع اخلطبة للمنفرد(.)1
وذهب مجهور العلماء على أن خطبة العيد يف املصلَّى :سنة ليست
بواجبة(.)2
ومستند هذا :مداومة النيب ﷺ على اخلطبة بعد صالة العيد(.)3
ولكن اختلف العلماء -القائلون مبشروعية صالة العيد يف البيوت( -)4يف
استحباب اخلطبة لصالة العيد إذا كانوا مجاعة على قولني:
القول األول :استحباب اخلطبة يف صالة العيد يف البيوت.
وهو املعتمد عند الشافعية(.)5

( )1ينظر :مواهب اجلليل للحطاب ( ،)580/2روضة الطالبني للنووي ( ،)73 /2حتفة احملتاج يف
شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي ( ،)40 /3املغين للموفق ابن قدامة (.)287/3
( )2ينظر :ينظر :بدائع الصنائع ( ،)240 /1حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ( ،)635/1روضة
الطالبني للنووي ( ،)73 /2مغين احملتاج ( .)464/1وخالف احلنابلة يف رواية :فقالوا :إن اخلطبة
شرط .ينظر :اإلنصاف للمرداوي (.)357/5
( )3ينظر :مواهب اجلليل للحطاب ( ،)580/2احلاوي للماوردي ( ،)4٩3 /2املغين للموفق ابن
قدامة (.)287/3
( )4مل يذكر قول احلنفية يف هذه املسألة؛ ألهنم ال يقولون مبشروعية صالة العيدين يف البيوت مطلقاً
كما سبق ،وينظر :بدائع الصنائع (.)236 /1
( )5ينظر :األم لإلمام الشافعي ( ،)518/2مغين احملتاج ( ،)464/1قال ابن حجر اهليتمي كما يف
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ((" :.)40 /3و) تسن (للمنفرد) وال خطبة له (والعبد واملرأة)
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القول الثاين :عدم استحباب اخلطبة يف صالة العيد يف البيوت.
وهو املعتمد عند املالكية( ،)1واحلنابلة(.)2

أدلة القولني:

أدلة القول األول:

 -1عن عبيد هللا بن أيب بكر بن أنس بن مالك خادم رسول هللا ﷺ قال:
"كان أنس إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام مجع أهله فصلى هبم مثل صالة
اإلمام يف العيد"(.)3
وجه االستدالل:
أن ظاهر قوله" :مثل صالة اإلمام" ويف رواية "كصالة أهل املصر" أنه أييت
ابخلطبة؛ إذ الراوي استخدم كاف التشبيه ،والتمثيل ،واخلطبة من توابع الصالة؛
إذ إن صالة العيد يف املصر تكون بركعتني وخطبة ابتفاق ،وإخراج اخلطبة بدون
دليل فيه نظر(.)4

(...واملسافر) كسائر النوافل ،ويسن إلمام املسافرين أن خيطبهم" ،وهناك رواية عن اإلمام
الشافعي :التفريق يف مشروعية اخلطبة إذا كان يف داخل املصر أو غريه ،خشية الفتنة أن يفتات
على اإلمام ،وبعضهم فرق حبسب أمر اإلمام ،فإن مل أيمره اإلمام ابخلطبة مل خيطب؛ لكونه افتيااتً
على اإلمام ،فإن خطب كره له .ينظر :األم لإلمام الشافعي ( ،)518/2مغين احملتاج (.)466/1
( )1ينظر :مواهب اجلليل للحطاب ( ،)580/2حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (.)636/1
( )2ينظر :املغين للموفق ابن قدامة (.)287/3
( )3سبق خترجيه ص (.)15
( )4ينظر :حكم صالة العيد يف احلظر الكلي د .مطلق اجلاسر (.)17
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وقد نص اإلمام أمحد على أن أنساً خطب ،كما رواه اخلالل عنه قال:
"ذكر أبوعبدهللا أن أنساً مجع أهله مث أمر موىل له خيطب"( ،)1وهذا إما أنه فهم
ملا مضى من اآلاثر ،أو أنه عند اإلمام أمحد بطريق آخر جاء فيه النص على
اخلطبة.
وميكن أن يناقش هذا االستدالل:
أن قوله" :فصلى هبم" صريح أبن املراد :الصالة بدون اخلطبة؛ ويؤكده :أن
أكثر الرواايت مل تذكر اخلطبة.
 -2أن اخلطبة مشروعة للتذكري واملوعظة ،ومقصودة للشارع يف صالة العيد
كما جاء يف حديث أم عطية ~ أهنا قالت" :أمران أن خنرج العواتق واحليض

يف العيدين ،يشهدن اخلري ودعوة املسلمني ،ويعتزل احليض املصلى"( .)2فيدخل
يف قوهلا" :يشهدن اخلري ودعوة املسلمني" الصالة والتكبري وخطبة العيد وما
حيصل فيها من دعاء( ،)3فاستحبت اخلطبة يف مجاعة البيوت كما يف املصلى(.)4

( )1طبقات احلنابلة (.)23٩/1
( )2رواه البخاري ( )٩74ومسلم ( )605 /2برقم ( )8٩0ويف رواية ملسلم عن أم عطية قالت:
"احليض خيرجن فيكن خلف الناس يكبن مع الناس" ،ورواه البخاري ( )٩71بلفظ" :كنا نؤمر
أن خنرج يوم العيد حىت خترج البكر من خدرها ،حىت خترج احليض فيكن خلف الناس فيكبن
بتكبريهم ويدعون بدعائهم ،يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته".
( )3ينظر :فتح الباري البن حجر (.)424 /1
( )4ينظر :أسىن املطالب يف شرح روض الطالب لألنصاري (.)27٩/1
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أدلة القول الثاين:
 -1عن عبيد هللا بن أيب بكر بن أنس بن مالك خادم رسول هللا ﷺ قال:
"كان أنس  ¢إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام مجع أهله فصلى هبم مثل
صالة اإلمام يف العيد"(.)1
وجه االستدالل :أن أنس صالها يف البيت من غري خطبة ،فدل على عدم
مشروعيتها إال لإلمام دون من يصليها يف البيوت(.)2
ونوقش من وجهني:
األول :كما جاء يف أدلة القول األول :أن ظاهر قوله" :مثل صالة اإلمام"
أنه أييت ابخلطبة(.)3
الثاين :أن هذا األثر يصلح االستدالل به يف قضاء الصالة ،ال يف أدائها
عند كثري من العلماء( ،)4فقد جاء عند البيهقي عن هشيم بلفظ":كان أنس
إذا فاتته صالة العيد" وبوب عليه اإلمام ابن أيب شيبة" :الرجل تفوته الصالة
يف العيدين كم يصلي؟"(.)5
( )1سبق خترجيه ص (.)15
( )2ينظر :املغين للموفق ابن قدامة (.)287/3
( )3ينظر :حكم صالة العيد يف احلظر الكلي د .مطلق اجلاسر (.)17
( )4ويشهد هلذا استدالل فقهائنا أبثر أنس يف قضاء صالة العيد .ينظر :املغين البن قدامة (،)285/3
فتح الباري البن رجب ( ،)83/٩كشاف القناع عن منت اإلقناع (.)412/3
( )5أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )5 /2برقم ( )5814عن حنش ،قال :قيل لعلي بن أيب طالب:
إن ضعفة من ضعفة الناس ال يستطيعون اخلروج إىل اجلبانة «فأمر رجال يصلي ابلناس أربع
ركعات ،ركعتني للعيد ،وركعتني ملكان خروجهم إىل اجلبانة» .وأخرجه البيهقي يف السنن الكبى
(.)310/3
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 -2أن اخلطبة خاصة ابإلمام دون غريه؛ لئال يؤدي ذلك إىل تفريق الكلمة(.)1
الرتجيح :يظهر للباحث أن هذه املسألة تتجاذهبا جمموعة أصول فيصعب
فيها الرتجيح -إذ يتنازعها :أن األصل يف اخلطب أهنا من خصائص االجتماع
العام فال تشرع يف البيوت ،مع أصل آخر :وهو أن اخلطبة فيها تذكري ووعظ
فتشرع.-
ولعل األقرب -وهللا أعلم :-التفريق يف حكم اخلطبة حبسب حال صالة
العيد يف البيوت أداء أو قضاء ،فال تستحب يف حال القضاء كما إذا صليت
يف البلد ،وأما يف حال األداء فال تستحب للمنفرد والعدد القليل ،وأما إن كانوا
تصل يف البلد لعذر عام
مجاعة يف بيت أو اسرتاحة أو مزرعة وحنو ذلك -ومل َّ
مثل انزلة كوروان ،-فال تستحب يف حقهم ،لكن لو خطب واحد منهم فال
حرج(.)2

( )1ينظر :املغين البن قدامة (.)287/3
( )2اختار بعض املعاصرين :عدم مشروعية خطبة العيد يف البيوت ملا ذكر من أدلة ،واستحسن أن
جيتهد الرجل يف وعظ أهله موعظة قصرية يذكرهم بفضل هللا عليهم يف هذا اليوم ،ولو فعل ذلك
قائماً أو جالساً فال حرج ،أو يستمع هو وأهله خطبة أحد احلرمني عب البث املباشر فهو أحسن،
وفيه استشعار لبعض معاين العيد .ينظر :حكم تعليق اجلمع واجلماعات حال وابء كوروان .حبث
منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة عدد  1٩3عام  ،1441د.حممد هندو ،وحبث
بعنوان :العيد يف البيوت.كتبه :أ.د عبدهللا السحيباين منشور يف موقعه ،حبث صالة العيد يف
البيوت للفريح ( .)6ويقويه ما جاء عن بعض الفقهاء من أن اخلطبة ليست كخطبة اجلمعة ،وإمنا
للتعليم والتذكري فال ينصت هلا .ينظر :مواهب اجلليل للحطاب (.)57٩/2
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ويقوي هذا:
 .1إن املنع من اخلطبة عند الفقهاء املانعني منوط بوجود خطبة لإلمام حىت ال
يؤدي ذلك إىل تفريق الكلمة ،واخلطبة ينفرد هبا السالطني ونواهبم ،ولذلك
راعى الفقهاء هذا املعىن.
قال الشافعي" :وال أبس إن صلى قوم مسافرون صالة عيد أو كسوف أن
خيطبهم واحد منهم يف السفر ،ويف القرية اليت ال مجعة فيها ،وأن يصلوها يف
مساجد اجلماعة يف املصر ،وال أحب أن خيطبهم أحد يف املصر إذا كان فيه
إمام خوف الفرقة"( ،)1ونقله بعض الشافعية عنه بقوله" :خوف الفتنة" ،وقال
ابن قدامة ¬" :إال أن اإلمام إذا خطب مرة ،مث أرادوا أن يصلوا ،مل خيطبوا

وصلوا بغري خطبة؛ كي ال يؤدي إىل تفريق الكلمة"(.)2
وهذه املعاين منتفية يف حق الناس يف ظل حظر التجول وصالهتم يف بيوهتم،
فليس هناك خطبة لإلمام أصالً حىت تفرق كلمة املسلمني ،وملا يف اخلطبة من
التذكري والدعاء الذي حث عليه الشارع(.)3
ولذلك جاء عن أيب يعلى قال" :سئل أبوعبدهللا -اإلمام أمحد :¬-عن

أهل القرى جيمعون صالة العيد قال" :نعم خيطبون ويصلون ،ولكن إذا كان
إبذن األمري فهو أجود"( ،)4فظاهر هذا أهنم يصلون كأهل األمصار ،وليس مراده
( )1األم لإلمام الشافعي (.)518/2
( )2املغين (.)287/5
( )3ينظر :حكم صالة العيد يف احلظر الكلي د .مطلق اجلاسر (.)17
( )4املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني (.)1٩0 /1
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ابلقرى اليت جيب عليها اجلمعة؛ ألن هؤالء أيخذون حكم املصر ،وال جيب
عليهم إذن اإلمام كما هو املذهب ،ولكن ظاهر السؤال عن القرى الصغرية
الذين ال جتب عليهم اجلمعة ،ولذا قال :األجود استئذان األمري ،وهذا كله
مؤكد ملعىن واضح ينتفي يف حق الناس يف حال حظر التجول.
 .2إن الذين قرروا أهنا تصلى بدون خطبة ،فإن قالوا أبن صالهتا يف البيوت
زمن كوروان :أهنا أداء كان هذا مشكالً؛ ألنه أداء على صفة مل يفعلها النيب
‘ ،واألصل يف العبادات التوقيف واالتباع ،إال إن قال القائل :إن اخلطبة

سنة تكون يف اجملامع العامة وال تلزم الناس فهذا شأن آخر ،ويقويه :أن
الفقهاء ملا ذكروا :أن علياً ملا استخلف من يصلي بضعفة الناس يف املسجد
قالوا" :وخيطب هبم؛ ليكمل حصول مقصودهم"( ،)1مث إن من أسقطها قد
يشكل عليه وضع ضابط إلسقاط اخلطبة إذا اجتمع أكثر من أربعني وهم
مستوطنون يف مزرعة أو اسرتاحة.
 .3قد ورد عن بعض التابعني الصالة ابخلطبة وهم يف حال اختباء من احلجاج،
وهذا أشبه ابختباء الناس عن كوروان ،فقد جاء عن احلكم بن عتيبة قال:
"كان أبو عياض وجماهد متواريني زمن احلجاج ،وكان يوم فطر ،فتكلم أبو
عياض ودعا هلم ،وأمهم بركعتني" وجاء عن عكرمة موىل ابن عباس أنه كان
يقول مثل ذلك( .)2فقوله" :تكلم أبو عياض ودعا هلم" دال على اخلطبة،

( )1حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات ( )505/1وينظر :الفروع البن مفلح (.)20٩/3
( )2مصنف عبد الرزاق الصنعاين (.)301 /3( )5718

442

حكم صالة العيدين يف البيوت وتنزيلها على حال حظر التجول زمن وابء كوروان
د .عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن احمليسن

وإال فال شك أنه سيتكلم ويدعو ويسلم ولو مل يكن يوم عيد ،فليس لذكرها
فائدة لو مل ترتبط ابلصالة ،ومعلوم أن صالة العيد مرتبطة ابلصالة ،وال
يرتبط كالم ودعاء بصالة العيد إال ويراد به خطبتها ،ولعله إمنا قال" :تكلم"
ألهنا خطبة خفيفة على عدد قليل(.)1
***

( )1فإن قيل :لكن تكلم قبل الصالة فدل على أهنا ليست خطبة .فاجلواب من وجهني:
 أن الواو ال تفيد الرتتيب ،ولو أفادت فقد جاء يف رواية أخرى" :أنه صلى هبم ودعا". وال مانع أن يكون خطب قبل الصالة فهو مذهب شامي ،ولذا قال ابن عبدالب يف االستذكار (/2" :)382قد اختلف يف أول من خطب قبل الصالة فقيل :عثمان بن عفان ،وهو الصحيح إن
شاء هللا عن عثمان"  .وجاء عن ابن جريج قال :قلت لعطاء :هل تدري أول من خطب يوم
الفطر مث صلى؟ قال" :ال أدري ،أدركت الناس على ذلك" .وعطاء ولد يف خالفة عثمان.
فاملقصود :أن اخلطبة حصلت من أيب عياض وجماهد ،ومحلها على غري اخلطبة بعيد.
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اخلامتة
ويف ختام هذا البحث أشـكر ريب على تيسـريه إعداد هذا البحث فله ادمد
يف األوىل واآلخرة ،وهذا ِذ ْكٌر ألهم النتائج اليت توصـ ــلت هلا ،وأهم التوصـ ــيات
اليت أوصي هبا:
• أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث:
 أعظم مقصة ة ةةدين لصة ة ةةالة العيدين مها :إظهار شة ة ةةعائر اإلسة ة ةةالم ،إذ العيدش ة ةةعار احلول ألهل اإلس ة ةةالم ،وش ة ةةكر هللا على نعمة العبادة ومتامها أبداء
صالة العيد.
 أرجح األقوال يف حكم صة ة ة ة ة ة ةةالة العيةد :أهنةا فرض كفـايـة يف كـل بلـد ،ويفهةذا القول توسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ومجع بني أدلـة املوجبني على األعيـان ،وغري املوجبني
على أهل البلد.
 التخريج الفقهي دكم صـ ـ ــالة العيدين يف ظل حظر التجول بسـ ـ ــبب وابءكوروان :أن البالد اليت يطبق فيها احلظر الكلي ومنع التجول تنقسة ة ة ة ةةم إىل
قسة ةةمني :فأوهلما :البالد اليت يقيم فيها اإلمام صة ةةالة العيد -كما حصة ةةل
يف مكةة املكرمةة واملةدينةة النبويةة يف هةذه النةازلةة ،-وعلى املرجح أهنةا فرض
كفاية :فإن الفرض يس ةةقط بص ةةالهتا يف البلد ،ويبقى قض ةةاؤها على عموم
أهةةل ذلةةك البلةةد :سة ة ة ة ة ة ةنةةة مؤكةةدة .والثةةاين :البالد اليت ال يقيم فيهةةا اإلمةةام
ص ةةالة العيد -كما حص ةةل يف كثري من بالد املس ةةلمني يف هذه اجلائحة:-
فقد اختلف نظر املعاصة ة ة ة ةرين يف ختريج هذه املسة ة ة ة ةةألة على كالم الفقهاء،
والراجح أنه :إذا تعذر صالة العيد مع مجاعة املسلمني يف البلد أهنا تكون
مشـ ــروعة يف البيوت لعموم املسـ ــلمني ،وأهنا سـ ــنة م كدة على كل مسـ ــلم،
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فعلى هذا :فال تسة ةةقط عنهم ابلكلية ،بل تقام يف البيوت ،ويسة ةةقط عنهم
واجب االجتماع؛ ملا عجوزا عنه.
 اختالف العلماء يف صـ ـ ـ ــالة العيد يف البيوت -كما هو اداصـ ـ ـ ــل يف زمنوابء كوروان ،-يتض ـ ـ ــن أنه ينبص على أص ـ ـ ــل ،وهو :أن ص ـ ـ ــالة العيد :هل
يش ــرتط هلا العدد واالس ــتيطان وإذن اإلمام؟ وهل تلحق بص ةةالة اجلمعة يف
ش ة ة ةةروطها وأحكامها؟ واألقرب -وهللا أعلم :-عدم اش ـ ـ ـرتاط االس ـ ـ ــتيطان
والعدد وإذن اإلمام لص ـ ـ ــحة ص ـ ـ ــالة العيد ،وأهنا تش ـ ـ ــرع جلميع املس ـ ـ ــلمني
مس ـ ــتوطنني أو غري مس ـ ــتوطنني كاملس ـ ــافرين وأهل البادية واألر ف البعيدة
عن املدن ،وبناء على هذا؛ فيشرع لعموم الناس -يف حال حظر التجول-
أهنم يص ـ ـ ــلوهنا يف البيوت منفردين ،أو مجاعة س ـ ـ ـواء كانوا مس ـ ـ ــتوطنني ،أو
مسافرين ،أذن اإلمام أو مل أيذن.
 التخريج الفقهي لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة العيـدين يف البيوت زمن وابء كوروان :أن البالداليت يطبق فيها احلظر الكلي ومنع التجول تنقسم إىل قسمني:
القسم األول :بالد يقيم فيها اإلمام صالة العيد :ففي هذه البالد ال تعترب
املسألة من النوازل؛ ألن الفقهاء نصوا على حكمها؛ إذ إهنا مبنية على
حكم قضاء صالة العيد ،واألقرب :أنه يستحب لعموم أهل البلد :قضاء
صالة العيد يف بيوهتم؛ لعموم أدلة مشروعية القضاء ،ودصول العذر.
القسـ ـ ــم الثا فهي :بالد ال يقيم فيها اإلمام صـ ـ ــالة العيد :فهذه املسة ة ةةألة
تعتب من النوازل؛ ألن الفقهاء مل ينص ة ة ة ة ة ةوا على حكمها نص ة ة ة ة ة ةاً ص ة ة ة ة ة ةةرحياً،
واختلف الفقهــاء املعــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون يف ريج حكم هــذه النــازلــة الفقهيــة على
أقرب صورة هلا ،وخالفهم ال خيرج عن إحدى الصور التالية:
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-1صورة قضاء صالة العيد الفائتة-2 .صورة صالة أهل القرى الصغرية.
-3حالة العذر العام ألهل البلد فيجب أتخري قضـ ــاء صـ ــالة العيد إىل أن
يزول العذر.
-4صورة صالة غري املخاطبني ابخلروج أصالة ،أو من ال جتب عليهم -
عند القائلني بوجوهبا -كالنساء واملسافرين وحنوهم .وهذا أقرب التخرجيات؛
وذلك لتشابه الصورتني يف أن كليهما أداء ال قضاء ،وأن املسلم يف كال
الصورتني غري خماطب ابخلروج لصالة العيد لعذره.
أرجح األقوال يف حكم صالة العيد يف البيوت يف حال حظر التجولبسبب وابء كوروان :هو القول مبشروعية صالهتا يف البيوت لعموم املسلمني،
وهي عند أكثر العلماء سنة مؤكدة ،يصليها كل أحد من الرجال والنساء
واألطفال ،ركعتني مجاعة بتكبريات زوائد ،وهذا القول هو الذي تعضده
األدلة العامة ،واملقاصد الشرعية ،وهو اجلاري على غالب أصول األئمة
ومذاهبهم املختلفة ،وهذا الذي ذهب إليه عامة أهل العلم يف هذا العصر
من هيئات الفتوى يف كثري من بالد العامل اإلسالمي ،وعليه فتوى كبار
العلماء يف البالد اإلسالمية.
وهو مذهب الشافعية وقول ابن حزم ،ويتخرج على رواية عن اإلمامني
مالك وأمحد يف أمر أهل القرى الصغرية بصالة العيد -عند من خرجها
على ذلك.-
وجه ذلك :أن صالة العيد أمران هبا دون شرط عدد أو موضع؛ شكراً هلل
يف يوم العيد ،وتعظيماً لشعائره ،فتصلى كما أمران هبا على صفتها اليت
صالها رسول هللا ﷺ.
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 األكمل أن تصلى صالة العيد يف ظل حظر التجول يف البيوت يفوقتها ،مجاعة وجيهر ابلقراءة ال فرادى مىت ما أمكن؛ ألنه إذا تعسر
االجتماع العام أو العدد الكثري ،فاجلماعة القليلة متيسرة ،فال يرتك امليسور
ابملعسور على األصل يف مشروعية اجلماعة.
 اخلالف قوي يف حكم خطبة العيد يف البيوت؛ إذ يتنازعها :أن األصليف اخلطب أهنا من خصائص االجتماع العام فال تشرع يف البيوت ،مع أصل
آخر :وهو أن اخلطبة فيها تذكري ووعظ فتشرع ،-واألقرب -وهللا أعلم:-
التفريق يف حكم اخلطبة حبسب حال صالة العيد يف البيوت أداء أو قضاء ،فال
تستحب يف حال القضاء كما إذا صليت يف البلد ،وأما يف حال األداء فال
تستحب للمنفرد والعدد القليل ،وأما إن كانوا مجاعة يف بيت أو اسرتاحة أو
تصل يف البلد لعذر عام مثل انزلة كوروان ،-فال تستحب
مزرعة وحنو ذلك -ومل َّ
يف حقهم ،لكن لو خطب واحد منهم فال حرج.
 وقت صالة العيد يف البيوت تكون أداء إذا صليت يف وقتها الشرعي(من ارتفاع الشمس قيد رمح إىل الزوال) ،فإن زالت الشمس فيستحب قضاؤها
يف أي وقت.
 سائر السنن املتعلقة ابلعيد من التكبري والتجمل واالغتسال ،وأكلرطبات قبل صالة عيد الفطر ،ولبس أمجل ثيابه ،وإظهار الفرح والسرور
والتهاين ،فهي مشروعة على األصل دون تغيري؛ ألن زينة العيد مناطة ابليوم،
ال ابالجتماع العام.
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• أهم التوصيات اليت يوصي هبا الباحث:
 )1أن تدرس الوزارة املعنية ابلشئون اإلسالمية يف البالد اإلسالمية :إمكانية
إقامة صالة العيد يف كل بلد مبسجد أو مصلى واحد أو أكثر من ذلك
إذا اتسع البلد ،حبيث تقام يف جهات متعددة ،وأماكن خمتلفة؛ لتتحقق
هبم الكفاية ،مع أخذ االحتياطات الصحية اليت تبعد العدوى ،فإذا أمكن
فهذا هو املطلوب شرعاً؛ ألن فيه إظهاراً هلذه الشعرية ،وإسقاطاً للفرض
عن أهل البلد ،ومن مل يشهدها من عموم الناس فيسن له القضاء يف بيته.
 )2أن تدرس اجلهات املسؤولة عن إدارة األزمات -يف مثل هذا الوابء:-
التفريق يف احلجر الكلي بني املدن اليت يكثر فيها احلاالت ،واليت يندر فيها
احلاالت ،فيؤذن ملن هذه حاهلا ابلصالة يف املساجد واجلمع واألعياد؛ ألن
مبىن هذا األمر على سد الذرائع ،وقد قرر أهل العلم أن الذرائع إمنا تسد
إذا كانت تؤدي غالباً للمفاسد ،وأما يف املدن اليت مل حيصل فيها وابء فال
حيتاج لذلك ،ويف هذا تشجيع وحتفيز هلم للمحافظة على االلتزام
ابإلجراءات الصحية لدفع الوابء قبل وجوده.
 )3أن جيتهد أهل العلم يف بيان مثل هذه املسائل وتوضيحها للناس ،وعدم
االستعجال بطرح رأيهم للعامة حىت يتثبت ويراجع فيه أهل العلم احملققني.
 )4من أشكلت عليه مثل هذه املسائل من طلبة العلم أو من عامة الناس
فينبغي أن أيخذ مبن يثق بعلمه ودينه ،فما أفتاه فإنه أيخذ به ،أو أيخذ
برأي فتاوى كبار العلماء يف بلده.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
وآله وصحبه أمجعني.
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ملحق :جدول حتليلي ألقوال الفقهاء يف أحكام صالة العيد مث ختريج
صالة العيد يف البيوت بسبب وابء كوروان؛ بناء على مذاهبهم:
م

املسألة

احلنفية

املالكية

1

األصل يف
حكم صالة
العيد يف البلد

فرض عني وأيمث
من تركها بال
عذر

سنة مؤكدة

سنة مؤكدة ،ويكره
تركها ممن جتب
عليه صالة اجلمعة

2

مقصد صالة
العيد

إظهار شعائر
اإلسالم
شكر هللا على
نعمة متام العبادة

شكر هللا على
نعمة متام
العبادة
إظهار شعائر
اإلسالم

شكر هللا على
نعمة متام العبادة
إظهار شعائر
اإلسالم

3

شرط
االستيطان
والعدد

يشرتط للصحة

4

اشرتاط
السلطان
(إذن اإلمام)

يشرتط للصحة

ال يشرتط

ال يشرتط

الشافعية

احلنابلة

املعتمد :فرض
كفاية.
إظهار شعائر
اإلسالم
شكر هللا على
نعمة متام العبادة

ال يشرتط

ال يشرتط

5

6

أشبه
الصلوات هبا

ال للصحة
روايتان،
أصحهما :ال
يشرتط
روايتان:
كاحلنفية ،ولكن

حكمها على
النساء
واملسافرين
واملنفرد
وحنوهم

يشرتط للفرضية

ال تشرع
استقالالً وال
قضاء

مستحبة
وليست سنة
مؤكدة

سنة

اجلمعة

عموم صلوات
التطوع

عموم صلوات
التطوع

تصح قضاء،
واألخرى
كالشافعية تصح
منهم
اجلمعة وختالفها
يف بعض
الشروط وكذا
القضاء
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م

7

7

8

املسألة

احلنفية

صفة قضاء

ال يشرع قضاؤها
على صفتها وإمنا

العيد

اخلطبة يف
صالة العيد
للجماعة يف
غري مساجد
األمصار
ختريج صالة
العيدين عند
احلظر الكلي
بسبب وابء
كوروان -عند
صالهتا يف
البلد -مثل
مكة

٩
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ختريج صالة
العيدين عند
احلظر الكلي
بسبب وابء
كوروان -عند
عدم صالهتا
يف البلد-

تصلى ضحى
أربع ركعات

املالكية

الشافعية

يشرع قضاؤها
على صفتها
فرادى

يشرع قضاؤها على
صفتها مجاعة أو
فرادى

احلنابلة
املعتمد :تقضى
على صفتها.
ورواية أخرى :ال
تقضى على
صفتها ،وإمنا
تصلى أربعاً

ال تقضى أصالً
فال تشرع اخلطبة

ال تصلى يف
البيوت ،وال
تقضى.
وهلم أن يصلوا
بدهلا ضحى
ركعتني أو أربعاً.

ال تصلى يف
البيوت ،وال
تقضى.

ال تشرع اخلطبة

تصلى ركعتني
فرادى

تستحب اخلطبة

تصلى ركعتني
مجاعة خبطبة والفذ
بدون خطبة

ال تشرع اخلطبة

املعتمد عندهم:
تصلى ركعتني
مجاعة أو فرادى
بال خطبة.
ويف رواية
كاحلنفية عدم
مشروعية
القضاء.

تصلى ركعتني
فرادى

تصلى ركعتني
مجاعة خبطبة والفذ
بدون خطبة
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املعتمد :ال
تصلى يف البيوت
أداء.
وهناك رواية
قوية :تصلى
على صفتها.
ومنهم من قال:
تقضى إذا زال
العذر.

م

املسألة

احلنفية

املالكية

الشافعية

احلنابلة

أهنا سنة مؤكدة ،وتصلى يف البيوت -صليت يف البلد أو مل تصل -وتكون على
صفتها ركعتني بتكبريات زوائد جبماعة جهراً.
وهو مذهب الشافعية ،ويتخرج على رواية عن اإلمامني مالك وأمحد.
الراجح يف وأما التخريج الفقهي هلذه املسألة فلها حالتان:
صالة العيدين )1إن صليت يف البلد -كما يف مكة واملدينة :-فتخرج على قضاء العيد ملن فاتته
10

عند احلظر مع اإلمام ،والراجح أهنا تقضى يف البيوت؛ لفعل أنس وغريه ،ولعموم أدلة قضاء
الكلي بسبب الفوائت.
تصل يف البلد -كما يف حال أكثر البالد اإلسالمية :-فهذه انزلة
وابء كوروان )2إن مل َّ
معاصرة ،واختلف الفقهاء املعاصرون يف خترجيها على ثالثة خترجيات:
واألقرب :خترجيها على صالة غري املخاطبني ابخلروج لصالة العيد أصالة ،أو من
ال جتب عليهم -عند القائلني بوجوهبا ،-كالنساء واملسافرين وحنوهم.

***
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 -5الشيخ عبدهللا بن خنني عضو هيئة كبار العلماء
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قسم الحسبة والرقابة – المعهد العالي للدعوة واالحتساب
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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د .أماني بنت محمد بن سيف العتيبي
قسم الحسبة والرقابة – المعهد العالي للدعوة واالحتساب
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ملخص الدراسة:
يتناول البحث احلديث عن الرقابة على األوالد ،فيعرف الرقابة بنوعيها الوقائي والعالجي،
مث يبني أمهية الرقابة على األوالد يف الوقت احلاضر ،ويوضح إجراءات الرقابة على األبناء يف
القرآن الكرمي ،والسنة النبوية املطهرة ،مث يربز معوقات الرقابة على األبناء ،وسبل عالجها.
الكلمات املفتاحية :الرقابة ،األوالد

Control over children by the Quran and Sunnah
Dr Amany Mohamad saif Aloteeby
Department of AL-Hisba and AL-Raqaba Schools of Thought
College of Religious Foundations
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University
Abstract :
The research talks about the censorship of children and defines censorship. It is a
preventive and curative type. It shows the importance of supervising children now
and explains the procedures for monitoring children in the Quran and the Sunnah
of the Prophet Mohammed, then highlights the obstacles to supervision over
children and the means of solving.
key words: Control - children

املقدمة

إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا،
ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا ،فال مضل له ،ومن يضلل ،فال هادي له،
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ،ورسوله،
()1



. 

{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ}
()4()3

()2

.

أما بعد:
األسرة إحدى ركائز اجملتمع األساسية ،ومسؤولية الوالدين يف تنشئة أبناء
صاحلني خيدمون دينهم ،ووطنهم مسؤولية عظيمة ،وقد نبني لنا النيب  ذلك
يف احلديث الذي رواه ابن عمر  ¢عن النيب  أنه قال« :أَال ُكلُّ ُك ْم َراع،
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه ،فَاأل َِمريُ الَّ ِذي َعلَى الن ِ
َّاس َراع َو ُه َو َم ْسؤ ٌ
َوُكلُّ ُك ْم َم ْسؤ ٌ
ول َع ْن
( )1آل عمران.]102[ :
( )2النساء.]1[ :
( )3األحزاب.]71-70[ :
( )4أخرجه اإلمام مسلم ،كتاب :اجلمعة ،ابب :ختفيف الصالة واخلطبة ،رقم احلديث،)2008( :
قال الشيخ األلباين" :هذه خطبة احلاجة اليت كان يعلمها النيب  أصحابه" .كتاب خطبة احلاجة،
حممد انصر الدين األلباين ]بريوت  -املكتب اإلسالمي  -ط 1405 - 4هـ[ (ص.)5 :
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ول َعنْ هم ،واملْرأَةُ ر ِ
ِِ
اعيَةٌ َعلَى
َر ِعيَّتِ ِهَ ،و َّ
الر ُج ُل َراع َعلَى أ َْه ِل بَ ْيته َو ُه َو َم ْسؤ ٌ ُ ْ َ َ َ
ت ب ْعلِها وول ِ
ِ
ول َعلَى َم ِ
َد ِه َو ِه َي َم ْسؤولَةٌ َع ْن ُه ْمَ ،وال َْع ْب ُد َم ْسؤ ٌ
ال َسيِ ِد ِه َو ُه َو
بَ ْي َ َ َ َ

()1
ول َع ْنهُ ،أَال فَ ُكل ُك ْم َراعَ ،وُكلُّ ُك ْم َم ْسؤ ٌ
َم ْسؤ ٌ
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» .
بل إن قيامهم ابلرقابة يف الوقت احلاضر ضرورة ملحة يف ظل انتشار وسائل
التواصل االجتماعي اليت أصبحت تسهم يف تكوين سلوك األوالد؛ لذا البد
أن يكون لدى الولد علم خبطورة ،وأتثري وسائل التواصل عليه كفرد ،وعلى دينه
ووطنه ،ويتعلم كيف يستفيد من هذه الوسائل دون أن يضر نفسه ،وجمتمعه
من خالل توعية الوالدين له.
إن الرقابة على األوالد ابختالف مراحلهم العمرية -طفولة ،مراهقة،
شباب -هلا أثر كبري يف تكوين األسرة أوال ،واجملتمع اثنيا ،كما أن الرقابة
واملتابعة للوالد تقي احنرافهم عن الطريق السليم ،وابلتايل أتثرهم ابألفكار
املنحرفة الضارة.

***

اَّلل وأ ِ
ِ
َطيعُوا
( )1متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :األحكام ،ابب :قوله تعاىل :أَطيعُوا ََّ َ
ولرقم احلديث ( ،)7138واإلمام مسلم ،كتاب :اإلمارة ،ابب :فضيلة األمري العادل
الر ُس َ
َّ
وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق ابلرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم ،رقم احلديث (.)4724
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أوال :أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره:
ً

تكمن أمهية املوضوع يف ضرورة التمسك واالعتصام ابلكتاب والسنة،
فهذان املصدران شامالن لكل ما فيه صالح الفرد واجملتمع ،وال بد يف الرقابة
على األوالد من السري وفق املنهجية اليت ورد ذكرها يف التعامل مع هذا الصنف
يف كتاب هللا الكرمي ،وسنة نبيه املصطفى .
ولقد دفعين ما سبق ذكره أن أتصدى هلذا املوضوع ،إضافة إل األسباب

التالية:

 -1ما نشاهده يف هذا العصر من غياب األخالق اإلسالمية ،وسرعة التأثر
ابألفكار اإلحلادية ،والتكفريية من صغار السن؛ نتيجة غياب الرقابة
األسرية.
 -2ضرورة تفعيل الرقابة على األوالد ،ونشرها بني أفراد اجملتمع ،والقيام ابلرقابة
ال يعين فقدان الثقة ،وإمنا يعين اهتماما ،وتعزيزا للعالقات األسرية.

اثنيًا :أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 -1التعرف على مفهوم الرقابة على األوالد ،وأمهيته يف الوقت احلاضر.
 -2التعرف على إجراءات الرقابة على األوالد.
 -3التعرف على معوقات الرقابة على األوالد يف ضوء الكتاب والسنة ،وسبل
عالجها.
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اثلثًا :تساؤالت الدراسة:

 -1ما مفهوم الرقابة على األوالد ،وأمهيتها يف الوقت احلاضر؟
 -2ما إجراءات الرقابة على األوالد؟
 -3ما معوقات الرقابة على األوالد يف ضوء الكتاب والسنة ،وما سبل عالجها؟

ابعا :الدراسات السابقة:
رً
مل أعثر فيما اطلعت عليه على دراسة علمية تطرقت للرقابة على األوالد يف
ضوء الكتاب والسنة ،وفيما يلي عرض للدراسات اليت هلا عالقة جبوانب
املوضوع ،وتوضح أمهيته:
 -1أساليب الرقابة األسرية يف احلد من خماطر شبكات التواصل
()1

االجتماعي ..دراسة من وجهة نظر املراهقني وأسرهم :
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أساليب الرقابة الداخلية األكثر
فاعلية يف احلد من خماطر شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر املراهقني
وأسرهم ،والتعرف على أساليب الرقابة اخلارجية األكثر فاعلية يف احلد من
خماطر شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر املراهقني وأسرهم ،والتعرف
على أيهما أكثر فاعلية :الرقابة الداخلية أو اخلارجية يف احلد من خماطر شبكات
التواصل االجتماعي من وجهة نظر املراهقني وأسرهم ،والتعرف على أبرز خماطر
شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر املراهقني وأسرهم ،والتعرف على
( )1رسالة ماجستري غري منشورة ،أشواق حممد احلارثي ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،كلية العلوم
االجتماعية ،قسم التأهيل والرعاية االجتماعية ،عام .ç 1438
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الصعوابت اليت تواجه األسرة يف ممارسة أساليبها الرقابية للحد من خماطر
شبكات التواصل االجتماعي.
وتتفق هذه الدراسة مع املوضوع احلايل يف أهنا تطرقت جلانب الرقابة ،إال
أهنا ختتلف عن هذا املوضوع؛ حيث حددت الرقابة على فئة املراهقني ،إضافة
إىل ختصيص وسائل التواصل االجتماعي فقط ،خبالف املوضوع احلايل الذي
تطرق إىل الرقابة على األوالد بشكل عام من خالل نصوص الكتاب والسنة.
 -2طبيعة العالقة بني اآلابء واألبناء ،ودورها يف الوقاية من االحنراف
()1

الفكري :
هدفت الدراسة إىل التعرف على طبيعة العالقة بني اآلابء واألبناء ،ودورها
يف الوقاية من االحنراف الفكري ،ومت من خالل الدراسة بيان أن من أهم
اجراءات األب الوقائية تكثيف الرقابة.
وتتفق هذه الدراسة مع املوضوع احلايل يف أهنا تطرقت جلانب الرقابة ،وأن
غياهبا سبب للوقوع يف السلوكيات اخلاطئة ،واالحنرافات الفكرية ،إال أهنا ختتلف
عن هذا املوضوع؛ ألنه مرتبط مبا ورد يف نصوص الكتاب والسنة ،وما جاء
فيها من نصوص تتعلق ابلرقابة على األوالد.

( )1رسالة دكتوراه منشورة ،فيصل عايض البقمي ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،كلية الدراسات
العليا ،قسم العلوم الشرطية ،عام .ç 1431
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سا :منهج الدراسة:
خام ً

قمت ابستخدام املنهج االستقرائي ،واالستقراء هو" :ما يقوم على التتبع
ألمور جزئية مستعاان على ذلك ابملالحظة والتجربة وافرتاض الفروض؛ الستنتاج
()1

أحكام عامة منها"  ،وذلك من خالل استقراء كل ما يتعلق ابلرقابة على
األوالد يف القرآن الكرمي ،والسنة النبوية املطهرة بتتبع أمهية الرقابة على األوالد،
وإجراءاهتا الوقائية والعالجية ،ومعوقاهتا.

أما اإلجراءات املتبعة يف هذه الدراسة ،فهي على النحو التايل:
 -1عزو اآلايت القرآنية إىل سورها ،وأرقامها.

 -2عزو األحاديث النبوية الشريفة إىل مصادرها ،فإن روى احلديث الشيخان
 íاكتفيت بذلك ،وإال نقلت كالم أهل العلم يف احلكم على احلديث.

 -3شرح املصطلحات الواردة يف الدراسة.
***

( )1البحث العلمي حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه وكتابته وطباعته ومناقشته ،د .عبدالعزيز الربيعة]
الرايض – مكتبة امللك فهد الوطنية  -ط 1424 - 3هـ] (.)178/1

466

الرقابة على األوالد يف ضوء الكتاب والسنة
د .أماين بنت حممد بن سيف العتييب

دسا :تقسيمات الدراسة:
سا ً

املقدمة ،وتشتمل على ما يلي:

 التعريف مبوضوع الدراسة ،وأسباب اختياره. أهداف الدراسة. تساؤالت الدراسة. الدراسات السابقة. منهج الدراسة. تقسيمات الدراسة.املبحث األول :مفهوم الرقابة على األوالد ،وأمهيتها يف الوقت احلاضر،
وفيه مطلبان:

املطلب األول :مفهوم الرقابة على األوالد.
املطلب الثاين :أمهية الرقابة على األوالد يف الوقت احلاضر.

املبحث الثاين :إجراءات الرقابة على األوالد يف ضوء الكتاب ،والسنة،
وفيه مطلبان:
املطلب األول :اإلجراءات الوقائية يف ضوء الكتاب ،والسنة.
املطلب الثاين :اإلجراءات العالجية يف ضوء الكتاب ،والسنة.

املبحث الثالث :معوقات الرقابة على األوالد يف ضوء الكتاب والسنة،
وسبل عالجها ،وفيه مطلبان:

املطلب األول :معوقات متعلقة ابألوالد ،وسبل عالجها.
املطلب الثاين :معوقات متعلقة ابلوالدين ،وسبل عالجها.

اخلامتة :وتشمل أبرز النتائج ،والتوصيات
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املبحث األول :مفهوم الرقابة على األوالد ،وأمهيتها يف الوقت احلاضر

وفيه مطلبان:

املطلب األول :مفهوم الرقابة على األوالد:

أوال :مفهوم الرقابة لغة:
ً

ٍ
انتصاب ملراعاة
"الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد يدل على
()1

شيء" .
والرقيب :احلفيظ ،ورقَبَه يرقُبه ِرقْبة وِرقْباان -ابلكسر فيهما-
وترقَّـبَه ،و ْارتَـ َقبَه :انتظره ،ورصده ،والرتقب :االنتظار ،ومنه قوله
َ
()2

ورقُواب،
ُ

تعاىل:

ومعناه :مل تنتظر قويل ،ورقب الشيء يرقُـبُه ،وراقبه مراقبة

وِرقااب :حرسه .
فالرقابة لغة تطلق ،ويراد هبا :حفظ الشيء ،وحراسته ،فاإلنسان حيفظ
نفسه ابتباع أوامر هللا  ،واجتناب نواهيه ،كما حيفظ من حتت يده ممن وكل
برعايتهم.

( )1مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون]بريوت  -دار الفكر -
د.ط 1399 -ه[(.)427/2
( )2انظر :لسان العرب ،حممد بن مكرم مجال الدين ابن منظور]بريوت  -دار صادر  -ط- 3
 1414هـ[ (.)425-424/1
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صطالحا:
اثنيًا :مفهوم الرقابة ا
ً

تعددت تعريفات الرقابة اصطالحا ،فهناك رقابة إدارية ،ورقابة شرعية،
ونظرا لطبيعة املوضوع والتخصص ،فسأكتفي ابلتعريف ابلرقابة الوقائية،
والعالجية.

أوال :الرقابة الوقائية:
ً

الوقاية لغة:

"الواو والقاف والياء :كلمة واحدة تدل على دفع شيء عن شيء
()1

بغريه" .
والوقاية ،والواقية :كل ما وقيت به شيئا ،ويقال :وقاك هللا شر فالن وقاية،
ووقاه هللا ِوقاية –ابلكسر ،-أي :حفظه ،والتوقية :الكالءة ،واحلفظ.
()2

وتوقى واتقى مبعىن ،وقد توقيت واتقيت الشيء :حذرته .

والرقابة الوقائية هي:

محاية التصرفات ،والسلوكيات اليت يقوم هبا الفرد ،واحلفاظ عليه ،والكشف
عن األخطاء ،واملخالفات قبل حدوثها ،واالستعداد ملواجهتها.

( )1مقاييس اللغة ،البن فارس (.)131/6
( )2انظر :لسان العرب ،البن منظور (.)402/15
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ومن أمثلة الرقابة الوقائية ما يلي:

قوله تعال:

()1

 .قال

ابن كثري ¬" :أن يقوم عليهم أبمر هللا ،وأيمرهم به ،ويساعدهم عليه ،فإذا
()2

رأيت هلل معصية قدعتهم عنها ،وزجرهتم عنها" .
وقال القرطيب ¬" :فيه مسألة واحدة ،وهي األمر بوقاية اإلنسان نفسه،

وأهله النار ،فعلى الرجل أن يصلح نفسه ابلطاعة ،ويصلح أهله إصالح الراعي
()3

للرعية  ،ففي احلديث الذ رواه ابن عمر  ¢عن النيب  أنه قال« :أَال
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه ،فَاأل َِمريُ الَّ ِذي َعلَى الن ِ
ُكلُّ ُك ْم َراعَ ،وُكلُّ ُك ْم َم ْسؤ ٌ
َّاس َراع َو ُه َو
الر ُج ُل َراع َعلَى أ َْه ِل بَ ْيتِ ِه َو ُه َو َم ْسؤ ٌ
َم ْسؤ ٌ
ول َع ْن ُه ْمَ ،واملَْرأَةُ
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِهَ ،و َّ
ِ
ت ب ْعلِها وول ِ
ِ
ول َعلَى َم ِ
َد ِه َو ِه َي َم ْسؤولَةٌ َع ْن ُه ْمَ ،وال َْع ْب ُد َم ْسؤ ٌ
ال
َراعيَةٌ َعلَى بَ ْي َ َ َ َ
()4
ول َع ْنهُ ،أَال فَ ُكل ُك ْم َراع َوُكلُّ ُك ْم َم ْسؤ ٌ
َسيِ ِد ِه َو ُه َو َم ْسؤ ٌ
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» .
ال« :مثَل الْ َقائِِم َعلَى ح ُد ِ
ِر
ِ
ود
▪ َع ِن النـ ْ
ُ
َّيب  قَ َ َ ُ
ُّع َما َن بْ َن بَشري َ ¢عن النِ ِن
ِ
ِ ِ ِ
ض ُه ْم أَ ْع َال َها،
اب بَ ْع ُ
هللا َوال َْواق ِع ف َيها َك َمثَ ِل قَ ْوم ْ
استَ َه ُموا َعلَى َسفينَة ،فَأ َ
َص َ
( )1التحرمي.]6[ :
( )2تفسري القرآن العظيم ،البن كثري ،حتقيق :سامي حممد السالمة ]الرايض  -دار طيبة  -ط- 2
 1420هـ[ (.)167/8
( )3انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب ،حتقيق :د .عبد هللا الرتكي ]بريوت  -مؤسسة الرسالة -
ط 1427 - 1هـ[(.)92/21
( )4سبق خترجيه (ص.)3 :
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ضهم أَس َفلَها ،فَ َكا َن الَّ ِذين ِيف أ ِ
استَ َق ْوا ِم َن ال َْم ِاء َم ُّروا َعلَى
َوبَ ْع ُ ُ ْ ْ َ
َس َفل َها إِذَا ْ
ْ
َ
من فَ وقَ َهم ،فَ َقالُوا :لَو أ َََّّن َخرقْنَا ِيف نَ ِ
صيبِنَا َخ ْرقًاَ ،وََلْ نُ ْؤ ِذ َم ْن فَ ْوقَ نَا ،فَِإ ْن
ْ
َْ ْ ْ
َ
ادوا َهلَ ُكوا َِ
َج ًيعاَ ،وإِ ْن أَ َخ ُذوا َعلَى أَيْ ِدي ِه ْم ََنَ ْوا َوََنَ ْوا
وه ْم َوَما أ ََر ُ
يَ ْْتُُك ُ
()1
َِ
َج ًيعا» .
اثنيًا :الرقابة العالجية:

العالج لغة:
العني والالم واجليم أصل صحيح يدل على مترس ومزاولة ،ويقولون إنه من
()2

املعاجلة وهي مزاولة الشيء ،والعالج :مزاولة الشيء ،ومعاجلته .
والعالج :املِراس ،والدفاع ،،وعاجل الشيء معاجلة ،وعالجا :زاوله ،واملعالِج:
ُ
()3
املداوي سواء عاجل جرحيا ،أو عليال .
والرقابة العالجية هي:

متابعة التصرفات ،والسلوكيات اليت يقوم هبا الفرد من خالل تقييم

األخطاء بعد وقوعها ،ومعاجلتها؛ منعا لتكرارها.

( ))1أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :الشركة ،ابب :تقومي األشياء بني الشركاء بقيمة عدل ،رقم
احلديث (.)2493
( )2انظر :مقاييس اللغة ،البن فارس (.)122/4
( )3انظر :لسان العرب ،البن منظور (.)327-326/2
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ومن أمثلة الرقابة العالجية ما يلي:

َّيب َ ر ُجال ِم َن ْاأل َْزِد
▪ عن أيب محيد الساعدي  قَ َ
استَـ ْع َم َل النِ ُّ
الْ :
ِ
ي ِيل،
الص َدقَِة ،فَـلَ َّما قَ ِد َم قَ َ
يـُ َق ُ
ال لَهُ :ابْ ُن الْلُّْتبِيَّ ِة َعلَى َّ
الَ :ه َذا لَ ُك ْمَ ،وَه َذا أ ُْهد َ
ت أَبِ ِيه ،أَو ب ْي ِ
ال« :فَ َه َّال جلَس ِيف ب ْي ِ
ت أ ُِم ِه ،فَ يَ ْنظَُر أَيُ ْه َدى لَهُ أ َْم َال؟
ف َق َ
ْ َ
َ َ َ
والَّ ِذي نَ ْف ِسي بِي ِد ِه َال َيْ ُخ ُذ أ ِ
اء بِِه يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة ََْي ِملُهُ
َ
َ
َ
َ
َح ٌد م ْنهُ َش ْي ئًا إَِّال َج َ
ِِ
ِ
ريا لَهُ ُرغَاءٌ ،أ َْو بَ َق َرةً َهلَا ُخ َو ٌار ،أ َْو َشاةً تَ ْي َع ُر» ُمثَّ َرفَ َع
َعلَى َرقَ بَته إِ ْن َكا َن بَع ً
ِِ
ِ
ت
الله َّمَ ،ه ْل بَلَّغْ ُ
الله َّم َه ْل بَلَّغْ ُ
ت ُ
بِيَده َح ََّّت َرأَيْـنَا عُ ْفَرَة (عُ ْفَر) إِبْطَْيهُ « :
()1
ثََال ًاث» .
▪ عن أيب هريرة َّ 
مر على صربة طعام ،فأدخل يده
أن رسول هللا َّ 
فيها ،فنالت أصابعه بلال .فقال« :ما ه َذا ي ِ
ب الطَّ َع ِام»؟ قال :أصابته
َ َ َ َ
صاح َ
َّ
َّاس؟ َم ْن
َّ
السماء اي رسول هللا .قال« :أَفَ َال َج َعلْتَهُ فَ ْو َق الط َع ِام َك ْي يَ َراهُ الن ُ
()2
س ِم ِين» .
غَ َّ
ش فَ لَ ْي َ
***

( )1متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :اهلبة وفضلها ،ابب :من مل يقبل اهلدية لعلة ،رقم
احلديث ( ،)2597واإلمام مسلم ،كتاب :اإلمارة ،ابب :حترمي هدااي العمال ،رقم احلديث
(.)1832
( ))2أخرجه اإلمام مسلم ،كتاب :اإلميان ،ابب :قول النيب « من غشنا فليس منا» ،رقم احلديث
(.)102
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املطلب الثاين :أمهية الرقابة على األوالد يف الوقت احلاضر:

الرقابة ال تعين فقدان الثقة ،وال التجسس من الوالدين على أوالدهم ،وال
يقصد هبا حتجيم حريتهم ،وإمنا هي احتواء ،ورعاية ،واهتمام ،واستشعار
للمسؤولية اليت أمران هبا الشرع.
ومن األدلة اليت تؤكد أمهية الرقابة على األوالد قوله تعاىل:
()1

 ،قال

()2

احلسن البصري ¬" :أيمرهم بطاعة هللا ،ويعلمهم اخلري" .

ففي هذه اآلية الكرمية توجيه من اخلالق  لكل رب أسرة مسؤول أبن
يقوم مبا أوجبه هللا عليه من وقايتهم من كل ما ميكن أن يضر هبم يف الدنيا
واآلخرة ،وهذا من الرقابة الوقائية.

قال ابن كثري ¬" :وأن تقوم عليهم أبمر هللا ،وأتمرهم به،
()3

وتساعدهم عليه ،فإذا رأيت هلل معصية قدعتهم عنها ،وزجرهتم عنها" .

وذكر ابن ابز ¬ أن هذا هو حال املؤمن مع أهله ،وإخوانه املؤمنني،

وغريهم ،يسعى يف وقاية نفسه ،ووقاية غريه من عذاب هللا ،وهذا األمر حيتاج
إىل صرب ،وإخالص هلل ،وصدق ،ومداومة ،فأهلك وأوالدك وقراابتك أحق
( )1التحرمي.]6[ :
( )2اجلامع لشعب اإلميان ،للبيهقي ،حتقيق :خمتار الندوي]الرايض  -مكتبة الرشد  -ط1423 - 1
هـ[ (.)127/11
( )3تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (.)167/8
جملة العلوم الشرعية
العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

473

الناس بربك وإحسانك ،وابلسعي خلالصهم من النار ،فهذا من أعظم اإلحسان
إليهم عمال ابآلية السابقة ،وأن تلزمهم مبا أوجب هللا عليهم حسب طاقتك،
ومتنعهم مما حرم هللا عليهم ،وتستقيم يف ذلك ،وتكون أسوة حسنة ،وقدوة طيبة
()1

يف كل خري ،فتبدأ بنفسك؛ حَّت يتأسوا بك يف كل خري .
وقال النيب  يف أمهية الرقابة على األوالد« :أَال ُكلُّ ُك ْم َراعَ ،وُكلُّ ُك ْم
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه ،فَاأل َِمريُ الَّ ِذي َعلَى الن ِ
َّاس َراع َو ُه َو َم ْسؤ ٌ
َم ْسؤ ٌ
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه،
ِ
اعيةٌ َعلَى ب ْي ِ
الر ُج ُل َراع َعلَى أ َْه ِل بَ ْيتِ ِه َو ُه َو َم ْسؤ ٌ
ت
َو َّ
ول َع ْن ُه ْمَ ،واملَْرأَةُ َر َ
َ
ب ْعلِها وول ِ
ول َعلَى َم ِ
َد ِه َو ِه َي َم ْسؤولَةٌ َع ْن ُه ْمَ ،وال َْع ْب ُد َم ْسؤ ٌ
ال َسيِ ِد ِه َو ُه َو
َ َ ََ
()2
ول َع ْنهُ ،أَال فَ ُكل ُك ْم َراع َوُكلُّ ُك ْم َم ْسؤ ٌ
َم ْسؤ ٌ
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه»  ،وقول رسول
ضيَّ َعَ ،ح ََّّت يَ ْسأ ََل
َح ِف َ
ظ أ َْم َ
هللا « :إِ َّن هللاَ َسائِ ٌل ُك َّل َراع َع َّما ْ
اس َ ْْت َعاهُ ،أ َ
()3
الر ُج َل َع ْن أ َْه ِل بَ ْيتِ ِه» .
َّ
قال العلماء" :الراعي هو احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما قام عليه ،وما هو
حتت نظره ،ففيه أن كل من كان حتت نظره شيء ،فهو مطالب ابلعدل فيه،

( )1انظر :جمموع فتاوى ابن ابز ،مجع وترتيب :د .حممد الشويعر]الرايض  -دار القاسم -ط- 1
 1420هـ[(.)138-136/9
( )2سبق خترجيه (ص.)4 :
( )3أخرجه اإلمام ابن حبان ،كتاب :السري ،ذكر اإلخبار بسؤال هللا  كل من اسرتعى رعية من
رعيته ،رقم احلديث ( ،)4475قال األلباين :حسن صحيح .انظر :صحيح الرتغيب والرتهيب
]الرايض  -مكتب املعارف  -ط 1421 - 1هـ[رقم احلديث (.)1966
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()1

والقيام مبصاحله يف دينه ،ودنياه ،ومتعلقاته" .
ومما يبني أمهية الرقابة على األوالد يف السنة ما رواه أَبو ُهَريْـَرَة  أ َّ
َن
ول ِ
ِ
ت أَِيب طَالِ ر
هللا إِِنين قَ ْد
تَ :اي َر ُس َ
ب ،فَـ َقالَ ْ
النِ َّ
ب أ َُّم َهان رئ بِْن َ
َّيب َ خطَ َ
ال رس ُ ِ
ِ
ِ
ْب ِْ ِ ِ
ِ
ساءُ قُ َريْش،
ساء َرك َْ
َكِ ْرب ُ
تَ ،وِيل عيَال ،فَـ َق َ َ ُ
اإلب َل ن َ
ول هللا َ « :خ ْريُ ن َ
()2
صغَ ِرِه ،وأَر َعاهُ َعلَى َزوج ِيف ذَ ِ
َحنَاهُ َعلَى ولَد ِيف ِ
ات يَ ِد ِه» .
أْ
ْ
َْ
َ
فقد اعتذرت أم هاين عن الزواج ابلنيب ؛ خوفا من أن يشغلها الزواج

عن تربية أبنائها ،والقيام عليهم ،وقد ذكر اإلمام النووي ¬ يف شرحه
للحديث السابق :أن "فيه فضيلة نساء قريش ،وفضل هذه اخلصال ،وهي
()3

احلنوة على األوالد ،والشفقة عليهم ،وحسن تربيتهم ،والقيام عليهم" .
وقد حرص النيب  يف عديد من املواقف على توجيه املسلمني إىل ضرورة
توجيه األوالد ،ومراقبتهم يف شَّت اجملاالت ،ففي الصالة ،ووجوب متابعتها،
وعدم التساهل يف التقصري يف أدائها ،قال رسول هللا ُ « :م ُروا أ َْوالد ُك ْم

( )1املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي]األردن  -بيت األفكار الدولية  -د.ط -
د.ت[.)1185( ،
( )2أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ]بريوت  -مؤسسة الرسالة  -ط 1417 - 1هـ[ رقم احلديث
( ،)7650وأخرجه اإلمام البخاري ومسلم لكن دون قصة أم هانئ ،اإلمام البخاري ،كتاب:
النكاح ،ابب :إىل من ينكح؟ وأي النساء خري؟ وما يستحب أن يتخري لنطفه ،رقم احلديث:
( ،)5082وأخرجه اإلمام مسلم ،كتاب :فضائل الصحابة ،ابب :فضائل نساء قريش ،رقم
احلديث.)2527( :
( )3املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي (.)1521
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ِاب َّ ِ
ِ
وفرقُوا
وهم علَ ْي َها َو ُه ْم أَبْ نَاءُ َع ْش ِرَّ ،
ني ،وا ْ
لصالة ُ
وه ْم أَبْ نَاءُ َس ْب ِع سنِ َ
ض ِربُ ْ
()1

ضاج ِع» .
ْبي نَ ُه ْم يف امل َ
قال الشيخ السندي" :فيه أمر للولياء بتأديب الصغار ابلشرائع،
()2

وغريها"  ،وهذا هو منهج األنبياء ﭺ فإمساعيل  كان حيرص على
أداء أبنائه الصالة،

قال تعاىل:

()3

.

وال ميكن للرقابة األسرية أن تؤتى مثارها دون أن تكون هناك قدوة حسنة،
وعالقة آمنة بني اآلابء واألوالد قائمة على االحرتام والرمحة ،وذلك ألن القدوة
من أكثر وسائل الرتبية أتثريا ،فالطفل الذي جيد من والديه قدوة صاحلة ينشأ
على اخلري والصالح.
إن ممارسة األسرة دورها الرقايب بنوعيه الوقائي والعالجي يكفل االستقرار،
واألمان ،والرتابط األسري يف حني أن إمهال الرقابة على األوالد له آاثر
اجتماعية ،ونفسية ،وفكرية مدمرة ،ال سيما يف الوقت احلاضر الذي شهد
تطورا تقنيا يف وسائل التواصل االجتماعي ،وهذه اآلاثر تتمثل فيما يلي:

( )1أخرجه اإلمام أيب داود ،كتاب :الصالة ،ابب :مَّت أيمر الغالم ابلصالة ،رقم احلديث (،)495
قال األلباين :سنده حسن .انظر :هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة ،حتقيق علي
احلليب ]القاهرة  -دار ابن عفان  -ط 1422 - 1هـ[ رقم احلديث (.)545
( )2فتح الودود يف شرح سنن أيب داود ،أليب احلسن السندي ،حتقيق :حممد اخلويل]مصر  -مكتبة
لينة  -ط 1431 - 1هـ[(.)323/1
( )3مرمي.]55[ :
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 -1تكوين السلوكيات السلبية لدى األوالد:

ويقوم من اآلابء سيكون ضرره كبريا
سلوك الولد السليب إذا مل يراقب ،ن
ومتعداي ،ومن السلوكيات السلبية :العدوانية ،كره اآلخر ،والكذب ،وهذه
السلوكيات خطرها ليس على االبن فحسب ،بل قد يصل الضرر للمجتمع،
وقد حذر الشرع من االعتداء على اآلخر بشَّت أنواعه ،قال تعاىل:
()1

.

شوا,
اج ُ
اس ُدواَ ,وَال تَنَ َ
عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا « :ال ََتَ َ
ِ
اد
ضواَ ,وَال تَ َدابَ ُرواَ ,وَال يَبِ ْع بَ ْع ُ
َوَال تَبَاغَ ُ
ض ُك ْم َعلَى بَ ْي ِع بَ ْعضَ ,وُكونُوا عبَ َ
َِّ
اَّلل إ ْخ َو ًاَّن ,ال ُْم ْسلِ ُم أَ ُخو ال ُْم ْسلِ ِم َال يَظْلِ ُمهَُ ,وَال ََيْ ُذلُهَُ ,وَال ََْي ِق ُرهُ ,التَّ ْق َوى
ث مَّر ر
ِ
اتِِ -بَ ْس ِ
ب ْام ِرئ ِم ْن َّ
الش ِر أَ ْن ََْي ِق َر أَ َخاهُ
َه ُ
اهنَا َ -ويُشريُ إِ َىل َ
ص ْد ِرِه ثََال َ َ
()2
ِ
ِ
ِ
ضهُ» .
امَ :د ُمهَُ ,وَمالُهَُ ,و ِع ْر ُ
ال ُْم ْسل َمُ ,ك ُّل ال ُْم ْسل ِم َعلَى ال ُْم ْسل ِم َح َر ٌ
 -2التعرف على أصدقاء السوء ،والتأثر هبم:
ينتج عن غياب رقابة اآلابء على أوالدهم مصاحبة رفقاء السوء ،وخمالطتهم،
والتأثر هبم ،وأبفكارهم ،ال سيما إذا كان الولد يف فرتة املراهقة ،وهي املرحلة
العمرية املهمة يف تكون الشخصية ،وما تتميز به من احلماسة ،واجلرأة يف هذه
السن ،إضافة إىل الفضول ،وحب االستطالع.

( )1البقرة.]190[ :
( )2متفق عليه ،أخرجه اإلمام مسلم ،كتاب :الرب والصلة واآلداب ،ابب :حترمي ظلم املسلم وخذله
واحتقاره ،رقم احلديث ( ،)2564واإلمام البخاري ،كتاب :األدب ،ابب :ما ينهى عن التحاسد
والتدابر ،رقم احلديث (.)6064
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فاملراهقة لغة :من الفعل الثالثي (رهق) ،ويقصد به :العجلة ،والظلم ،قال
()1
،و َّالرَهق :عجلة يف كذب،
تعاىل:
()2
وعيب .
والنصوص الشرعية وجهت اآلابء إىل خطورة رفقاء السوء ،وضرورة مراقبة
األوالد ،قال تعاىل{ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ
()3

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ} .

َّيب  ,قَ َالِ« :إِّنَا َمثَ ُل ا ْْلَِل ِ
ِ
الصالِ ِح،
يس َّ
ويف احلديث َع ْن أَِيب ُم َ
وسى  أن الن ِن
()4
يس ُّ ِ
ك ،وِك ِري ا ْحلدَّاد  ,الَ ي ع َدم َ ِ
ص ِاح ِ ِ ِ
ص ِاح ِ
َواْلَِل ِ
ب
ك م ْن َ
السوء َك َمثَل َ
َْ ُ
ب الْم ْس َ َ
ك ِإ َّما تَ ْش َِْت ِيه ،أَو ََِت ُد ِرَيهُ ،وِكري ا ْحلد ِ
ال ِْمس ِ
ك ،أ َْو ََِت ُد
ك ،أ َْو ثَ ْوبَ َ
َّاد َُْي ِر ُق بَ َدنَ َ
(ْ )5
َ َ ُ َ
ْ
ِمْنهُ ِر ًَيا َخِبيثَ ًة»  ،ففي هذا احلديث "هني عن جمالسة من يتأذى مبجالسته،
كاملغتاب ،واخلائض يف الباطل ،والندب إىل من ينال مبجالسته اخلري من ذكر هللا
()6
 ،وتعلم العلم"  ،ومن هنا جيب على اآلابء األخذ هبذه النصوص،
( )1اجلن.]13[ :
( )2انظر :مقاييس اللغة ،البن فارس (.)451/2
( )3الفرقان.]29-27[ :
( )4الكِري -ابلكسر -هو كري احلدَّاد ،وهو املبين من الطني ،وقيل :الزق الذي ينفخ به النار .انظر:
النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،حتقيق :حممود الطناحي]د.م  -املكتبة اإلسالمية
 ط1383 - 1ه[(.)217/4( )5متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :البيوع ،ابب :العطَّار وبيع املسك ،رقم احلديث
( ، )2101واإلمام مسلم ،كتاب :الرب والصلة ،ابب :استحباب جمالسة الصاحلني وجمانبة قرانء
السوء ،رقم احلديث (.)6692
( )6عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،اإلمام بدر الدين أبو حممد العيين ،حتقيق :عبد هللا حممود
حممد عمر ]بريوت  -دار الكتب العلمية  -ط 1421 - 1هـ[(.)314/11
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واالنطالق منها يف الرقابة األسرية.
 -3االنطوائية:
"يقصد هبا :االنطواء على الذات ،وترك التفاعل النفسي مع أفراد األسرة،
()1

كإغالق ابب غرفته ،والعيش يف عامله الفردي بعيدا عن مشاركة األسرة" ،
فاالنطوائية والبقاء على األجهزة اإللكرتونية ،ومتابعة وسائل التواصل
االجتماعي ابلساعات قد يسبب التفكك األسري إذا مل تكن هناك رقابة على
وقت ونوعية استخدام هذه الوسائل ،وقد حذر النيب  من االنطواء والوحدة

َّاس
خلطرمها ،ففي احلديث عن ابن عمر  ¢عن النيب  قال« :ل َْو يَ ْعلَ ُم الن ُ
()2
ِ
ِ
ب بِلَ ْيل َو ْح َدهُ» .
الو ْح َدة َما أَ ْعلَ ُمَ ،ما َس َار َراك ٌ
َما ِيف َ

 -4ظهور املؤشرات الفكرية املنحرفة:
من االحنرافات الفكرية اليت قد يتأثر هبا األوالد عرب الوسائل املختلفة:
التكفري ،الغلو ،اإلحلاد ،وهذا من أخطر اآلاثر اليت قد يسببها غياب الرقابة،
وقد جاءت النصوص الشرعية حتذر من هذه األفكار املنحرفة ،ففي التكفري
الَ :ع ُد َّو َِّ
س
قال رسول هللا َ « :م ْن َد َعا َر ُج ًال ِابلْ ُك ْف ِر ،أ َْو قَ َ
اَّللَ ،ول َْي َ
()3
ك ،إَِّال َح َار َعلَ ْي ِه» .
َك َذلِ َ

( )1مؤشرات التطرف لدى الشباب  ..دراسة ميدانية ،د .عبد العزيز اهلليل]الرايض  -مركز دالئل -
ط 1437 - 1هـ[(ص.)37 :
( )2أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :اجلهاد والسري ،ابب :السري وحده ،رقم احلديث (.)2998
( )3أخرجه اإلمام مسلم ،كتاب :اإلميان ،ابب :بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم ،رقم
احلديث (.)112
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ويف الغلو،قال تعاىل
ﱊ ﱋ ﱌﱍ }

()1

{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

.

ال
ويف اإلحلاد ،والتشكيك يف اخلالق  ،قال رسول هللا َ « :ال يَ َز ُ
ْق ،فَ َم ْن َخلَ َق َّ
الَ :ه َذاَ ،خلَ َق َّ
اَّللَ؟ فَ َم ْن
اَّللُ ْ
اءلُو َن َح ََّّت يُ َق َ
اخلَل َ
سَ
الن ُ
َّاس يَتَ َ
()2
ت ِاب َِّ
َّلل» .
َو َج َد ِم ْن ذَلِ َ
آم ْن ُ
ك َش ْي ئًا فَ لْيَ ُق ْلَ :
***

( )1النساء.]171[ :
( )2أخرجه االمام مسلم ،كتاب :اإلميان ،ابب :بيان الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجدها ،رقم
احلديث (.)343
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املبحث الثاين :إجراءات الرقابة على األوالد يف ضوء الكتاب ،والسنة
وفيه مطلبان:

املطلب األول :اإلجراءات الوقائية يف ضوء الكتاب ،والسنة:
جاء اإلسالم حلفظ الضرورات اخلمس -الدين ،والنفس ،والعقل ،واملال،
والعرض ،-وهذه الضرورات اخلمس من الوقاية اليت قررها اإلسالم لصاحل
اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ،ومن هذه الضرورات تنطلق مسؤولية الوالدين يف
وقاية أوالدهم للمحافظة على هذه الضرورات وفق إجراءات معينة منبثقة من
نصوص القرآن الكرمي ،والسنة النبوية املطهرة ،وتتمثل هذه اإلجراءات وفق ما
يلي:
 -1غرس القيم والسلوك واآلداب ،واملتمثلة يف تعاليم ديننا احلنيف
الواردة يف نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية ،فقد ورد يف القرآن الكرمي وصااي
لقمان البنه فقد نبني له اآلداب العامة اليت ينبغي له االلتزام هبا يف تعامله مع
الناس ،فنهاه عن احتقار الناس ،والتكرب ،وأمره بغض البصر،

()1

.

وقال عبد هللا بن عمر " :¢أدب ابنك ،فإنك مسؤول عن ولدك ماذا

( )1لقمان.]19-18[ :
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()1

أدبته؟ وماذا علمته؟" .
ويف مراعاة آداب اإلسالم.
ول َِّ
ت ِيف حج ِر رس ِ
ت
عن عُ َمَر بْ ِن أَِيب َسلَ َمةَ  ¢قَ َ
اَّلل َ وَكانَ ْ
الُ :كْن ُ َ ْ َ ُ
ِ ِ
الص ْح َف ِة ،فَـ َق َال رسول هللاَ « :ي غُ َال ُم َس ِم َّ
ك
يش ِيف َّ
اَّللَ َوُك ْل بِيَ ِمينِ َ
يَدي تَط ُ
()2
يك» .فما زالت تلك طعميت بعد .
َوُك ْل ِِمَّا يَلِ َ
الصدقَِة،
ال :أَخذ
وعن أيب هريرةَ  قَ َ
علي  ¢متَْرة ِم ْن َمت ِر َّ
احلسن ُ
ُ
بن رن
ِِ
ت أ َََّّن ال
ال ُ
جعلها يف فِ ِيه ،فَـ َق َ
رسول َّ
اَّلل « :كِ ْخ كِ ْخ ،ا ْرم ِهبَا ،أَما علِ ْم َ
فَ َ
()3
الصدقةَ؟» .
أنْ ُك ُل َّ
قال اإلمام النووي ¬" :يف احلديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار،
()4

ومتنع من تعاطيه ،وهذا واجب على الويل" .

( )1السنن الكربى ،للبيهقي ،حتقيق :حممد عبد القادر]بريوت  -دار الكتب العلمية  -ط1424 - 3
هـ[ (.)120/3
( )2متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :األطعمة ،ابب :التسمية على الطعام واألكل ابليمني،
رقم احلديث ( ،)5376واإلمام مسلم ،كتاب :األشربة ،ابب :آداب الطعام والشراب
وأحكامهما ،رقم احلديث (.)2022
( )3متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :اجلهاد والسري ،ابب :من تكلم ابلفارسية والرطانة،
رقم احلديث ( ،)3072واإلمام مسلم ،كتاب :الزكاة ،ابب :حترمي الزكاة على النيب  وعلى آله،
رقم احلديث (.)1069
( )4املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي (.)675
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َ -2تص ني عقيدة األوالد ،فقـد عرض لنـا القرآن الكرمي موقف لقمـان مع ابنـه
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا،

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل:
()1

قال ابن عاشور ¬" :إن ابن لقمان كان مشركا ،فلم يزل لقمان يعظه
()2

حَّت آمن ابهلل وحده ،فإن الوعظ زجر مقرتن بتخويف" .
وذكر ¬" :التصغري يف قوله تعاىل( :اي بين) فيه تنزيل املخاطب الكبري

منزلة الصغري كناية عن الشفقة به ،والتحبب له ،وابتدأ لقمان موعظة ابنه
بطلب إقالعه عن الشرك ابهلل؛ ألن النفس املعرضة للتزكية ،والكمال جيب أن
يقدم هلا قبل ذلك ختليتُها عن مبادئ الفساد والضالل ،فإن إصالح االعتقاد
()3

أصل إلصالح العمل" .
وذكر ابن قيم اجلوزي ــة ¬ يف كت ــاب ــه "حتف ــة املودود أبحك ــام املولود" أن

يلقن األطفال وقت نطقهم بال إله إال هللا حممد رســول هللا ،وأن يكون أول ما
يقرع مس ــامعهم معرفة هللا  ،وأنه  ينظر إليهم ،ويس ــمع كالمهم ،ومعهم
()4

أينما كانوا  ،واحلفاظ على سـ ـ ـ ــالمة فطرهتم من االحنرافات الفكرية ،كاإلحلاد
( )1لقمان.]13[ :
( )2تفسري التحرير والتنوير ،البن عاشور]تونس  -الدار التونسية للنشر  -د .ط -
1984م[(.)154/21
( )3انظر :املرجع السابق (.)155/21
( )4انظر :حتفة املودود أبحكام املولود ،البن قيم اجلوزية ،حتقيق عثمان ضمريية]جدة  -جممع الفقه
اإلسالمي  -ط 1431 - 1هـ[(.)339
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ال ـ ـ ـ ــذي ان ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــني أوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب ،ق ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاىل:
()1

،

وقد علنق ش ـ ــيخ اإلس ـ ــالم ابن تيمية ¬ على هذه اآلية ،فقال" :هذا إخبار

عما فطروا عليه من اإلقرار أبن هللا رهبم ،وهذه اآلية بينة يف إقرارهم ،وشهادهتم
()2

على أنفسهم ابملعرفة اليت فطروا عليها أن هللا رهبم" .

()3

وقال ابن عثيمني ¬" :اآلية تدل على أن اإلنسان يعرف ربه بفطرته" .

ويف احلديث عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ُ « :ك ُّل َم ْولُود يُولَ ُد
ِ ِ
صرانِِهَ ،كمثَل الب ِه ِ
ِِ
ِ
يم ِة َه ْل
يمة تُ ْن تَ ُ
ج البَ ِه َ
َ َ َ
َعلَى الْفط َْرة ،فَأَبَ َواهُ يُ َه ِو َدانه أ َْو يُنَ َ

ِ
اء؟»
تَ َرى ف َيها َج ْد َع َ

()5()4

.

وقد كان األنبياء ﭺ حريصني على متابعة أبنائهم ،وغرس العقيدة

( )1األعراف.]172[ :
( )2انظر :جامع الرسائل ،شيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل]الرايض  -دار العطاء
 ط 1422 - 1هـ[(.)11/1( )3شرح العقيدة الواسطية ،الشيخ حممد بن صاحل العثيمني]طبع على نفقة سليمان بن عبد العزيز
الراجحي  -ط 1420 - 2هـ[(ص.)44 :
( )4جدعاء .أي :مقطوعة األطراف أو واحدها .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري
(.)592/2
( )5متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :اجلنائز ،ابب :ما قيل يف أوالد املشركني ،رقم احلديث
( ،)1385واإلمام مسلم ،كتاب :القدر ،ابب :معىن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت
أطفال الكفار وأطفال املسلمني ،رقم احلديث (.)6755
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اإلسالمية يف نفوسهم ،وحثهم على القيام أبركان اإلسالم ،فيعقوب  كان
{ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
يتعهد أبناءه وهو على فراش املوت،
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
()1

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ}  ،فحني حضرت مقدمات
املوت وأسبابه ليعقوب  قال لبنيه على وجه االختبار َ ما تَ ْعبُ ُدو َن ِم ْن
بَ ْع ِدي لتقر عينه يف حياته ابمتثاهلم ما وصاهم به فكانت اجابتهم جامعه
()2
بني التوحيد والعمل  ،فهذا املشهد بني يعقوب  وبنيه هو مشهد قوي
التأثري ،فقد كانت العقيدة هي األساس يف تفكريه ،وحرصة على أبناءه ،فلم
يلتفت ألمور الدنيا ،بل أراد االطمئنان عليهم بلزومهم طريق احلق ،وهذه اآلية
دليل على ضرورة حتصني عقيدة األوالد؛ ألن التوحيد هو أعظم املطالب.
وقد حرص النيب  يف أحاديث على بيان ذلك ،وأتكيده ،ففي احلديث
ول َِّ
ف رس ِ
َع ْن ابْ ِن َعبَّ ر
الَ « :ي غُ َال ُم إِِين
اَّلل  يَـ ْوما فَـ َق َ
اس  ¢قَ َ
الُ :كْن ُ
ت َخ ْل َ َ ُ
ُعلِم َ ِ
ظ َّ
ظ َّ
ْت
اح َف ْ
اح َف ْ
اه َ
اَّللَ ََْي َفظ َ
ك ،إِذَا َسأَل َ
اَّللَ ََِت ْدهُ َُتَ َ
ْكْ ،
ك َكل َماتْ :
أَ ُ
ت فَاست ِعن ِاب َِّ
َّللَ ،وا ْعلَ ْم أ َّ
اسأ َْل َّ
ت َعلَى
اجتَ َم َع ْ
َن ْاأل َُّمةَ ل َْو ْ
اَّللََ ،وإِذَا ْ
فَ ْ
استَ َعنْ َ ْ َ ْ
ش ْيء قَ ْد َكتَ بَهُ َّ
اجتَ َمعُوا َعلَى
ش ْيء ََلْ يَ ْن َفعُ َ
أَ ْن يَ ْن َفعُ َ
وك إَِّال بِ َ
وك بِ َ
اَّللُ ل َ
َكَ ،ول َْو ْ
ك ،رفِ َع ِ
ش ْيء قَ ْد َكتَ بَهُ َّ
ت ا ْألَق َْال ُم
ض ُّر َ
ض ُّر َ
وك إَِّال بِ َ
وك بِ َ
ش ْيء ََلْ يَ ُ
أَ ْن يَ ُ
اَّللُ َعلَ ْي َ ُ
()3
وج َّف ِ
ف» .
ت ُّ
الص ُح ُ
ََ
( )1البقرة.]133[ :
( )2انظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،الشيخ عبدالرمحن السعدي]الرايض ـ ـ دار السالم
ـ ـ ط 2ـ ـ 1422ه[(.)61/1
( )3أخرجه اإلمام الرتمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا  ،رقم احلديث
( ،)2516وقال حديث حسن صحيح.
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وحنن فتيان َحزا ِوَرة،
وعن ُج ُ
ندب بن عبد هللا  قالُ " :كنَّا َ
َّيب ُ 
مع النِ ِن
()1
َّ
فازددان بِه إمياان" .
نتعلَّ َم القرآ َن ،مثَّ تعلَّمنا القرآ َنَ ،
قبل أن َ
فتعلمنا اإلميا َن َ
 -3توجيه األوالد إل إعمال العقل يف كل ما هو مفيد ،وإش ـ ــعارهم أن
العقل نعمة من نعم هللا  ،وهو شـرط أســاس من شــروط أي عبادة شــرعية،
وبدونه يسـقط التكليف الشـرعي ملن ال عقل له ،وال بد من شـكر هذه النعمة
ابس ـ ــتعماهلا فيما هو مفيد من خالل دعوهتم إىل التفكر يف خملوقات هللا ،
وتوســيع مداركهم ،وتنمية التفكري الناقد لديهم يف القضــااي املعاصــرة من خالل
مناقشـ ـ ـ ـ ـ ــة القضـ ـ ـ ـ ـ ــية ،وطلب رأيهم وحتليلهم ،واإلجابة على اسـ ـ ـ ـ ـ ــتفسـ ـ ـ ـ ـ ــاراهتم،
ومناقشـ ــتها مناقشـ ــة علمية مبنية على نصـ ــوص الكتاب والسـ ــنة ،فلو مل حيص ــل
االبن على إجابة الس ــتفس ــاراته من أهله لبحث عنها يف وس ــائل التواص ــل عند
من ال حيسـ ــن التوجيه ،وال ميتلك العلم ،فمسـ ــؤولية الوالدين عظيمة يف احلفاظ
على عقول أوالدهم ،وتزويدهم ابلعلم النافع ،إضـ ـ ـ ـ ــافة إىل تنمية التفكري الناقد
وبني فضـل
لديهم يف القضـااي املعاصـرة ،وقد حث ديننا اإلسـالمي على العلم ،ن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ،وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم،
()2
 ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
احلصـانة العلمية اليت يزودون أوالدهم هبا سـيحصـدون نتاجها يف الدنيا واآلخرة
آدم انْ َقطَع َعملُهُ إالَّ ِم ْن
هلم وألوالدهم ،قال رس ــول هللا « :إِذَا َ
مات ابْ ُن َ

( )1أخرجه اإلمام ابن ماجه ]الرايض  -مكتبة املعارف  -ط 1417 - 1هـ[املقدمة ،ابب :يف
اإلميان ،رقم احلديث ( )52وقال حديث صحيح.
( )2الزمر.]9[ :
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()1
ص دقَة َجاريَةْ ،أو ِعلم يُ ْن تَ َف ُع بِ ِهْ ،أو َولد ص اي ي ْدعُو لَهُ»  .كما
ثَالثَ :
ينبغي تنميـة املهـارات اليت تنمي عقوهلم ،ويسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرون فيهـا أوقـاهتم بعيـدا عن
وسائل التواصل وغريها.
 -4متابعة سلوك األوالد ،وعدم الغفلة عن أي تغري يف تصرفاهتم ،مثل:
اجللوس ساعات لتصفح مواقع التواصل ،واالنطواء ،ومتابعة التزامهم ابلصالة،
فالتوجيه ال يكفي ،وال يغين عن املتابعة ،ومن أبرز األمثلة على متابعة النيب
 ،وتقوميه ألخطاء ما يلي:
صلِني َخ ْل َ ِ
ول:
َّيب  ،فَـنَـ ُق ُ
 عن عبد هللا بن مسعود  قالُ :كنَّا نُ َف الن ِن
السالَم علَى َِّ
َكن قُولُوا :الت ِ
ِ
َّيب « :إِ َّن َّ
ات
اَّللَ ُه َو َّ
َّحيَّ ُ
اَّلل ،فَـ َق َال النِ ُّ
َّ ُ َ
السالَ ُمَ ،ول ْ
ِ
َِِّ
َِّب َوَر ْْحَةُ َّ
اَّلل َوبَ َرَكاتُهُ،
َّلل َو َّ
اتَّ ،
السالَ ُم َعلَ ْي َ
ات َوالطَّيِبَ ُ
الصلَ َو ُ
ك أَيُّ َها النِ ُّ
اد َِّ
السالَم َعلَ ْي نَا و َعلَى ِعب ِ
اَّللَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
ني ،أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إَِّال َّ
َن
اَّلل َّ
الصاحلِِ َ
َّ ُ
َ
َ
()2
ُُمَ َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ» .
 عن أيب هريرة  قال :أخذ احلسن بن علي  ¢مترة من متر الصدقة،ت
فجعلها يف فِ ِيه ،فقال النيب « :كِ ْخ كِ ْخ» لِيَطَْر َح َهاُ ،مثَّ َ
قال« :أما َش َع ْر َ
()3
الص َدقَةَ» .
َّأَّن ال َأنْ ُك ُل َّ

( )1أخرجه اإلمام الرتمذي ،أبواب األحكام عن رسول هللا  ،رقم احلديث ( )1376وقال حديث
صحيح.
( )2أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :التوحيد ،ابب :قول هللا تعاىل :السالم املؤمن ،رقم احلديث
(.)7381
( )3سبق خترجيه (ص.)17
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املطلب الثاين :اإلجراءات العالجية يف ضوء الكتاب ،والسنة

ينبغي األخذ بعني االعتبار أن هذه إجراءات عالجية لعالج السلوك
اخلاطئ ،وليست للتنفري ،أو اإلهانة اليت قد تكون سببا للقيام بسلوكيات أشد
سوءا ،فاإلجراءات العالجية املتخذة يف عالج سلوكيات االبن اخلاطئة كالتايل:

 -1النصح ،ومناقشة اخلطأ ،وعدم إمهاله:
من أهم اإلجراءات العالجية عند مالحظة سلوك خاطئ القيام ابلنصح،
ومناقشة خطأ هذا السلوك ،وعدم التهاون ،أو التجاهل ،وعلى سبيل املثال:
الغلو يف الدين قد جيهل االبن خطر الغلو ،ويتأثر أبقرانه ،ويعتقد أن اإلسالم
يطلب منه ذلك ،وهنا أييت دور األسرة يف العالج من خالل:
بيان مساحة الدين اإلسالمي ،ويسره ،وخطورة هذا املسلك ،وأنه قد يقوده
الحنرافات أخرى تكون سببا يف هالكه ،ومناقشته مناقشة علمية مبنية على
األدلة الشرعية ،وضرب األمثلة على ما ورد يف الشرع من حتذير من الغلو،
ومنها:
ِ
ِِ
ِ
عن
يسأَلُو َن ْ
َّيب ْ 
عن أنس  قال :جاءَ ثَالثةُ ْرهط إ َىل بـُيُوت أ َْزو ِاج الن ِن
ِ َّ َّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َّيب  قَ ْد
َّيب  ،فَـلَ َّما أُخربوا كأَهنُْم تَـ َقال ْوها وقالُوا :أَين َْحن ُن م ْن الن ِن
عبَ َادة الن ِن
ِ َّ
يل أَبدا.
َخَرَ ،
غُ ِفر لَهُ َما تَـ َق َّدم ِم ْن َذنْبِ ِه َوَما َأت َّ
قال أ َ
َح ُد ُه ْم :أ ََّما أ ََان ،فأُصلني الل َ
اآلخر :وأَان ْاعتَ ِزُل النِساءَ،
َّهَر أَبَدا َوال أُفْ ِط ُرَ .
َو َ
وم الد ْ
قال َ
َص ُ
اآلخ ُرَ :وأَان أ ُ
وقال ُ
َّ ِ
ين قُلْتُ ْم َك َذا
هم ،فَـ َق َ
ج أَبدا .فَجاءَ ُ
رسول َّ
ال« :أَنْ تُ ُم الذ َ
اَّلل  إلَْي ْ
فَالَ أَتَ َّزو ُ
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ِ
وك َذا؟ أَما َِّ
ِ
وم َوأُفْ ِط ُرَ ،وأُصلِي
واَّلل إِِين ألَ ْخ َ
َص ُ
شا ُك ْم ََّّلل َوأَتْ َقا ُكم لَهُ ،لكين أ ُ
()1
ِ
وأَرقُد ،وأَتَزو ِ
يس ِم ِن» .
اءْ ،
َْ َ َ ُ
سَ
ج الن َ
فمن رغب َع ْن ُسن َِِّت فَ لَ َ

 -2حسن اخلطاب أثناء عالج اخلطأ:
يسعى الوالدان عند عالجهم سلوكيات أوالدهم إىل امتثاهلم ،واستجابتهم،
لكن لن يتحقق ذلـك إال إذا كـان عالج هـذا اخلطـأ مبنيـا على احملبـة واللطف
والرمحة ،واس ـ ـ ـ ــتعمال األلفاظ اليت تش ـ ـ ـ ــعر الولد بذلك ،فنوح  عند دعوته
ابنه بدأ بلفظ :اي بين ،وهو تص ــغري البن ،وقد اس ــتعمل هذا اللفظ؛ ليس ــتميل
قلب ابنه ،وحيرك مشـ ــاعره ،ويشـ ــعره ابلشـ ــفقة عليه،

()2

.

 -3عالج اخلطأ على انفراد:
من اإلجراءات العالجية اليت يتخذها اآلابء يف عالج سلوكيات أوالدهم:
عالج اخلطأ على انفراد؛ ألن هذه الطريقة هي األقرب لإلصالح ،وألن عالج
اخلطأ أمام أفراد العائلة تقريع ال فائدة منه.
( )1متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :النكاح ،ابب :الرتغيب يف النكاح ،رقم احلديث
( ،)5063واإلمام مسلم ،كتاب :النكاح ،ابب :استحباب النكاح ملن اتقت نفسه إليه ،رقم
احلديث (.)1401
( )2هود.]43-42[ :
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وهذا هو املنهج الشرعي يف تغيري املنكر ،فقد كان النيب  يستخدم

أسلوب التعريض ال التصريح إذا أراد إنكار فعل معني ،وذلك بقوله « :ما

ابل أقوام» دون ذكر االسم؛ ألن اهلدف هو العالج ،والتغيري ليس الفضح
والتشهري ،ومثال لذلك ما فعله مع ابن الْلُّْتبِيَّ ِة حينما استعمله على الصدقات.
ال
َّيب َ ر ُجال ِم َن ْاأل َْزِد يـُ َق ُ
عن أيب محيد الساعدي  قَ َ
استَـ ْع َم َل النِ ُّ
الْ :
ِ
ِ
لَه :ابن الْلُّْتبِيَّ ِة علَى َّ ِ
ال:
ي ِيل ،قَ َ
َ
الص َدقَة ،فَـلَ َّما قَد َم قَ َالَ :ه َذا لَ ُك ْم َوَه َذا أ ُْهد َ
ُ ُْ
ت أَبِ ِيه أَو ب ْي ِ
«فَ َه َّال جلَس ِيف ب ْي ِ
ت أ ُِم ِه فَ يَ ْنظَُر أَيُ ْه َدى لَهُ أ َْم َال؟ َوالَّ ِذي
ْ َ
َ َ َ
نَ ْف ِسي بِي ِد ِه َال َيْ ُخ ُذ أ ِ
اء بِ ِه يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة ََْي ِملُهُ َعلَى َرقَ بَتِ ِه
َ
َ
َ
َح ٌد منْهُ َش ْي ئًا إَِّال َج َ
ِ
ريا لَهُ ُرغَاءٌ ،أ َْو بَ َق َرةً َهلَا ُخ َو ٌار ،أ َْو َشاةً تَ ْي َع ُر»ُ .مثَّ َرفَ َع بِيَ ِد ِه َح ََّّت
إِ ْن َكا َن بَع ً
()1
ِ
ت ثََال ًاث» .
الله َّم َه ْل بَلَّغْ ُ
الله َّم َه ْل بَلَّغْ ُ
ت ُ
َرأَيْـنَا عُ ْفَرةَ (عُ ْفَر) إِبْطَْيهُ « :
***

( )1سبق خترجيه (ص.)11 :
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املبحث الثالث :معوقات الرقابة على األوالد يف ضوء الكتاب والسنة،
وسبل عالجها
وفيه مطلبان:

املطلب األول :معوقات متعلقة ابألوالد ،وسبل عالجها:

أوال :اْلهل ابحملرمات ،والكبائر:
ً

يف اآلونة األخرية مع انتشار وسائل التواصل االجتماعي ،واعتبارها مصدر التلقي
عند معظم املراهقني ،والشباب أصبح التأثري ،والتأثر هبا بشكل كبري ،والشك أن مع
غياب دور األسرة ،وتوجيههم انتشرت عديد من األفكار املنحرفة ،كالغلو ،والتكفري،
واإلحلاد ،إضافة إىل القيام ابألمور احملرمة اليت جيهلون عظم ذنب فاعلها ،وترك
العبادات اليت جيهلون عظم ذنب اتركها.
ِ
يقصر يف توضيح
"عندما يتساهل املريب يف تعليم األطفال أمور احلالل واحلرام ،و ن
وبيان احلق والباطل وفقا ملا جاء يف كتاب هللا الكرمي ،وسنة نبيه  ،ويتهاون يف
ذلك ،فهذا جيعل الطفل يضيع يف ر
عامل ال يعرف حراما وال حالال ،ورمبا أصبح مهه
()1

فقط سد جوعه ،وإشباع غريزته ،وانطالقه وراء ملذات الدنيا ،ومتاعها" .
ولعل من أبرز األمثلة على اجلهل ابحملرمات والكبائر الشاب الذي جاء
يستأذن النيب  ابلزان ،وكيف تعامل معه النيب  من خالل استخدامه املنهج
العقلي والعاطفي واحلسي ،وهذا املنهج النبوي هو درس لكل مرب.

( )1تعزيز الرقابة الذاتية للطفال يف عصر األجهزة الذكية ،نورة القرين]الرايض  -مركز دالئل  -ط3
  1440هـ[(ص.)42 :جملة العلوم الشرعية
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ول هللاِ,
الََ :ي َر ُس َ
َِّب فَ َق َ
عن أيب أمامة  قال :إِ َّن فًَت َش اااب أَتَى النِ َّ
ال« :ا ْدنُ ْه».
ائْ َذ ْن ِِل ِابلِِّزَن .فَأَقْ بَ َل الْ َق ْوُم َعلَْي ِه فَ َز َج ُروهُ َوقَالُواَ :م ْه َم ْه ،فَ َق َ
ال :ال ،و ِ
ال« :أ ُِ
هللا َج َعلَِين
ك؟» قَ َ
س ،قَ َ
فَ َد َن ِمْنهُ قَ ِريبا ،قَ َ
ََتبُّهُ أل ُِم َ
َ
ال :فَ َجلَ َ

ك ؟»
َّاس َُِيبُّونَهُ أل َُّم َهاهتِِ ْم» .قَ َ
هللاُ فِ َداءَ َك .قَ َ
ال« :أَفَ تُ ِحبُّهُ البْ نَتِ َ
الَ « :وال الن ُ

ول ِ
ال :ال ،و ِ
هللا َج َعلَِين هللاُ فِ َداءَ َك .قَ َ
هللا َاي َر ُس َ
قَ َ
َّاس َُِيبُّونَهُ
الَ « :وال الن ُ
َ
ال :ال ،و ِ
ال:
هللا َج َعلَِين هللاُ فِ َداءَ َك .قَ َ
ك؟» قَ َ
لِبَ نَاهتِِ ْم» .قَ َ
ال« :أَفَ تُ ِحبُّهُ ألُ ْختِ َ
َ
ال :ال ،و ِ
هللا
ك؟» قَ َ
َّاس َُِيبُّونَهُ ألَ َخ َواهتِِ ْم» .قَ َ
ال« :أَفَ تُ ِحبُّهُ لِ َع َّمتِ َ
« َوال الن ُ
َ
َج َعلَِين هللاُ فِ َداءَ َك .قَ َ
َّاس َُِيبُّونَهُ لِ َع َّماهتِِ ْم» .قَ َال« :أَفَ تُ ِحبُّهُ
الَ « :وال الن ُ
ال :ال ،و ِ
هللا َج َعلَِين هللاُ فِ َداءَ َك .قَ َ
ك؟» قَ َ
ِخلَالَتِ َ
َّاس َُِيبُّونَهُ
الَ « :وال الن ُ
َ
ِ
الله َّم اغْ ِف ْر ذَنْ بَهَُ ،وطَ ِه ْر قَ لْبَهُ,
ِخلَاالهتِِ ْم» .قَ َ
ض َع يَ َدهُ َعلَْيهَ ,وقَ َالُ « :
ال :فَـ َو َ
()1
ِ
ِ
وح ِ
ت إىل َش ْي رء .
ص ْن فَ ْر َجهُ» .قَ َال :فَـلَ ْم يَ ُك ْن بَـ ْع ُد ذَل َ
ك الْ َف ََّت يَـ ْلتَف ُ
ََ
وأحياان يبذل الوالدان أقصى جهدهم يف النصح ،والتوجيه ،والرتبية ،لكن
يتخذ االبن طريقا آخر ،وقد ضرب هللا  مثال لذلك يف القرآن الكرمي{ ،ﲋ

ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
()2

ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ} .
( )1أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،رقم احلديث ( ،)22211قال األلباين :هذا سند صحيح ،رجاله
كلهم ثقات رجال الصحيح .انظر :سلسلة األحاديث الصحيحة]الرايض  -مكتبة املعارف -
د.ط  1415 -هـ[رقم احلديث (.)370
( )2هود.]43-42[ :
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ومن هذا املنطلق كان ال بد على الوالدين أن يبذلوا قصارى جهدهم يف
الرقابة على أوالدهم ،ويسألوا هللا هلم اهلداية ،فاهلداية من هللا،
()1

.

عالج اْلهل ابحملرمات ،والكبائر:
 -1تفعيل احلوار األسري ،وتدريب األوالد عليه ،ما يساعد على الثقة
ابلنفس ،والسؤال عما يشكل عليهم من أمور دينهم ،ولعل موقف ابن عمر
ال :إن رسول هللا
 ¢جيسد لنا أمهية ذلك ،ففي احلديث َع ْن ابْ ِن عُ َمَر  ¢قَ َ
 قال« :إِ َّن ِم ْن َّ
ط َوَرقُ َها َو ِه َي َمثَ ُل ال ُْم ْسلِ ِم َح ِدثُ ِوين
الش َج ِر َش َج َرةً َال يَ ْس ُق ُ
ِ
ِ
ِِ
َّخلَةُ .قَ َال َعْب ُد
َّاس ِيف َش َج ِر الْبَاديَةَ ،وَوقَ َع ِيف نَـ ْفسي أ ََّهنَا الن ْ
َما ه َي؟» فَـ َوقَ َع الن ُ
ول َِّ
ول َِّ
َِّ
اَّلل ِ « :ه َي
ال َر ُس ُ
َخِ ْربَان ِهبَا ،فَـ َق َ
ت ،فَـ َقالُواَ :اي َر ُس َ
اَّلل أ ْ
استَ ْحيَـْي ُ
اَّلل :فَ ْ
ِ
ِ
يل
َح ُّ
ب إِ ََّ
النَّ ْخلَةُ» .فَ َح َّدثْ ُ
ت أَِيب مبَا َوقَ َع ِيف نَـ ْفسي ،فَـ َق َالَ :ألَ ْن تَ ُكو َن قُـ ْلتَـ َها أ َ
()2
ِم ْن أَ ْن يَ ُكو َن ِيل َك َذا َوَك َذا .
 -2بيان الوالدين أحكام احلالل واحلرام ألوالدهم يف القضااي الدينية كافة،
وما يستجد من قضااي معاصرة ،وإيضاح أن مصدر هذه األحكام هو كتاب
هللا  ،ومسة نبيه حممد  ،وأن هذه األحكام جاءت ملصلحة اإلنسان يف
الدنيا واآلخرة.
( )1القصص.]56[ :
( )2متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :العلم ،ابب :ذكر العلم والفتيا ابملسجد ،رقم احلديث
( ،)131واإلمام مسلم ،كتاب :صفات املنافقني ،ابب :مثل املؤمن مثل النخلة ،رقم احلديث
(.)7098
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 -3تعزيز الرقابة الذاتية للوالد يف ظل التقدم التكنولوجي ،وحثهم على
مراقبة هللا  يف أقواهلم وأفعاهلم ،وذلك أعلى مراتب الدين وهو اإلحسان،
سا ُن أ ْن تَ ْعبُ َد َّ
ك تَ َراهُ ،فإ ْن ََلْ تَ ُك ْن
اَّللَ َكأنَّ َ
قال رسول هللا  يف ذلكْ « :
اإلح َ
()1

اك» .
تَ َراهُ فإنَّه يَ َر َ
اثنيًا :الصحبة السيئة:
اجلليس له األثر الكبري يف جذب صاحبه إليه ،سواء كان صاحلا ،أو سيئا،

()2

.

ال« :إِِّنَا َمثَ ُل ا ْْلَلِ ِ
يس
َّيب  ,قَ َ
ويف احلديث َع ْن أَِيب ُم َ
وسى  أن النِ ِن
يس ُّ ِ
وء َكمثَل ص ِ
ب ال ِْمس ِ
اح ِ
الصالِ ِح َواْلَلِ ِ
ك
َّ
ك َوكِ ِري ا ْحلَدَّاد ,الَ يَ ْع َد ُم َ
الس َ َ
ْ
ِمن ص ِ
ك إِ َّما تَ ْش َِْت ِيه ،أَو ََِت ُد ِرَيهُ ،وكِري ا ْحلد ِ
ب ال ِْمس ِ
اح ِ
ك أ َْو
َّاد َُيْ ِر ُق بَ َدنَ َ
ْ َ
ْ
َ َ ُ َ
ْ

()3
ك أ َْو ََِت ُد ِم ْنهُ ِرَيًا َخبِيثَةً» .
ثَ ْوبَ َ
ففي هذا احلديث "هني عن جمالسة من يتأذى مبجالسته ،كاملغتاب،

( )1متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :اإلميان ،ابب :سؤال جربيل النيب  عن اإلميان
واإلسالم واإلحسان ،رقم احلديث ( ،)50واإلمام مسلم ،كتاب :اإلميان ،ابب :معرفة اإلميان
واإلسالم واإلحسان ،رقم احلديث (.)1
( )2الفرقان.]29-27[ :
( )3سبق خترجيه (ص.)15 :
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واخلائض يف الباطل ،والندب إىل من ينال مبجالسته اخلري من ذكر هللا ،
()1

وتعلم العلم" .
ومن هنا كانت الصحبة السيئة من معوقات الرقابة" ،فالصديق السيئ هو
من يبعد صديقه عن طاعة ربه ،فهو شؤم عليه يف الدنيا واآلخرة يُزين له
املعاصي ،كرتك الصالة ،وعقوق الوالدين ،ويشجعه إن عزم على فعل الشر،
()2

هم بفعل اخلري ،وإن استحيا من منكر هونه عليه" .
ويثبطه إن َّ

عالج الصحبة السيئة:
 -1تقوية عالقة الوالدين أبوالدهم؛ حيث يكونون كاألصدقاء ،وتُزال
احلواجز بينهم ،فيستطيع األوالد مصارحة آابئهم ،ومشاورهتم ،ما يساعد على
بناء الثقة املتبادلة بعيدا عن اخلوف ،ولعل أبرز األمثلة على ذلك ما فعله
يوسف  عندما أخرب والده برؤايه ،ومل خيرب أحدا قبله ،وال بعده ،وهذا
يدل على قربه  من والده؛ حيث التزم بنصيحته ،ومل خيرب أحدا برؤايه،

()3

.

( )1عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،اإلمام بدر الدين أبو حممد العيين ،حتقيق :عبد هللا حممود
حممد عمر ]بريوت  -دار الكتب العلمية  -ط 1421 - 1هـ[ (.)314/11
( )2تعزيز الرقابة الذاتية للطفال يف عصر األجهزة الذكية ،نورة القرين (ص.)42 :
( )3يوسف.]4[ :
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()1
ِ
يسهم» ،
ساءُ ال يَ ْش َقى ِهبم جل ُ
 -2انطالقا من قول النيب ُ « :ه ُم اْلُلَ َ
فمن أهم طرق عالج أتثري الصحبة السيئة على األوالد هو معرفة اآلابء من
جيالس أوالدهم ،وخمالطتهم ،والرتحيب هبم.

***

( )1متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :الدعوات ،ابب :فضل ذكر هللا  ،رقم احلديث
( ،)6408واإلمام مسلم ،كتاب :الذكر والدعاء ،ابب :فضل جمالس الذكر ،رقم احلديث
(.)2689
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املطلب الثاين :معوقات متعلقة ابلوالدين ،وسبل عالجها:

أوال :استخدام أسلوب القسوة:
ً
من املعوقات املتعلقة ابلوالدين :استخدامهم للقسوة يف تعاملهم مع
أوالدهم قوال وفعال ،ظنا منهم أن هذا األسلوب هو األمثل يف استجابة
أوالدهم ،يف حني أن االبن قد يستجيب فعال ،لكن خوفا من عقاب والديه،
ما ينعكس سلبا على الولد ،وينتج عنه آاثر نفسية واجتماعية تؤثر عليه ،وقد
ذم هللا  استخدام هذا األسلوب يف القرآن الكرمي ،وبني أنه سبب يف نفور
الناس ،وعدم استجابتهم ،قال تعاىل{ :ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
()1

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ }  ،كما أنكر النيب  على أعرايب عدم تقبيله
للصبيان ،ووصفه أبن نزع هللا من قلبه الرمحة.
ِ
تَ :جاء أ َْعرِ ٌّ ِ
ال :تـُ َقبِنلُو َن
َّيب  فَـ َق َ
ف َع ْن َعائ َشةَ  -~-قَالَ ْ
َ َ
ايب إ َىل النِ ِن
ِ
ع َّ
ك
الصْبـيَا َن؟ فَ َما نـُ َقبِنلُ ُه ْم ،فَـ َق َ
اَّللُ ِم ْن قَ لْبِ َ
كل َ
َّيب « :أ ََو أ َْملِ ُ
َك أَ ْن نَ َز َ
ال النِ ُّ
ن
()2
الر ْْحَةَ» .
َّ

عالج استخدام أسلوب القسوة:
القراءة يف كتب السنة ،واالستفادة من منهج النيب  يف تعامله مع
األطفال والشباب ،فقد ضرب لنا  أروع األمثلة يف رمحته ابلصغار ،وحسن

( )1آل عمران.]159[ :
( )2متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :األدب ،ابب :رمحة الولد وتقبيله ومعانقته ،رقم
احلديث ( ،)5998واإلمام مسلم ،كتاب :الفضائل ،ابب :رمحته  الصبيان والعيال وتواضعه
وفضل ذلك ،رقم احلديث (.)2317
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تعامله مع الشباب ،وإحسانه هلم ،ومن األمثلة على ذلك:
ِ ِ
 عن أيب هريره  قال :قبَّل رسول هللا  احلَ َسن ب َن َعل رني وعْن َدهُ األقْـَرعُإن يل عشرة ِمن ِ
َّم ِ
س الت ِ
بن َحابِ ر
منهم
يم ُّي َجالِسا ،فَـ َق َ
الولَد ما قَـبَّـْل ُ
ت ْ
ُ
ال األقْـَرعَُ َ َ َ َ َّ :
()1
سول َِّ
اَّلل ُ ،مثَّ قَ َالَ « :من ال يَ ْر َح ُم ال يُ ْر َحم» .
أحدا .فَـنَظََر إلَْي ِه َر ُ
َ
ول َِّ
س ب ِن مالِ ر
اَّلل  يَ ْد ُخ ُل َعلَْيـنَا َوِيل أَخ
الَ :كا َن َر ُس ُ
ك  قَ َ
 َع ْن أَنَ ِ ْ َِ
صغِري يكْىن أَاب عم رري ،وَكا َن لَه نـُغَر يـْلع ِ
َّيب 
ات ،فَ َد َخ َل َعلَْيه النِ ُّ
ب بِه ،فَ َم َ
َ ُ َ َ َُْ َ ُ َ َ ُ
الَ « :ي
ات نـُغَُرهُ ،فَـ َق َ
ات يَـ ْورم ،فَـَرآهُ َح ِزينا ،فَـ َق َ
الَ « :ما َشأْنُهُ؟» ،قَالُواَ :م َ
َذ َ
()2

أ ََاب عُ َم ْري َما فَ َع َل النُّ غَ ْريُ؟» .
 عن سه ِل ب ِن سع رد  قَ َال :أُِيت رس ُ ِبَ ،و َع ْن َميِينِ ِه
َْ َْ ْ َْ
ول هللا  بَِق َد رح فَ َش ِر َ
ََُ
ِ
اخ َع ْن يَ َسا ِرِه ،فَـ َقالَ « :ي غُ َال ُم ،أ َََتْذَ ُن ِيل أَ ْن
َح َد ُ
ث الْ َق ْومَ ،و ْاألَ ْشيَ ُ
غُ َالم ُه َو أ ْ
ول ِ
ِ
ال :ما ُكْنت ِألُوثِر بِنَ ِ
هللا،
َحدا َاي َر ُس َ
ص ِييب ِمْن َ
كأَ
أُ ْعط َي ْاألَ ْشيَا َخ؟» ،فَـ َق َ َ ُ َ
()3
َعطَاهُ إِ َّايهُ .
فَأ ْ
ِ
ول
ال َر ُس ُ
ت :قَ َ
 َع ْن أم املؤمنني َعائ َشةَ -رضي هللا تعاىل عنها -أ ََّهنَا قَالَ ْ( )1متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :األدب ،ابب :رمحة الولد وتقبيله ومعانقته ،رقم
احلديث ( ،)5997واإلمام مسلم ،كتاب :الفضائل ،ابب :رمحته  الصبيان والعيال وتواضعه
وفضل ذلك ،رقم احلديث (.)2318
( )2أخرجه اإلمام أيب داود ،كتاب :األدب ،ابب :الرجل يتكىن وليس له ولد ،رقم احلديث (،)4969
وقال :حديث صحيح.
( )3متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :اهلبة وفضلها ،ابب :اإلشهاد يف اهلبة ،رقم احلديث
( )2587واإلمام مسلم ،كتاب :اهلبات ،ابب :كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة ،رقم احلديث
(.)1623
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()1
ِ
ريا أَ ْد َخ َل َعلَ ْي ِه ُم ِ
الرفْ َق» .
هللا « :إِذَا أ ََر َ
اد هللاُ ِِ ب َْه ِل بَ ْيت َخ ْ ً
اثنيًا :االنشغال ،وعدم استشعار مسؤولية األوالد:
يعد انشغال الوالدين من معوقات الرقابة اليت تؤثر سلبا على حياة أوالدهم
ومستقبلهم ،فاألطفال يدمنون اجللوس على األلعاب اإللكرتونية دون حسيب
ومتابعة لنوعية األلعاب اليت قد حتمل حماذير عقدية ،وأخالقية ،إضافة إىل
أتثريها النفسي على الطفل إذا كانت تتضمن عنفا ،أما املراهق ،فقد جيلس
ساعات طويلة على وسائل التواصل ،ويتأثر مبا يطرح خالهلا من أفكار،
ويتعرف على أشخاص قد يؤثرون عليه فكراي ،ويستغلون ضعف احلصانة
العلمية ،والدينية لديه بسبب انشغال األهل عنه ،فيصبح عنصر هدم ،ال بناء.

عالج االنشغال ،وعدم استشعار مسؤولية األوالد:
استشعار نعمة األوالد ،وأهنم رزق من هللا ،وزينة احلياة الدنيا،
()2

 ،والقيام مبا أوجبه هللا من

مسؤوليات جتاهم ،ومتابعتهم ،واحلرص عليهم مما حييط هبم من مؤثرات ،وهذا
هو منهج األنبياء مع أوالدهم ،ومن األمثلة على ذلك حرص يعقوب 
على أبنائه ،وخوفه عليهم من العني.

( )1أخرجه اإلمام أمحد ،رقم احلديث ( ،)24427وقال األلباين :حديث صحيح .انظر :صحيح
اجلامع الصغري وزايدته ]بريوت  -املكتب اإلسالمي  -ط 1408 - 3هـ[رقم احلديث (.)303
( )2الكهف.]46[ :
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()1

 ،ويف موضع آخر نصحه وتوجيهه البنه ليوسف

 يف موضوع رؤايه.
()2

 ،إضافة إىل نصائح لقمان البنه اليت تتضمن

حرصه عليه يف جوانب احلياة كافة :الدينية ،واألخالقية ،واآلداب العامة.
قال تعاىل{ :ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ
ﲬﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲭ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳎﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ
ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ ﳏ
()3

ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ} .

( )1يوسف.]67[ :
( )2يوسف.]5[ :
( )3لقمان.]19-13[ :
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اثلثًا :التفرقة بني األبناء:
من املعوقات اليت تؤثر نفسيا على األبناء فضال عن أهنا تعيق الرقابة :التفرقة
بني األوالد ،وعدم العدل ،واملساواة يف االهتمام والعطف واحلرص ،واهلدية،
فقد يفضل اآلابء بعض األوالد على غريهم ،ما يسبب الكراهية والعداوة بني
األوالد ،وابلتايل يتغري سلوكهم ،وقد عد النيب  هذا جورا.

عن النعمان بن بشري َّ 
ض امل ْوِهبَ ِة
ت أ ََابهُ بَـ ْع
ت َرَو
أن أ َُّمهُ بْن
احةََ ،سأَلَ ْ
َ
َ
َ
َ
ِ ِِ ِ ِ
سول
حَّت تُ ْش ِه َد َر َ
ضى َّ
ت :ال أ َْر َ
من َماله البْن َها ،فَالْتَـ َوى هبَا َسنَة ُمثَّ بَ َدا له ،فَقالَ ْ
هللا  علَى ما وهبت ِالب ِين ،فأخ َذ أَِيب بي ِدي وأ ََان يوم ر
سول ِ
ِ
هللا
ئذ غُ َالم ،فأتَى َر َ
َ
َ َْ َ ْ
َ َ ََ
سول ِ
هللاَّ ،
احةَ أ َْع َجبَـ َها أَ ْن أُ ْش ِه َد َك علَى الذي
قال :اي َر َ
 ،فَ َ
إن أ َُّم هذا بْن َ
ت َرَو َ
سول ِ
قال:
َك َولَ ٌد ِس َوى هذا؟» َ
قال َر ُ
ت ِالبْنِ َها ،فَ َ
هللا « :ي بَ ِشريُ أَل َ
َوَهْب ُ
قال« :فال تُ ْش ِه ْدِين
قالَ :الَ .
ت له ِمثْ َل هذا؟» َ
نَـ َع ْم .فَ َ
قال« :أَ ُكلَّ ُه ْم َو َه ْب َ
إ ًذاِ ،
فإين ال أَ ْش َه ُد علَى َج ْور».

ويف رواية اإلمام البخاري« :فَاتَّ ُقوا َّ ِ
بني ْأوَال ِد ُك ْم»(.)1
اَّللَ وا ْعدلُوا َْ

عالج التفرقة بني األبناء:

( )1أخرجه اإلمام البخاري ،كتاب :املساقاة ،ابب :من رأى صدقة املاء وهبته ووصيته جائزة مقسوما
كان أو غري مقسوم ،رقم احلديث (.)2351
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التوبة إىل هللا  من ظلم األوالد ،والتفرقة بينهم ،والفوز ابألجر العظيم
من هللا  يوم القيامة ،فعدل الوالدين ال يقتصر نفعه على أوالدهم وحسب،
بل جيازي عليه اخلالق  الوالدين يوم القيامة عظيم اجلزاء.
قال رسول هللا « :إِ َّن الْم ْق ِس ِطني ِع ْن َد ِ
هللا َعلَى َمنَابَِر ِم ْن نُورَ ،ع ْن ََيِ ِ
ني
َ
ُ
ني ،الَّ ِذين ي ْع ِدلُو َن ِيف حك ِ
ْم ِه ْم َوأ َْهلِي ِه ْم َوَما
َّ
الر ْْحَ ِن َ وكِلْتَا يَ َديْ ِه ََيِ ٌ
ُ
َ َ
َولُوا»(.)1

***

( )1أخرجه اإلمام مسلم ،كتاب :اإلمارة ،ابب :فضيلة اإلمام العادل ،رقم احلديث (.)1827
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اخل امتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،احلمد هلل الذي أعانين على إجناز
هذا البحث الذي يهدف إىل معرفة الرقابة على األوالد يف ضوء الكتاب
والسنة ،وقد تطرقت فيه لبيان أمهية الرقابة على األوالد يف الوقت احلاضر،
وبينت اإلجراءات الوقائية والعالجية للرقابة على األوالد يف الكتاب والسنة،
وتناولت املعوقات اليت حتول دون حتقيق الرقابة على األوالد ،وبيان سبل
عالجها من خالل نصوص القرآن الكرمي ،والسنة النبوية ،وتوصلت من خالل
هذا البحث إىل النتائج التالية:
 -1ممارسة األسرة لدورها الرقايب بنوعيه الوقائي والعالجي يكفل االستقرار،
واألمان ،والرتابط األسري.
 -2التحصني ،والتوجيه ،واملتابعة من أهم اإلجراءات الوقائية اليت يتخذها
اآلابء يف الرقابة على أوالدهم.
 -3ال خيلو أي عمل من معوقات تعرتض طريقه ،لكن لكل معوق عالج،
والرقابة على األوالد تعرتضها بعض املعوقات اليت لن تقف عقبة يف طريق اآلابء
ابستشعارهم للمسؤولية.
ويف هناية البحث ال يفوتين أن أشري إل عدد من التوصيات:
 -1ضرورة عناية الوالدين بتعزيز الرقابة الذاتية يف نفوس أوالدهم.
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 -2أوصي الوالدين بضرورة مواكبة املستجدات احلديثة من وسائل التواصل
وغريها ،واإلملام مبا يثار من قضااي معاصرة ،وشبهات منتشرة من خالل حضور
دورات تدريبية ،أو القراءة واالطالع؛ حتصينا ألوالدهم.
 -3ضرورة تضافر جهود الوالدين يف سبيل محاية أبنائهم من السلوكيات
اخلاطئة ،واألفكار املنحرفة ،فالرتبية والرقابة ليست مسؤولية شخص واحد؛
()1

.

امتثاال لقوله تعاىل:

وصلى هللا ،وسلم على نبينا ُممد ،وعلى آله ،وصحبه ،وسلم

***

( )1املائدة.]2[ :
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املصادر واملراجع
 -1حتفة املودود أبحكام املولود ،البن قيم اجلوزية ،حتقيق عثمان ضمريية [،جدة  -جممع الفقه
اإلسالمي  -ط 1431 - 1هـ].
 -2تعزيز الرقابة الذاتية للطفال يف عصر األجهزة الذكية ،نورة القرين[ ،الرايض  -مركز دالئل
 ط 1440 - 3هـ[. -3تفسري التحرير والتنوير ،البن عاشور[ ،تونس  -الدار التونسية للنشر  -د.ط 1984 -م].
 -4تفسري القرآن العظيم ،البن كثري ،حتقيق :سامي السالمة[ ،الرايض  -دار طيبة ـ ـ ط 2ـ ـ
1420ه].
 -5جامع الرسائل ،شيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل[ ،الرايض  -دار
العطاء  -ط 1422 - 1هـ].
 -6اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب ،حتقيق :د .عبد هللا الرتكي[ ،بريوت  -مؤسسة الرسالة
 ط 1427 - 1هـ]. -7اجلامع لشعب اإلميان ،للبيهقي ،حتقيق :خمتار الندوي[ ،الرايض  -مكتبة الرشد  -ط1
  1423هـ]. -8سلسلة األحاديث الصحيحةـ [الرايض  -مكتبة املعارف  -د.ط  1415 -هـ].
 -9سنن ابن ماجه[ ،الرايض  -مكتبة املعارف  -ط 1417 - 1هـ].
 -10سنن أيب داود[ ،الرايض  -دار السالم  -ط 1421 - 1هـ].
 -11سنن الرتمذي[ ،بريوت  -دار الغرب اإلسالمي  -ط11996 - 1م].
 -12السنن الكربى ،للبيهقي ،حتقيق :حممد عبدالقادر[ ،بريوت  -دار الكتب العلمية  -ط3
  1424هـ]. -13شرح العقيدة الواسطية ،الشيخ حممد بن صاحل العثيمني [طبع على نفقة سليمان بن عبد
العزيز الراجحي  -ط 1420 - 2هـ].
 -14صحيح ابن حبان[ ،بريوت  -بيت األفكار الدولية  -د .ط 2004 -م].
 -15صحيح البخاري[ ،بريوت  -دار ابن كثري  -ط 1423 - 1هـ].
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 -16صحيح الرتغيب والرتهيب ،لللباين[ ،الرايض  -مكتب املعارف  -ط1421 - 1هـ].
 -17صحيح اجلامع الصغري وزايدته ،لللباين[ ،بريوت  -املكتب اإلسالمي  -ط- 3
1408هـ].
 -18صحيح مسلم[ ،د.م  -دار طيبة  -ط 1427 - 1هـ].
 -19عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،اإلمام بدر الدين أبو حممد العيين ،حتقيق :عبد هللا
حممود حممد عمر[ ،بريوت  -دار الكتب العلمية  -ط 1421 - 1هـ].
 -20فتح الودود يف شرح سنن أيب داود ،أليب احلسن السندي ،حتقيق :حممد اخلويل[ ،مصر
 مكتبة لينة  -ط 1431 - 1هـ]. -22لسان العرب ،حممد بن مكرم مجال الدين ابن منظور[ ،بريوت  -دار صادر  -ط- 3
 1414هـ].
 -23جمموع فتاوى ابن ابز ،مجع وترتيب :د .حممد الشويعر[ ،الرايض  -دار القاسم  -ط1
  1420هـ]. -24مسند اإلمام أمحد[ ،بريوت  -مؤسسة الرسالة  -ط 1417 - 1هـ].
 -25مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون[ ،بريوت -
دار الفكر  -د .ط  1399 -هـ].
 -26املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي[ ،األردن  -بيت األفكار الدولية -
د .ط  -د .ت].
 -27مؤشرات التطرف لدى الشباب ..دراسة ميدانية ،د .عبد العزيز اهلليل[ ،الرايض -مركز
دالئل  -ط 1437 - 1هـ].
 -28النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،حتقيق :حممود الطناحي[ ،د.م  -املكتبة
اإلسالمية ـ ط 1383 - 1هـ].
 -29هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة ،حتقيق :علي احلليب[ ،القاهرة  -دار
ابن عفان  -ط 1422 - 1هـ].
***
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