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قواعد النشر
مجلةةا عةماةةا احمةةة مودةةد مةة( لةةاوا احل ة موا ةالالةةو الشةةرعوان ا ةةا علدوةةا مو دةةا
ُ
عدةاة البوث الالمي مةلجةماا .تانى منشر البووث الالدوا فق الضوامط اآل وا :
ا
أول  :يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًاملجلةً ً:
ً
 -1أن يتسم مةألصةلا االمتكة

ةةد عةة(

الجدة الالدوا املنهجوا ل ما اال جةه .

 -2أن يلتز مةملنةهج األا ات الولةئل الالدوا املاتبرة في مجةله .
ً
 -3أن يكون البوث اقوقة في التوثوق التخر ج .
 -4أن يتسم مةلس ما اللغو ا .
 -5أال يكون قد لبق نشره .
ً
 -6أال يكون مست م( موث أ لةلا أ كتةب لواء أكةن ذلك للبةحث نفسه أ لغيره .

ا
ثانياًً:يشترطًعندًتقديمًالبحثً ًً :
-1

ً
ً
ً
أن يق ة ةةد البةح ة ةةث لب ة ةةة منش ة ةةره مش ة ةةفوعة اس ة ةةير ه الوا واةمخت ة ةةرةن ق ة ةرا ا يتض ة ةةد(
ً
ً
امت ك البةحث لحقوق املل وا الف ر ا للبوث كةم التزامة ااد نشر البوةةث ال ااةةد
موافقا خطوا م( هوئا التور ر .

-2

أال ز د صفوةت البوث ع( ة60ن صفوا مقةس ةA4ن .

-3

أن يكةةون مةةنط املةةتن ة 17ن  Traditional Arabicالهةةوامب مةةنط ة13ن أن يك ةةون
بةعد املسةفةت مين األلطر ة مفران .

-4

يقد البةحةةث ثة ث نطةةع مطبوعةةا مةة( البوةةث مةةن ملعةةي مةةةللغتين الار وةةا احنجليزيةةا ال
ز د كلدة ه ع( مةئتي كلدا أ صفوا احدة ..
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ا
ثالثاً:التوثيقً ًً :
 -1وضن هوامب كل صفوا ألفلهة على حدة .
 -2ثبت امل ةا املراعن في فهرس يلحق مآخر البوث .
 - 3وضن ندةذج م( صو ال تةب املعطوط املحقق في مكةنهة املنةلب .
 - 4رفق عدون ال و الرلومةت املتالقا مةلبوث على أن كون اضحا علوا .
ا
رابعا ًاا  :عنةةد ا ألةةدةء األعة فةةي مةةتن البوةةث أ الد الةةا ةةوكر لةةنا الوفةةةة مةلتةةة الهجةةر ذا ةكةةن
ََ
الالم متوفى .
ا
خامسا ًاا  :عنةةد ا األعة األعنبوةةا فةةي مةةتن البوةةث أ الد الةةا ففنهةةة تةةب موةةر عر وةةا وضةةن مةةين
ً
قولين مور ال ونوا من االكتفةء موكر االلم كةم عند اه أل ل مرة .
ا َّ
سادسا  ُ :و م البووث املقدما للنشر في املجلا م( قبل اثنين م( املح دين على األقل.
ً

ا ُ
سابعا  :تاةا البووث مادلا على ألطوانا مدمجا  CDأ رلل على البريد احل تر ني للدجلا .
ً
ا
ثامنا  :ال تاةا البووث لى أصحةبهة عند عد قبولهة للنشر .
ً
تاسعاًاُ :ياطى البةحث نطعتين م( املجلا عشر مست ت م( موثه .
عنوانًاملجلةً ًً :
عدون املرال ت مةلم ئيس ور ر مجلا الالو الشرعوا
الر ةض  -11432ص ب 5701
هة ف  - 2582051 :نةلوخ ة فةكس ن 2590261

www. imamu.edu.sa
E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa
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احملتوايت

مروايت يزيد بن أيب حبيب املُعلَّة ابالختالف يف كتاب العلل
لإلمام الدارقطين (ت385 :هـ) (مجعاً ودراس ًة)
د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي
حديث جبري بن مطعم  أن النيب  قال" :اي ب ىِن اعب ىدمان ٍ
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الا َتاْانـ ُعوا أ ا
لْاي ٍل أ ْاو اناار" رواية ودراية
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل
األعمال املتعدية والقاصرة (قاعدهتا وتطبيقاهتا الفقهية)
د .عبد اجمليد بن صاحل املنصور
املسائل األصولية املرتبطة ابلعقيدة يف ابب النسخ من كتاب
فهم القرآن ومعانيه للحارث احملاسيب
د.أمحد بن عايل بن علي معافا
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مرويات يزيد بن أبي حبيب ال ُمعلَّة باالختالف
في كتاب العلل لإلمام الدارقطني (ت385 :هـ)
(جمعا ً ودراسةً)

د .بدر بن حمود بن ربيع الرويلي
قسم الدراسات اإلسالمية – كلية التربية واآلداب
جامعة الحدود الشمالية

مرويات يزيد بن أبي حبيب ال ُمعلَّة باالختالف
في كتاب العلل لإلمام الدارقطني (ت385 :هـ) (جمعا ً ودراسة)ً
د .بدر بن حمود بن ربيع الرويلي
قسم الدراسات اإلسالمية – كلية التربية واآلداب
جامعة الحدود الشمالية
تاريخ تقديم البحث 1441 /6 /12 :هـ

تاريخ قبول البحث 1441 /9 /13 :هـ

ملخص الدراسة:
موضوع البحث :مروايت يزيد بن أيب حبيب املعلة ابالختالف يف كتاب العلل لإلمام
الدارقطن ،مجعاً ودراسة.
أهدافه :بيان املنزلة العلمية ليزيد بن أيب حبيب ،وعدد مروايته يف الكتب الستة ،وطبقات
الرواة عنه ،ومجع املروايت املعلة ابالختالف عليه ،ودراستها ومتييز الوجه الراجح ،مع إبراز
ترجيحات الدارقطن لبعض األوجه ،وتوضيح ما لو خالفه بعض األئمة فيما ذهب إليه.
منهجه :يعتمد البحث على املنهج االستقرائي مث التحليلي والنقدي.
أهم نتائج البحث :اتضحت أمهية علم علل احلديث ،ودقّته ،وصعوبة مسلكه ،مما
يستلزم التنبّه عند دراسة املروايت املعلة ،والرتوي عند الرتجيح ،كما اتضحت منزلة يزيد بن أيب
حبيب العلمية وعلو شأنه ،فهو جممع على االحتجاج به ،وقد انقسمت طبقات الرواة عنه يف
تفرد الليث بن سعد ابلطبقة األوىل ،فهو أوثق الرواة عنه،
الكتب الستة إىل ست طبقاتّ ،
وأكثرهم رواية.
وكذلك برزت املكانة العلمية للدارقطن ،وعلو شأنه يف هذا الفن ،وأمهية كتابه العلل،
وكانت أكثر قرائن التعليل لدى الدارقطن :العدد ،واحلفظ ،واالختصاص.
وقد بلغت مروايت يزيد بن أيب حبيب املعلّة ابالختالف عليه سبعة أحاديث ،منها
حديثان إسنادمها صحيح ،وحديثان إسنادمها حسن ،وحديث موقوف صحيح ،له حكم
الرفع ،وحديثان تع ّذر احلكم عليهما؛ لعدم الوقوف عليهما يف مصادر السنة بعد البحث
والتفتيش.
الكلمات املفتاحية :يزيد بن أيب حبيب ،املعلّة ابالختالف ،كتاب العلل ،الدارقطن

The Defective Narrations of Yazid Bin Abi Habib، in the Book of Ilal by
Imam Al-Darqutni )collection and study
Dr. Badr Hmoud Rabye Alrowili
Department of Islamic Studies، - Faculty of Education and Arts
Northern Border University.
Abstract :
The subject of the research: The Defective Narrations of Yazid Bin Abi
Habib، in the Book of Ilal by Imam Al-Darqutni، collection and study
The objectives: to explain the scientific status of Yazid bin Abi Habib، the
number of his narratives in the six books، the layers of the narrators about him
and gathering of the narratives dependent on disagreement over it، studying them
and distinguishing the most correct face، while highlighting Al-Darqutny's
weightings in some ways and clarifying what some imams disagreed with what
he referred to.
The methodology: The research depends on inductive، analytical and critical
approaches.
The most important results of the research: The importance of the science of
the hadith’s reasoning، its accuracy، and the difficulty of its conduct became
clear، which necessitates caution when studying the narrated narratives، and
narration when weighting. The six books are divided into six layers. Al-Layth
bin Saad is unique in the first layer. He is the trustful of the narrators، with most
narratives.
Also، the scientific position of Al-Daraqutni emerged، with his high position
in this art، and the importance of his book The Illness or Deficiency، and the
most important evidence for Al-Daraqutni were: the number، preservation، and
specialization.
The subject of disagreement amounted to seven Hadiths، for the narrations
of Yazid bin Abi Habib، including two Hadiths that were authenticated to be
valid (Sahih)، two authentic Hadiths (hason)، and a valid hadith، with the status
on raising to be valid، and two Hadiths that could not be judged، because they
were not examined in the Sunnah sources after searching and researching.
key words: Yazid bin Abi Habib، the reasoning for the difference، kitab Al
Ealal، Al-Darqutny

املقدمة

احلمد هلل رب العاملي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلي،
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعي ،أما بعد:
أجل العلوم وأرفعها ،وعلم علله من أدق فروع هذا
فإن علم احلديث من ّ
العلم وأنفعها؛ وهو امليزان يف رد األخبار أو قبوهلا ،وقد كان األئمة املتقدمون
أساتذة هذا الشأن وصيارفته ،فأفنوا أعمارهم يف الرحالت بي األمصار،
وتتبعوا الرواايت واآلاثر ،فميّزوا الصحيح من العليل ،والثابت من الدخيل،
حىت جاء عصر التدوين ،فألّفوا املصنفات وكتبوا املروايت ،وتفنّنوا يف هذا
العلم ،فكتبوا يف الطبقات واملشيخات ،وصنّفوا يف الرجال والتواريخ والعلل
والسؤاالت ،وأجادوا أميا إجادة ،وأفادوا غاية اإلفادة.
وقد أشار احلافظ ابن الصالح إىل بعض كتب العلل اليت ينبغي لطالب
احلديث االعتناء هبا ،فقال" :ومن أجودها :كتاب العلل عن أمحد بن حنبل،
وكتاب العلل عن الدارقطن"( ،)1وقد أشاد مجع من احلفاظ ،كاحلميدي
األندلسي ،وابن كثري ،والبُ ْل ِقين ،وغريهم بكتاب العلل للدارقطن ،وذكروا أبنه
أمجع كتب العلل ،وأميزها.
وألمهية هذا الكتاب ،فقد اعتىن به الباحثون وأهل العلم ،فحققوه،
واستخرجوا منه أفكاراً حبثية ،ومشاريع علمية.

( )1مقدمة ابن الصالح (ص.)251
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وكان من هذه األفكار مجع مروايت إمام من األئمة أ ُِعلّت ابالختالف
عليه ،فينظر فيها وتدرس ،وقد وقفت على مروايت مجع من األئمة ُحبثت يف
رسائل علمية ،فأردت املسامهة يف هذا الباب ودراسة مروايت إمام مل تبحث،
ووقع االختيار على مروايت اإلمام التابعي اجلليل :يزيد بن أيب حبيب
املصري ،وقد بلغ عدد املواضع اليت وقفت عليها يف كتاب العلل لإلمام
الدارقطن ( )7مواضع.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
 -1املنزلة اجلليلة لعلم علل احلديث؛ إذ هو أدق علوم السنّة وأقلّها مسلكاً؛
لوعورته.
 -2أن دراسة املروايت املعلّة يساهم يف ُدربة طالب العلم وتنمية ملكته يف
علوم احلديث.
 -3إفادته يف معرفة مناهج األئمة يف التعليل والرتجيح ،مع الوقوف على
شيء من القرائن يف ذلك.
 -4املسامهة يف متييز األحاديث الصحيحة عن غريها.
 -5تقدم طبقة اإلمام يزيد بن أيب حبيب ومكانته العلمية الرفيعة؛ إذ هو
شيخ بلده ومفتيها.
 -6املكانة العلمية لإلمام الدارقطن ،وأمهية كتابه العلل.
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مروايت يزيد بن أيب حبيب املُعلَّة ابالختالف يف كتاب العلل لإلمام الدارقطين (ت385 :هـ) (مجعاً ودراسةً)

د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي

أهداف البحث:

 -1بيان املنزلة العلمية لإلمام يزيد بن أيب حبيب.
 -2توضيح طبقات الرواة عن اإلمام يزيد بن أيب حبيب.
 -3بيان املنزلة العلمية لإلمام الدارقطن ،وأمهية كتابه العلل.
 -4دراسة االختالف على يزيد بن أيب حبيب ،ومتييز الوجه الراجح ،مث
احلكم على احلديث.
 -5إبراز ترجيحات اإلمام الدارقطن ،ومعرفة مدى موافقته لألئمة أو خمالفتهم.

مشكلة البحث:
 -1تلخصت يف مجلة من األسئلة ،منها:
 -2من أثبت الرواة يف يزيد بن أيب حبيب؟
 -3ما املنزلة العلمية لإلمام الدارقطن؟ وما أمهية كتابه العلل؟
 -4كم عدد املروايت املعلة ابالختالف على يزيد بن أيب حبيب يف كتاب العلل؟
 -5ما درجة هذه املروايت صحةً وضعفا؟
 -6هل اختلف اإلمام الدارقطن يف ترجيحاته مع األئمة؟
حدود البحث:

املروايت املعلة ابالختالف على يزيد بن أيب حبيب يف كتاب العلل
لإلمام الدارقطن ،مما مدار احلديث على يزيد بن أيب حبيب.
ومنه يعلم أن املروايت اليت اشتملت بعض طرقها على االختالف على
يزيد بن أيب حبيب غري داخلة يف نطاق البحث.
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الدراسات السابقة:

هناك دراسات وحبوث علمية ،درست املروايت املعلة ابالختالف على
عدد من األئمة يف كتاب العلل للدارقطن ،إال أين بعد البحث والتفتيش مل
أقف على من درس االختالف على يزيد بن أيب حبيب.
وقد وقفت على م َؤلّ ٍ
ف ودراستي ذكرت أحاديث يزيد بن أيب حبيب،
ُ
إال أهنا ختتلف عن هذه الدراسة ،وهي النحو اآليت:
 -1أحاديث يزيد بن أيب حبيب املصري (ت128 :ه) ،حتقيق :محزة أمحد
الزين ،الناشر :دار احلديث  -القاهرة2004 ،م.
وهو جزءٌ حديثي ،مجع بعض املروايت املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة،
وعددها ( ،)73وليس فيه دراسة ألحاديثه املعلّة ابالختالف.
 -2مروايت يزيد بن أيب حبيب يف كتب السنة التسعة (خترجياً ودراسة)،
للباحث :حممد احلاج حممد حاج إدريس ،جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا2008 ،م.
وهذه الرسالة مل أستطع الوقوف عليها كاملة؛ فهي غري مطبوعة ،وال
متوافرة على الشبكة العنكبوتية ،وتواصلت مع الباحث فأفادين جزاه هللا خرياً
أن عمله خمتلفاً متاماً عن دراسيت ،وأرسل يل ثالثة مناذج تقريباً ،فوجدهتا كما
ذكر ،وعمله كان مقتصراً على ختريج احلديث من الكتب التسعة واحلكم
على ظاهر إسناده ،فليس فيه دراسة للعلل وال لطرق احلديث وأوجه
االختالف ،وال لكالم أئمة النقد على األحاديث.
 -3التابعي اجلليل السوداين يزيد بن أيب حبيب( ،سريته ،آاثره العلمية،
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مسنده) ،للباحث :د .حسن علي ،جامعة إفريقيا العاملية2000 ،م.
وقفت على جزء منها ،وقد تضمنت ترمجة موسعة ليزيد بن أيب حبيب،
در َست نسبه ،وعصره من الناحية السياسية ،واالجتماعية ،والعلمية،
َ
وإسهاماته الفقهية واحلديثية والتفسريية ،ومجعت يف آخرها مسنداً ألحاديثه
يف الصحيحي ،والسنن ،ومسند أمحد ،وصحيح ابن حبان ،دون دراسة
حديثية هلا.
وامتازت دراسيت جبمع مروايت يزيد اليت وقع فيها االختالف عليه يف
كتاب علل الدارقطن ،ودراسة أوجه االختالف والعلل والقرائن املرجحة بي
األوجه ،فدراسيت تطرق مسألة من مسائل علل احلديث ،خبالف هذه
الدراسة.

منهج البحث وإجراءاته:
يعتمد البحث على املنهج االستقرائي مث التحليلي والنقدي ،وكان العمل
فيه على النحو التايل:
 -1مجعت مروايت يزيد بن أيب حبيب املعلة ابالختالف من كتاب العلل
لإلمام الدارقطن ،على أن يكون مدار احلديث على يزيد.
 -2أذكر أوجه االختالف اليت نص عليها الدارقطن ،وإن وقفت على أوجه
مل يذكرها بينت ذلك.
أبي رواة كل وجه من األوجه ،وأذكر الفروقات يف املنت واإلسناد إن
ّ -3
وجدت.
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أخرج كل وجه من أوجه االختالف ،من خالل مصادر السنّة األصيلة،
ّ -4
وأرتبها كما يلي:
الكتب الستة (البخاري ،مسلم ،أبو داود ،الرتمذي ،النسائي ،ابن
ماجه) ،مث على حسب وفيات املصنفي (األقدم فاألقدم).
أبي احلكم على الرواة ممن هلم أثر
 -5أدرس أوجه االختالف ،سنداً ومتناً ،و ّ
يف احلكم على الوجه.
 -6أُمهل احلكم على الراوي إن كان ال أثر له ،أو كان الوجه معلوالً من
دونه.
 -7أكتفي بقول احلافظ ابن حجر يف (التقريب) إن كان الراوي ثقة غري
مطعون فيه ،أما إذا كان فيه مقال وعليه يتحدد احلكم على الوجه ،فأُبَّي
أقوال النقاد فيه جرحاً وتعديال.
 -8عند دراسة األوجه ،أبي حال كل وجه ،مث أذكر الوجه الراجح من أوجه
االختالف ،مث أذكر احلكم على احلديث من وجهه الراجح ،وإن وقفت
له على شاهد أشرت إليه مبيناً حكمه ،فإن كان يف الصحيحي أو
أحدمها اكتفيت بذكره والعزو إليه ،وإن كان يف غريمها بينت قول العلماء
فيه.
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خطة البحث:

املقدمة :وتشتمل على أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،ومشكلته،
وأهدافه ،وحدوده ،ومنهجه ،وخطته.
التمهيد :وفيه:
 ترمجة موجزة لإلمام الدارقطن ،ومنزلة كتابه العلل. ترمجة موجزة لإلمام يزيد بن أيب حبيب.املبحث األول :املروايت املُعلّة ابالختالف يف إبدال را ٍو أو أكثر بغريه
املبحث الثاين :املروايت املُعلّة ابالختالف يف الرفع والوقف
املبحث الثالث :املروايت املُعلّة ابالختالف يف زايدة را ٍو أو إسقاطه من
اإلسناد
اخلامتة :وفيها أهم نتائج البحث.
ثبت املصادر واملراجع.
***
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متهيد:

 -ترمجة موجزة لإلمام الدارقطين ،ومنزلة كتابه العلل:

أوالً :ترمجة اإلمام الدارقطين(:)1

 امسه ،ونسبه ،ومولده:
علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن
عبد هللا ،الدارقطن ،البغدادي.

وكنيته :أبو احلسن .وكان مولده ببغداد سنة 306ه ،وقيل :سنة
305ه.
الدارقُطْن :نسبة إىل دار القطن ،وهي حملة كبرية ببغداد.
ونسبته َ
شيوخه وتالميذه:
شيوخه :أبو القاسم البغوي ،وأبو بكر بن أيب داود السجستاين ،وحيىي
بن حممد بن صاعد ،وخلقاً سواهم.
اخلالل،
وتالميذه :أبو بكر الربقاين ،وأبو نعيم األصبهاين ،وأبو حممد ّ
وأبو القاسم بن بشران ،وأبو عبد هللا احلاكم ،ومحزة السهمي ،ومجاعة غريهم.
 أقوال العلماء فيه:
كان اإلمام أبو احلسن الدارقطن حبر من حبور العلم ،وإمام من أئمة
الدنيا ،حىت أثىن عليه األئمة ،وبيّنوا مكانته العلمية ،فمن أقواهلم:
( )1انظر مصادر ترمجته :اتريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ( ،)493-487/13األنساب،
للسمعاين ( ،)273/5سري أعالم النبالء ،للذهيب ( ،)460-449/16طبقات
الشافعية الكربى ،للسبكي (.)462/3
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 -1قال اخلطيب البغدادي" :كان فريد عصره ،وقريع دهره ،ونسيج وحده،
وإمام وقته ،انتهى إليه علم األثر ،واملعرفة بعلل احلديث ،وأمساء الرجال،
وأحوال الرواة ،مع الصدق واألمانة ،والثقة والعدالة ،وقبول الشهادة ،وصحة
االعتقاد ،وسالمة املذهب ،واالضطالع بعلوم سوى علم احلديث.)1(".
 -2وقال أبو الطيب طاهر بن عبد هللا الطربي" :كان الدارقطن أمري
املؤمني يف احلديث ،وما رأيت حافظاً ورد بغداد إال مضى إليه ،وسلم
له -.يعن :سلم له التقدمة يف احلفظ ،وعلو املنزلة يف العلم .)2("-
 -3وقال أبو عبد الرمحن السلمي":شهدت ابهلل أن شيخنا الدارقطن مل
خيلّف على أدمي األرض مثله يف معرفة حديث رسول هللا  ،وكذلك
الصحابة ،والتابعي ،وأتباعهم"(.)3
 -4وقال عبد الغن بن سعيد  -احلافظ مبصر " :-أحسن الناس كالماً على
حديث رسول هللا  ثالثة :علي ابن املدين يف وقته ،وموسى بن هارون

يف وقته ،وعلي بن عمر الدارقطن يف وقته"(.)4
 -5وقال السمعاين" :أحد احلافظ املتقني املكثرين ،وكان يضرب به املثل يف
احلفظ"(.)5

()1اتريخ بغداد ،للخطيب البغدادي (.)487/13
( )2اتريخ بغداد ،للخطيب البغدادي (.)487/13
( )3سري أعالم النبالء ،للذهيب (.)457/16
( )4اتريخ بغداد ،للخطيب البغدادي (.)487/13
( )5األنساب ،للسمعاين (.)273/5
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 -6وقال الذهيب" :كان من حبور العلم ومن أئمة الدنيا ،انتهى إليه احلفظ
ومعرفة علل احلديث ورجاله ،مع التقدم يف القراءات وطرقها ،وقوة

املشاركة يف الفقه واالختالف ،واملغازي ،وأايم الناس ،وغري ذلك"(.)1
 منزلة كتابه (العلل):
إن َّ
يوضح منزلة كتاب العلل لإلمام الدارقطن ثناء العلماء عليه،
أدل ما ّ
ووصفهم له أبنه أمجع كتب العلل ،ومن أجودها؛ لذا حرص الباحثون
املعاصرون على عمل الدراسات واألحباث عليه.
وأما نصوص األئمة يف ثنائهم عليه فعديدة ،منها:
 -1قال أبو عبد هللا احلميدي األندلسي" :ثالثة أشياء من علوم احلديث جيب
التهمم هبا :العلل ،وأحسن كتاب وضع فيه ( كتاب الدارقطن).)2(".
تقدمي ّ
تبي براعة هذا اإلمام الفرد ،فطالع
 -2وقال اإلمام الذهيب" :وإذا شئت أن ّ

العلل له؛ فإنك تندهش ويطول تعجبك"(.)3
 -3وقال احلافظ ابن كثري" :ومن أحسن كتاب وضع يف ذلك  -أي يف
املعلّل  -وأجلّه وأفحله :كتاب العلل لعلي بن املدين .وكذلك كتاب
أزمة ما
العلل لعبد الرمحن بن أيب حامت .وكتاب العلل للخالل .وقد مجع ّ
ذكرانه كله احلافظ الكبري أبو احلسن الدارقطن يف كتابه يف ذلك ،وهو
( )1سري أعالم النبالء ،للذهيب (.)450/16
( )2مقدمة ابن الصالح (ص.)251
( )3تذكرة احلفاظ ،للذهيب (.)133/3
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من أجل كتاب ،بل أجل ما رأيناه وضع يف هذا الفن ،مل يسبق إىل مثله،

وقد أعجز من يريد أن أييت بعده"(.)1
أجل كتاب يف العلل ،كتاب :احلافظ ابن
 -4وقال سراج الدين البُ ْل ِقين" :و ُّ
املدين ،وكذلك كتاب :ابن أيب حامت ،وكتاب :العلل للخالَّل ،وأمجعها

كتاب :احلافظ الدارقطن"( .)2وقد اعتىن احلافظ ابن حجر هبذا
الكتاب ،واستخرج منه عدداً من الكتب مما له لقب خاص ،كاملقلوب
كالً منها يف تصنيف مفرد ،وجعل العلل اجملردة
واملدرج ،واملوقوف ،فجعل ّ
يف تصنيف مستقل .قاله السخاوي( .)3وهللا أعلم.

 وفاته :تويف يف شهر ذي القعدة ،سنة 385ه ،وقد بلغ مثاني عاماً،
فرمحه هللا رمحة واسعة.

( )1الباعث احلثيث ،البن كثري (ص.)64
( )2حماسن االصطالح ،للبلقيين (ص.)268
( )3انظر :فتح املغيث ،للسخاوي (.)312/3
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 -ترمجة موجزة لإلمام يزيد بن أيب حبيب(:)1

 امسه ،ونسبه ،ومولده:
يزيد بن أيب َحبِيب ،وأبو حبيب :امسه ُس َويْد ،وقيل :قيس ،األزدي،
موالهم ،املصري .وكنيته :أبو رجاء ،وقيل :أبو محاد .واألول أشهر .وكان
مولده :بعد سنة مخسي من اهلجرة ،قال ابن هليعة :إنه ولد سنة ثالث
ومخسي .يف خالفة معاوية بن أيب سفيان ،وهو من صغار التابعي ،ذكره ابن
سعد يف الطبقة الثالثة من طبقات التابعي (أهل مصر) .وأصله من بالد
النُّوبة (السودان)( ،)2من مدينةُ :د ْم ُقلَة .قال يزيد" :كان أيب من سيب
ُد ْم ُقلَة"(.)3

( )1انظر مصادر ترمجته :العلل ومعرفة الرجال (رواية عبد هللا) ،ألمحد بن حنبل (،)151/3
اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت ( ،)321/2هتذيب الكمال ،للمزي (،)102/32
طبقات علماء احلديث ،البن عبد اهلادي ( ،)207/1سري أعالم النبالء ،للذهيب
( ،)31/6تذكرة احلفاظ ،للذهيب ( ،)97/1اتريخ اإلسالم ،للذهيب ( ،)562/3املعني
يف طبقات احملدثني ،للذهيب (ص .)44وهناك دراسات معاصرة ذكرت سريته بتوسع،
وقد ذكرهتا ضمن الدراسات السابقة.
( )2انظر :األنساب ،للسمعاين (.)191/13
ود ْم ُقلة (وبعضهم يقولُ :دنْ ُقلَة) :مدينة
( (3معجم البلدان ،للحموي (ُ ،)478 ،470/2
كبرية يف بالد النوبة ،وهي منزلة ملك النوبة على شاطئ النيل ،هلا أسوار عالية مبنية
ابحلجارة ،غزاها عبد هللا بن سعد بن أيب سرح يف سنة 31ه يف خالفة عثمان .
(دنْ ُقال العجوز) يف مشال السودان .انظر ،موقع ويكيبيداي:
وحالياً تُ ْعَرف ب ُ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7
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 صفاته اخلَْلقيّة ،واخلُلُقيّة:
اخلَْلقيّة :كان يزيد بن أيب حبيب حنيفاً أسود اللون نوبيّاً .قال ابن هليعة:

"كأنه فحمة"(.)1
ومل يعيبه ذلك؛ إذ كان من العلماء األجالء ،وقد قال الذهيب" :ارتفع

ابلتقوى مع كونه موىل أسود"(.)2
اخلُلُقيّة :كان رمحه هللا ذا دعابة ،وتواضع ،قال الليث بن سعد" :قال
رجل ليزيد بن أيب حبيب :اي أاب رجاء ،ليت الناس كلهم مثلك ،قال :إذاً

كلهم كانوا سودان"( .)3ووصفه ابن يونس املصري ،فقال" :وكان حليماً
()4
علي
عاقال"  .وكان يزيد بن أيب حبيب يقول" :ال أدع أخاً يل يغضب َّ
مرتي ،بل انظر األمر الذي يكره فأدعه"( .)5وكان يقول أيضاً" :إمنا غضيب

نعلي ،فإذا مسعت ما أكره أخذهتما ومضيت"(.)6
يف ّ

( )1طبقات علماء احلديث ،البن عبد اهلادي (.)208/1
( )2سري أعالم النبالء ،للذهيب (.)31/6
( )3اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)267/9
( )4اتريخ ابن يونس املصري (.)509/1
( )5تذكرة احلفاظ ،للذهيب (.)98/1
( )6العقد الفريد ،البن عبد ربه األندلسي (.)137/2
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 شيوخه وتالميذه:
 شيوخه :روى عن عبد هللا بن احلارث بن َج ْزء الزبيدي ،وسامل بن
عبد هللا بن عمر ،وانفع موىل ابن عمر ،وعكرمة موىل ابن عباس ،وعطاء بن
أيب رابح ،وأيب اخلري مرثد اليزين ،وسعيد بن أيب هند ،وطائفة.
 أقوال العلماء يف مساعه من بعض الرواة:

أوالً :مساعه من الصحابة :

 قال أبو حامت الرازي" :يزيد بن أيب حبيب عن عقبة بن عامر ،مرسل"(.)1املزي يف ترمجة يزيد أنه روى عن أيب الطفيل عامر بن واثلة الليثي،
 وذكر ّوقال" :إن كان حمفوظاً"( .)2وأنكر ابن حزم أن يكون له مساعٌ منه،
فقال" :وال يعلم أحد من أصحاب احلديث ليزيد مساعاً من أيب

الطفيل"(.)3
 وقال العالئي" :وروى يزيد بن أيب حبيب عن ابن حديدة اجلهن أحدالصحابة حديث :لعن الراشي .وقيل :إنه مرسل مل يسمعه منه"(.)4
واألظهر أنه مل يسمع منه؛ فقد قال البخاري عن هذا احلديث" :حديث

مرسل ،مل يسمع يزيد بن أيب حبيب من ابن حديدة"(.)5
( )1املراسيل ،البن أيب حامت (ص.)239
( )2هتذيب الكمال ،للمزي (.)104/32
( )3احمللى ابآلاثر ،البن حزم (.)207/2
( )4جامع التحصيل ،للعالئي (ص.)300
( )5العلل الكبري ،للرتمذي (ص.)200
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د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي

 -وقال الدارقطن" :مل يسمع من ابن عمر ،وال مسع من أحد من الصحابة،

إال من عبد هللا بن َج ْزء"(.)1
فرواية يزيد عن الصحابة مرسلة إال ما كان عن عبد هللا بن احلارث بن
َج ْزء الزبيدي  .وهللا أعلم.

اثنياً :مساعه عن غري الصحابة :
 قال أمحد بن حنبل ،وابن معي ،وأبو داود ،وأبو حامت" :مل يسمع منالزهري شيئاً إمنا كتب إليه"(.)2

 وذكر ابن بُ َكري أنه مل يسمع من انفع(.)3 -وروى عن عبيد بن عمري املكي ،قال املِّزي" :يقال :مرسل"(.)4

 وروى عن عبيد بن فريوز الشيباين ،والصحيح :بينهما سليمان بن عبدالرمحن الدمشقي .قاله املِّزي(.)5

 -وقال البخاري" :إبراهيم بن صاحل بن عبد هللا ،مسع منه يزيد بن أيب

( )1العلل للدارقطين (.)420/12
( )2العلل ومعرفة الرجال (رواية عبد هللا) ،ألمحد بن حنبل ( ،)538/1اتريخ ابن معني
(رواية الدوري) ( ،)475/4املراسيل ،البن أيب حامت (ص ،)239هتذيب الكمال،
للمزي (.)106/32
( )3انظر :املعرفة والتاريخ ،للفسوي (.)431/2
( )4هتذيب الكمال ،للمزي (.)224/19
( )5املصدر نفسه.
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حبيب ،مرسل"(.)1

قال أبو حامت" :وأظن أن بي يزيد وإبراهيم :حممد بن إسحاق"(.)2
 -وقال أبو حامت" :ال أعلم يزيد بن أيب حبيب مسع من عطاء

شيئاً"(.)3
وله حديث يف الصحيحي عن عطاء عن جابر " قاتل هللا

()4
إيل عطاء،
اليهود"  .قال ابن رجب" :ويف رواية ملسلم :أن يزيد قال :كتب ّ
فذكره ،وهلذا قال أبو حامت الرازي :ال أعلم يزيد بن أيب حبيب مسع من عطاء

شيئاً ،يعن أنه إمنا يروي عنه كتابة"( .)5قلت :وكذلك ذكر البخاري رواية
الكتابة تعليقاً.
 تالميذه :روى عنه الليث بن سعد ،وسعيد بن أيب أيوب ،وحيوة بن
شريح ،وعمرو بن احلارث ،وابن هليعة ،وعبد احلميد بن جعفر ،وحممد بن
إسحاق ،وحيىي بن أيوب ،وطائفة غريهم.

( )1التاريخ الكبري ،للبخاري (.)293/1
( )2اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)106/2
( )3علل احلديث ،البن أيب حامت (.)626/3
( )4أخرجه البخاري ( ،)4633ومسلم (.)1581
( )5جامع العلوم واحلكم ،البن رجب (.)446/2
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د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي

أثبت الرواة يف يزيد بن أيب حبيب:

قال ابن معي" :ليث بن سعد أثبت يف يزيد بن أيب حبيب من حممد بن

إسحاق"(.)1
وقال عبد هللا بن أمحد" :قيل أليب وأان أمسع :حيوة بن شريح وعمرو بن

سوى بينهما"( .)2وقال أيضاً" :سئل أيب وأان
احلارث؟ ،فقال :مجيعاً .كأنه ّ
أمسع عن حيوة بن شريح وسعيد بن أيب أيوب وحيىي بن أيوب؟ ،فقال :حيوة
أعلى القوم ثقة .وسعيد بن أيب أيوب ليس به أبس ،وحيىي بن أيوب دوهنم يف
()3
وسئِل أبو حامت الرازي عن حيوة بن شريح ،وسعيد
احلديث يف احلفظ" ُ .
بن أيب أيوب ،وحيىي بن أيوب ،فقال" :حيوة أعلى القوم ،وهو ثقة ،وهو
أحب إيل منهما ،ومن املفضل بن فضالة.
إيل،
قلت  -يعن :ابن أيب حامت  :-ومن الليث؟ ،قال :الليث أحب َّ
وهو أفضل الرجلي"(.)4

( )1اتريخ ابن معني (رواية الدوري) (.)466/4
( )2العلل ومعرفة الرجال (رواية عبد هللا) ،ألمحد بن حنبل (.)43/2
( )3املصدر نفسه (.)52/3
( )4اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)307/3
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 مروايت يزيد بن أيب حبيب يف الكتب الستة ،وطبقات الرواة عنه:
خرج له األئمة يف الصحيحي ،والسنن األربع ،على النحو
أوالً :مروايتهّ :

اآليت(:)1
م

الراوي عن يزيد بن

منزلته النقدية

خ

م

د

ت

س

جه

اجملموع

-1

الليث بن سعد

ثقة ثبت فقيه إمام

21

26

20

14

37

21

139

-2

حيوة بن شريح

ثقة ثبت فقيه

1

2

2

1

--

1

7

-3

عمرو بن احلارث

ثقة فقيه حافظ

-

9

2

--

2

2

15

-4

سعيد بن أيب أيوب

ثقة ثبت

2

1

2

--

4

--

9

-5

زيد بن أيب أنيسة

ثقة له أفراد

--

--

1

--

1

--

2

-6

حممد بن إسحاق

صدوق كثري التدليس

--

1

9

2

3

7

22

-7

عبد احلميد بن جعفر

صدوق رمبا وهم

--

3

2

1

2

1

9

--

3

3

3

--

2

عبد هللا بن هليعة

سيء احلفظ ،الحيتج به

--

--

3

5

--

7

عبد هللا بن عياش

وضعفه
صدوق يغلطّ ،

--

1

--

--

--

--

-11

معاوية بن يزيد

مقبول

--

--

--

--

--

1

1

-12

أبو بكر العنسي

ضعيف ،وقيل :جمهول

--

--

--

--

--

1

1

-8
-9
-10

أيب حبيب

حيىي بن أيوب

صدوق رمبا أخطأ ،سيء
احلفظ

بعضهم

جمموع املروايت (ابملكرر)

11
15
1

232

اثنياً :طبقات الرواة عنه:

مل أقف على من صنّف طبقات الرواة عن يزيد بن أيب حبيب ،إال أنه
من خالل نصوص األئمة  -اليت تقدم ذكرها  ،-ومروايت الرواة عنه يف
الصحيحي ،ومراتبهم النقدية ،ميكن تقسيم طبقات الرواة إىل ست طبقات:
( )1رموز اجلدول :خ :صحيح البخاري ،م :صحيح مسلم ،د :سنن أيب داود ،ت :سنن
الرتمذي ،س :سنن النسائي ،جه :سنن ابن ماجه.
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د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي

الطبقة

الطبقة األول

الطبقة الثانية

الطبقة الثالثة

الطبقة الرابعة

الطبقة اخلامسة

الليث بن سعد

حيوة بن شريح

سعيد بن أيب أيوب

عبد احلميد بن جعفر

حيىي بن أيوب

معاوية بن يزيد

عمرو بن احلارث

زيد بن أيب أنيسة

حممد بن إسحاق

ابن هليعة

أبو بكر العنسي

السادسة

عبد هللا بن عياش

 املنزلة العلمية ليزيد بن أيب حبيب ،وأقوال األئمة فيه:
لقد كشف األئمة عن املناقب العلمية ليزيد بن أيب حبيب ،وأثنوا عليه
يف جوانب عديدة ،وذكروا علو كعبه يف هذا الشأن.
 أقواهلم فيه:
 -1قال الليث بن سعد" :يزيد بن أيب حبيب سيدان وعاملنا"( .)1وقال
أيضاً" :حدثنا عبيد هللا بن أيب جعفر ،ويزيد بن أيب حبيب ،ومها جوهرات
البالد :كانت البيعة إذا جاءت خلليفة كان أول من يبايع عبيد هللا ،مث
يزيد ،مث الناس"(.)2
 -2وقال ابن سعد" :كان ثقة كثري احلديث"(.)3
 -3وقال ابن معي" :كان رجالً صاحلاً ،وكان من خيار الناس"(.)4
 -4وقال العجلي ،وأبو زرعة الرازي" :ثقة"(.)5
وذكره ابن حبان يف (الثقات)(.)6
 -5وقال ابن يونس َّ
الص َديف املصري" :كان مفيت أهل مصر ،وكان حليماً
عاقالً ،وهو أول من أظهر العلم مبصر ،والكالم يف احلالل واحلرام،
( )1هتذيب الكمال ،للمزي (.)105/32
( )2اتريخ اإلسالم ،للذهيب (.)562/3
( )3الطبقات الكربى ،البن سعد (.)513/7
( )4اتريخ ابن معني (رواية ابن حمرز) (.)151/1
( )5معرفة الثقات ،للعجلي ( ،)361/2اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)267/9
( )6الثقات ،البن حبان (.)546/5
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ومسائلهما .وقيل :إهنم كانوا قبل ذلك يتحدثون ابلفنت واملالحم،
والرتغيب يف اخلري .وهو أحد ثالثة جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا
مبصر .روى عنه األكابر من أهل مصر"(.)1
 -6وقال الذهيب" :وكان حبشياً ،ثقة من العلماء احلكماء األتقياء"(.)2
وقال يف موضع آخر" :أحد األعالم ،وشيخ تلك الناحية  -أي بالد
مصر .)3("-وقال يف موضع آخر " :كان حجة حافظاً للحديث"(.)4
وقال يف موضع آخر" :اإلمام ،احلجة ،مفيت الداير املصرية .وكان من
ُجلّة العلماء العاملي .وهو جممع على االحتجاج به"( .)5وذكره يف
الطبقة الثالثة من التابعي ،طبقة الزهري وقتادة وأيب الزبري(.)6
 -7وقال احلافظ ابن حجر" :ثقة فقيه ،وكان يرسل"(.)7
فخالصة القول فيه :أنه اتبعي جليل إمام ثقة ،جممع على ثقته
واالحتجاج به .وهللا أعلم.
وفاته:
مات يف والية أيب جعفر ،سنة مثان وعشرين ومائة من اهلجرة ،وهو ما
بي اخلمس والسبعي إىل الثماني ،فرمحه هللا رمحةً واسعة ،وأسكنه فسيح
جناته.
( )1اتريخ ابن يونس املصري (.)509/1
( )2الكاشف ،لذهيب (.)381/2
( )3اتريخ اإلسالم ،للذهيب (.)562/3
( )4تذكرة احلافظ ،للذهيب (.)98/1
( )5سري أعالم النبالء ،للذهيب (.)32-31/6
( )6انظر :املعني يف طبقات احملدثني ،للذهيب (ص.)50
( )7تقريب التهذيب ،البن حجر (.)7701
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د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي

املبحث األول :املروايت املـُعلّة ابالختالف يف إبدال را ٍو أو أكثر بغريه

[ -608 « -]1/1وسئل عن حديث عامر بن سعد ،عن سعد ،عن
النيب  ،قال " :لو أن ما يقل الظفر مما يف اجلنة برز ألهل الدنيا لزخرفت
هلم خوافق السماوات ،ولو أن ." .احلديث.
فقال :يرويه يزيد بن أيب حبيب ،واختلف عنه:
فرواه الليث ،عن يزيد ،عن داود بن عامر بن سعد ،عن أبيه ،عن جده.
وخالفه حيىي بن أيوب ،فرواه عن يزيد بن أيب حبيب ،عن عمر ،عن
سعد واألول أصح »(.)1

 أوجه االختالف:

ذكر الدارقطن أن الرواة اختلفوا على يزيد بن أيب حبيب يف هذا احلديث
على وجهي:
الوجه األول :يزيد ،عن داود بن عامر بن سعد ،عن أبيه ،عن جده.
خرجه ،إمنا ذكره الدارقطن
أ -رواه :أ -الليث بن سعد .ومل أقف على من ّ
يف جوابه.
ب -ابن هليعة.
مل يذكره الدارقطن يف جوابه .وقد أخرجه ابن املبارك يف مسنده (ص)70
رقم ( ،)115ويف الزهد ( ،)126/2ومن طريقه الرتمذي يف سننه ،أبواب:
صفة اجلنة ،ابب :ما جاء يف صفة اجلنة ( )678/4رقم ( ،)2538وأمحد يف
( )1علل الدارقطين (.)335/4
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مسنده ( )68/3رقم ( ،)1467والدورقي يف مسند سعد (ص )64رقم
(.)26
وأمحد يف مسنده ( )57/3رقم ( ،)1449وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة
(ص )160رقم ( ،)215و( )202رقم ( ،)276وأبو نعيم يف صفة اجلنة
( )53/2رقم ( ،)210و( )111/2رقم ( ،)266من طريق احلسن بن
موسى األشيب.
والطرباين يف املعجم األوسط ( )363/8رقم ( ،)8880من طريق أسد بن
موسى.
والبزار يف مسنده ( )315/3رقم (( )1109معلقاً).
ثالثتهم (ابن املبارك ،واحلسن ،وأسد) عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب به.
الوجه الثاين :يزيد ،عن عمر ،عن سعد.
رواه حيىي بن أيوب ،واختلف عنه:
فرواه جرير بن حازم عنه عن يزيد عن عمر عن سعد .أخرجه البزار يف
مسنده ( )315/3رقم ( ،)1109و( )59/4رقم (.)1226
ورواه حيىي بن أيوب عن يزيد بن أيب حبيب ،وقال :عن عمر بن سعد
بن أيب وقاص عن النيب  ." أخرجه الرتمذي يف سننه ( )678/4رقم
( ،)2538والبخاري يف اترخيه الكبري (( )208/6معلّقاً) ،ومل يذكرا الرواة
عن حيىي.

38

مروايت يزيد بن أيب حبيب املُعلَّة ابالختالف يف كتاب العلل لإلمام الدارقطين (ت385 :هـ) (مجعاً ودراسةً)

د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي

 دراسة أوجه االختالف:

الوجه األول :رواه عن يزيد بن أيب حبيب راواين:

 -1الليث بن سعد( ،ثقة ثبت ،فقيه ،إمام مشهور)( ،)1ومل أقف على من
خرج روايته ،وقد رجحها الدارقطن على الوجه اآلخر.
ّ
 -2ابن هليعة( ،سيء احلفظ ،الحيتج به) ،قاله غري واحد من النقاد(،)2

حسن حديثه إن كان من رواية العبادلة عنه( ،)3وهذه منها،
وبعضهم ّ
فقد روى عنه ابن املبارك.
واستغرب الرتمذي احلديث من هذا الوجه ،فقال" :هذا حديث غريب،

ال نعرفه هبذا اإلسناد إال من حديث ابن هليعة "( .)4ونقل عنه املنذري يف

(الرتغيب) أنه قال" :حديث حسن غريب"(.)5

وقال البغوي" :هذا حديث غريب"( .)6وذكر الطرباين أن ابن هليعة تفرد
به ،فقال" :مل يرو هذا احلديث عن داود بن عامر إال يزيد بن أيب حبيب،
تفرد به ابن هليعة "(.)7
ّ

( )1انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)5684
( )2انظر :ميزان االعتدال ،للذهيب (.)483-475/2
( )3انظر :شرح علل الرتمذي ،البن رجب ( ،)424-419/1والعبادلة( :عبد هللا بن
املبارك ،وعبد هللا بن وهب ،وعبد هللا بن يزيد املقرئ).
( )4سنن الرتمذي ( )678/4رقم (.)2538
( )5الرتغيب والرتهيب ،للمنذري ( )558/4رقم (.)135
( )6شرح السنة ،للبغوي ( )214/15رقم (.)4377
( )7املعجم األوسط ( )363/8رقم (.)8880
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وهذا الوجه مل يتبي يل ثبوته؛ ملا يلي:
خرجه أو
أوالً :تع ّذر احلكم على طريق الليث؛ لعدم الوقوف على من ّ
أشار إليه سوى ما ذكره الدارقطن يف جوابه عن احلديث.
اثنياً :أن ترجيح الدارقطن لرواية الليث ال يلزم منه صحة اإلسناد ،بل
أراد تقدميها على رواية حيىي بن أيوب.
اثلثاً :ضعف حديث ابن هليعة؛ لسوء حفظه.
الوجه الثاين :رواه حيىي بن أيوب الغافقي املصري ،متكلم فيه:
قال ابن معي" :ليس به أبس"( .)1وقال يف موضع آخر" :ثقة"(.)2

وقال البخاري" :صدوق"( .)3ويف موضع آخر" :ثقة"( .)4وقال أبو
داود( ،)5والذهيب(" :)6صاحل" .وقال يعقوب بن سفيان" :كان ثقة

حافظاً"( .)7وقال أبو حامت" :حمله الصدق ،يكتب حديثه وال حيتج به"(.)8

( )1اتريخ ابن معي (رواية الدارمي) (ص.)235
( )2املصدر نفسه (ص.)196
( )3العلل الكبري ،للرتمذي (ص.)117
( )4هتذيب التهذيب ،البن حجر (.)187/11
( )5هتذيب الكمال ،للمزي (.)236/31
( )6الكاشف ،للذهيب (.)362/2
( )7املصدر نفسه.
( )8اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)128/9
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وقال النسائي يف موضع" :ليس به أبس"( .)1وقال الساجي" :صدوق

يهم"( .)2وقال ابن عدي" :صدوق ،ال أبس به"( .)3وقال ابن حجر:
"صدوق رمبا أخطأ"(.)4

وجرحه بعض النقاد ،فقال أمحد بن حنبل" :سيء احلفظ"( .)5وقال

النسائي يف موضع آخر" :ليس بذاك القوي"( .)6وقال الدارقطن" :يف بعض

حديثه اضطراب"( .)7وقال أبو أمحد احلاكم" :إذا حدث من حفظه خيطىء،
وما حدث من كتاب فليس به أبس"( .)8وقال ابن القطان" :ال حيتج

به"(.)9

وخالصة احلكم عليه:
صدوق ،يكثر خطؤه إذا ح ّدث من حفظه.
وهذا الوجه اليثبت؛ ملا يلي:

( )1هتذيب التهذيب ،البن حجر (.)187/11
( )2املصدر نفسه.
( )3الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي (.)59/9
( )4تقريب التهذيب ،البن حجر (.)7511
( )5العلل ومعرفة الرجال (رواية عبد هللا) ،ألمحد بن حنبل (.)52/3
( )6الضعفاء واملرتوكون ،للنسائي (ص.)107
( )7ميزان االعتدال ،للذهيب (.)362/4
( )8هتذيب التهذيب ،البن حجر (.)187/11
( )9ميزان االعتدال ،للذهيب (.)362/4
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 -1اضطراب حيىي بن أيوب ،فمرة يقول :عن يزيد عن عمر بن احلكم عن
سعد  عن النيب .
ومرة يقول :عن يزيد عن عمر بن سعد بن أيب وقاص عن النيب 
(مرسالً).
وال حيتمل القول أبنه قد يرويه على الوجهي؛ لسوء حفظه.
 -2تفرد حيىي بن أيوب؛ فلم أقف له على متابع ،وهو ممن ال حيتمل تفرده.
 -3خمالفته للَّيث بن سعد ،كما ذكر الدارقطن ،والليث ثقة ثبت  -كما تقدم.-
 الوجه الراجح:

الوجه األول؛ ملا يلي:
 -1الليث بن سعد ثقة ثبت ،وهو أوثق الرواة يف يزيد بن أيب حبيب -
كما تقدم .-
 -2طريق حيىي بن أيوب اليثبت؛ فهو متكلم يف حفظه ،وقد اضطرب.
 -3ترجيح اإلمام الدارقطن لطريق الليث ،وهو إمام من أئمة هذا
الشأن.

 احلكم على احلديث:
يتعذر احلكم عليه من وجهه الراجح؛ لعدم الوقوف على طريق الليث،
والتأكد من سالمة اإلسناد إليه .وقد جاءت متابعة لداود بن عامر بن سعد
(شيخ يزيد بن أيب حبيب) ،أخرجها البخاري يف اترخيه الكبري ()208/6
(تعليقاً) ،وابن أيب داود يف البعث (ص )56رقم ( ،)63وأبو نعيم يف صفة
اجلنة ( )80/1رقم ( ،)57من طريق ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن
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سليمان بن محيد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النيب  ،بنحوه خمتصراً،
وفيه سليمان بن محيد املزين ،مل أقف على من ّبي حاله ،وقد ذكره

البخاري( ،)1وابن أيب حامت( )2ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً ،وذكره ابن
حبان يف (الثقات)( ،)3وروى عنه مجاعة من الثقات( )4كعمرو بن

احلارث( ،)5وإبراهيم بن نشيط( ،)6والليث بن سعد.
فاحلديث قد يتقوى هبذه املتابعة ويكون حسناً لغريه .وهللا أعلم.
[ -669 « -]2/2وسئل عن حديث أيب اخلري مرثد بن عبد هللا
اليزين ،عن سعيد بن زيد أتى النيب  رجل ،فقال :أوصن ،قال" :استحي
من هللا كما تستحي من رجل صاحل".
فقال :حدث به يزيد بن أيب حبيب ،واختلف عنه:
فرواه الليث بن سعد ،عن يزيد ،عن أيب اخلري ،عن سعيد بن زيد ،أو
سعد بن زيد ،عن النيب .

( )1انظر :التاريخ الكبري ،للبخاري (.)208/6
( )2انظر :اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)106/4
(.)385/6( )3
( )4انظر :التاريخ الكبري ،للبخاري ( ،)8/4اتريخ اإلسالم ،للذهيب (.)426/3
( )5انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)5004
( )6املصدر نفسه (.)266
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وخالفه عبد احلميد بن جعفر ،فرواه عن يزيد بن أيب حبيب ،عن أيب
اخلري ،عن سعيد بن زيد ،عن ابن عم له ،قال :قلت :اي رسول هللا أوصن.
احلديث.
وقول عبد احلميد بن جعفر أشبه »(.)1

 أوجه االختالف:
ذكر الدارقطن أن الرواة اختلفوا على يزيد بن أيب حبيب يف هذا احلديث
على وجهي:
الوجه األول :يزيد ،عن أيب اخلري ،عن سعيد بن زيد ،أو سعد بن زيد
عن النيب .
خرجه يف مسند سعيد
رواه الليث بن سعد عن يزيد ،ومل أقف على من ّ
بن زيد .
وجاء عن الليث عن يزيد عن أيب اخلري عن سعيد بن يزيد أن رجالً قال
لرسول هللا  .احلديث.
رواه عنه:
املصيصي ،أخرجه أمحد يف الزهد (ص )41رقم (.)248
 -1حجاج ّ
 -2وأبو الوليد الطيالسي ،أخرجه ابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق
(ص )39رقم ( ،)91وحممد بن نصر يف تعظيم قدر الصالة ()827/2
رقم ( ،)826وأبو عروبة يف املنتقى من كتاب الطبقات (ص،)59
( )1علل الدارقطين (.)422/4
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واخلرائطي يف مكارم األخالق (ص )110رقم ( ،)309والسلمي يف
آداب الصحبة (ص )50رقم ( ،)25ومن طريقه البيهقي يف شعب
اإلميان ( )176/10رقم (.)7343
 -3وعبد هللا بن صاحل املصري ،أخرجه حممد بن نصر يف تعظيم قدر الصالة
( )828/2رقم ( ،)827والبغوي يف معجم الصحابة ( )80/3رقم
(.)979
القزاز يف جزء أحاديثه عن
 -4وبِ ْشر بن عمر ،أخرجه حممد بن سنان ّ
شيوخه (ص )365رقم (.)1100
 -5وحممد بن معاوية النيسابوري ،أخرجه ابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري
(السفر الثاين) ( )256/1رقم (.)874
 -7 ، -6قتيبة بن سعيد ،وسعيد بن سليمان ،أخرجه أبو نعيم يف معرفة
الصحابة ( )1300/3رقم (.)3261
 -8حممد بن رمح ،أخرجه الضياء يف األحاديث املختارة ( )299/3رقم
(.)1099
وجاء عند ابن أيب خيثمة" :عن سعيد بن فالن" .وعند البيهقي" :عن
سعيد بن زيد".
قال البيهقي " :كذا قال :سعيد بن زيد ،وقال غريه :سعيد بن يزيد
األزدي".
الليث ،أخرجه ابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري (السفر
ابن هليعة َ
واتبع ُ
الثاين) ( )256/1رقم ( )874مقروانً ابلليث ،وابن بشران يف أماليه
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( )30/1رقم ( ،)15وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ( )1300/3رقم
(( )3261معلقاً) .وجاء عند ابن أيب خيثمة" :عن سعيد بن فالن".
الوجه الثاين :يزيد عن أيب اخلري عن سعيد بن زيد عن ابن عم له ،قال:
قلت :اي رسول هللا.فذكره.
رواه عبد احلميد بن جعفر ،ومل أقف على من قال :عن سعيد بن زيد
عن ابن عم له.
إمنا جاء عن عبد احلميد بن جعفر عن يزيد ،واختلف عنه:
 فرواه سعيد بن حيىي (أبو سفيان احلمريي) عنه عن يزيد بن أيبحبيب عن سعيد بن يزيد عن ابن عم له ،قال :قلت :اي رسول هللا.
أخرجه َْحب َشل يف اتريخ واسط (ص ،)1()209والبغوي يف معجم
الصحابة ( )81/3رقم ( ،)980وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ()1300/3
رقم (( )3261معلقاً).
 ويُروى عنه عن يزيد عن أيب اخلري عن سعيد بن يزيد عن ابن عم له،قال :قلت :اي رسول هللا.
أخرجه ابن أيب حامت يف املراسيل (ص )68رقم (( )239معلقاً) ،ويف
اجلرح والتعديل (( )72/4معلقاً).

تصحف؛ ألنه يف مجيع املصادر
( )1جاء فيه ." :عن عبد امللك بن جعفر عن يزيد ،".ولعله ّ
اليت ذكرت هذا الطريق ،قالوا :عبد احلميد بن جعفر .وهللا أعلم.
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 ورواه عبد هللا بن موسى عنه عن يزيد عن سعيد بن يزيد األزدي أنهقال للنيب  .احلديث.
أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )69/6رقم (.)5539
 دراسة أوجه االختالف:
الوجه األول :يرويه الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب ،واختلف
عنه:
ُفريوى عنه عن يزيد عن أيب اخلري عن سعيد بن زيد أو سعد بن زيد عن
النيب .
ذكره الدارقطن يف جوابه عن احلديث ،حيث جعله يف مسند سعيد بن
زيد  -أحد العشرة املبشرين ابجلنة  -ومل أقف عليه.
وجاء عن الليث عن يزيد عن أيب اخلري عن سعيد بن يزيد أن رجالً قال
لرسول هللا  .احلديث.
وهو األظهر؛ فكل الرواة عن الليث قد رووه على هذا الوجه .واتبعه ابن
هليعة عليه ،وابن هليعة سيء احلفظ ،الحيتج به(.)1
واختلفوا يف سعيد بن يزيد ،هل له صحبة أم ال؟.
فذكره ابن سعد( ،)2وأبو نعيم( ،)3يف الصحابة ،ورجحه الضياء
املقدسي(.)4
( )1انظر :ميزان االعتدال ،للذهيب (.)483-475/2
( )2انظر :الطبقات الكربى ،البن سعد (.)502/7
( )3معرفة الصحابة ،أليب نعيم (.)1300/3
( )4األحاديث املختارة ،لضياء الدين املقدسي (.)300/3
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وقال ابن أيب حامت" :مسعت أيب يقول :سعيد بن يزيد.كنا ال ندري له
صحبة أم ال؟ ،فروى عبد احلميد بن جعفر عن يزيد .هبذا احلديث بعينه- ،

يعن  -فدلنا على أن ال صحبة له"(.)1
وترجم له ابن عبد الرب ،فقال" :روى عنه أبو اخلري اليزين ،وزعم أن له

صحبة ،وأما الذي رأينا من روايته فعن ابن عمر"( .)2وهذا األظهر ،فهو
اتبعي ليس له صحبة ،ورجحه احلافظ ابن حجر(.)3
وقال احلافظ ابن رجب بعد ذكره حلديث أيب أمامة  - وهو بنحوه:

"ويُروى من وجه آخر مرسال"( ،)4إشارة منه إىل هذا احلديث.
وعليه ،فالراجح يف هذا الوجه :اإلرسال.
الوجه الثاين :عبد احلميد بن جعفر عن يزيد ،واختلف عنه:
 ُفريوى عنه عن يزيد عن أيب اخلري عن سعيد بن زيد عن ابن عم له،قال :قلت :اي رسول هللا.فذكره.
خرجه.
ذكره الدارقطن يف جوابه على احلديث ،ومل أقف على من ّ
 ورواه سعيد بن حيىي (أبو سفيان احلمريي) عنه عن يزيد بن أيبحبيب عن سعيد بن يزيد عن ابن عم له ،قال :قلت :ايرسول هللا.

( )1املراسيل ،البن أيب حامت (ص )68رقم (.)239
( )2االستيعاب ،البن عبد الرب (.)627/2
( )3انظر :اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر (.)99/3
( )4جامع العلوم واحلكم ،البن رجب (.)128/1
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قال البغوي" :نقص من إسناده أاب اخلري ،وزاد فيه :عن ابن عم له"(.)1
وقد أثبت ابن أيب حامت أاب اخلري بي يزيد وسعيد ،فقال" :وروى بعضهم
فقال :عن سعيد بن يزيد عن ابن عم له ،قال :قلت اي رسول هللا :أوصن.
روى عنه أبو اخلري مرثد بن عبد هللا اليزين ،واالختالف من رواية عبد

احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب "(.)2
 ورواه عبد هللا بن موسى عنه عن يزيد عن سعيد بن يزيد األزدي أنهقال للنيب  .احلديث.
قال ابن أيب حامت" :ليس مبحفوظ"(.)3
فالوجه األرجح هو رواية من قال :عن سعيد بن يزيد عن ابن عم له،
قال :قلت اي رسول هللا :أوصن.

 الوجه الراجح:
رجح اإلمام
مل أقف على الوجهي يف مسند سعيد بن زيد  ،وقد ّ
الدارقطن رواية عبد احلميد بن جعفر ،يف جوابه عن احلديث ،فقال" :وقول
عبد احلميد بن جعفر أشبه" .وهو إمام معتربٌ من أئمة هذا الشأن.
وأما الرتجيح بي الوجهي عن سعيد بن يزيد األزدي ،فأرجحهما رواية
الليث بن سعد؛ ملا يلي:
( )1معجم الصحابة ،للبغوي (.)81/3
( )2اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت ( )72/4رقم (.)303
( )3املصدر نفسه.
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 -1الليث بن سعد ثقة ثبت ،وهو أوثق الرواة يف يزيد بن أيب حبيب  -كما
تقدم  ،-وقد رواه عنه مجع من الثقات األثبات ،كقتيبة بن سعيد،
املص ِ
ِ
يصي ،وأيب الوليد الطيالسي(.)1
وحجاج ّ
الليث بن سعد.
ابن هليعة يف روايتهَ :
 -2أهنا من رواية األكثر ،فقد اتبع ُ
 -3أن تنصيص اإلمام البغوي على صواب ما رواه عبد احلميد بن جعفر؛
لكونه زاد "ابن عم له"( ،)2ال يعن ذلك الصواب إبطالق؛ ألنه مل يذكر
رواية الليث إال من طريق كاتبه أيب صاحل املصري ،وهو متكلم فيه ،وقد
تقدم أن رواية الليث جاءت عن مجاعة من الثقات األثبات ،ورواية عبد
احلميد بن جعفر رواها عنه اثنان :سعيد بن حيىي ،صدوق وسط(،)3

وعبد هللا بن موسى الطلحي ،صدوق كثري اخلطأ( .)4وهؤالء التقدم
روايتهما على رواية الثقات احلفاظ .وهللا أعلم.

 احلكم على احلديث:

يتعذر احلكم عليه من مسند سعيد بن زيد ؛ لعدم الوقوف على
الطرق اليت ذكرها الدارقطن.
وأما احلكم عليه من الوجه الراجح عن سعيد بن يزيد األزدي ،فهو
مرسل  -كما تقدم .-

( )1انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)7301( ،)1135( ،)5522
( )2معجم الصحابة ،للبغوي (.)82/3
( )3انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)2417
( )4املصدر نفسه (.)3645
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وجاء احلديث عن أيب أمامة  بنحوه( ،)1لكنه ال يثبت؛ فيه علي بن

يزيد األ ْهلاين؛ ضعيف( ،)2وجاء أيضاً عن معاذ  بنحوه( ،)3وإسناده
اليثبت؛ فيه ابن هليعة ،سيء احلفظ  -تقدم ذكره  .-وهللا أعلم.
الس َّماعي ،عن أيب
[ -1020 « -]3/3وسئل عن حديث أيب ُرْهم َّ
أيوب :أن النيب  نزل عليه .احلديث ،وفيه" :ال آكل البصل".
فقال :يرويه يزيد بن أيب حبيب ،واختلف عنه:
فرواه الليث ،وابن هليعة ،عن يزيد ،عن أيب اخلري ،عن أيب رهم ،عن أيب
أيوب.
وخالفهما حممد بن إسحاق ،فرواه عن يزيد بن أيب حبيب ،عن أيب
اخلري ،عن أيب أمامة ،عن أيب أيوب.
وحديث الليث أشبه ابلصواب »(.)4

( )1أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )228/8رقم (.)7897
وأخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ( )365/2من طريق جعفر بن الزبري ،وهو
مرتوك احلديث .انظر :تقريب التهذيب (.)939
( )2انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)4817
( )3أخرجه البزار يف مسنده ( )89/7رقم ( ،)2642واملروزي يف تعظيم قدر الصالة
( )827/2رقم (.)825
( )4علل الدارقطين (.)121/6
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 أوجه االختالف:

ذكر الدارقطن أن الرواة اختلفوا على يزيد بن أيب حبيب يف هذا احلديث
على وجهي:
الوجه األول :يزيد عن أيب اخلري عن أيب ُرْهم عن أيب أيوب .
رواه عن يزيد:
أ -الليث بن سعد:
أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ( ،)394/1وابن أيب شيبة يف
مصنفه ( )137/5رقم ( ،)24489ويف مسنده ( )32/1رقم ( ،)11وأمحد
يف مسنده ( )546/38رقم ( ،)23570والشاشي يف مسنده ( )79/3رقم
( ،)1134كلهم من طريق يونس بن حممد.
وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ( )442/3رقم ( )1885عن كامل
بن طلحة.
والبغوي يف معجم الصحابة ( )220/2رقم ( )579من طريق احلسن
بن سوار.
والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ( )239/4رقم ( )6619من طريق
شعيب بن الليث.
والطرباين يف املعجم الكبري ( )126/4رقم ( )3878من طريق عبد هللا
بن صاحل.
والبيهقي يف دالئل النبوة ( )510/2من طريق حيىي بن بكري.
مجيعهم (يونس ،وكامل ،واحلسن ،وشعيب ،وعبد هللا ،وحيىي) عن الليث به.
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ب -ابن هليعة:
أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ( )239/4رقم ( )6620من
طريق أيب عبد الرمحن املقرئ عنه به.
ت -حممد بن إسحاق ،يف أحد األوجه عنه:

رواه عنه جرير بن حازم .أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين
( )442/3رقم (.)1886
ورواه إبراهيم بن سعد الزهري .أخرجه البغوي يف معجم الصحابة
( )219/2رقم (.)578
الوجه الثاين :يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن أيب أمامة عن أيب
أيوب.
رواه عن يزيد :حممد بن إسحاق ،واختلف عنه:
 فرواه وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق ،واختلف عنه:فرواه ابن معي ،ونصر بن علي .أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري
( )119/4رقم (.)3855
وإسحاق بن راهويه .أخرجه احلاكم يف مستدركه ( )521/3رقم
( )5939وقال" :صحيح على شرط مسلم" ،ووافقه الذهيب.
ثالثتهم (ابن معي ،ونصر ،وإسحاق) عن وهب عن أبيه عن ابن
إسحاق عن يزيد عن أيب اخلري عن أيب أمامة عن أيب أيوب.
واتبع وهب بن جرير على هذا الوجه :حيىي بن سعيد األموي ،أخرجه
البغوي يف معجم الصحابة ( )219/2رقم (.)577
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ورواه أمحد بن عبدة عن وهب عن أبيه عن ابن إسحاق عن يزيد ،مبثل
الوجه األول  -وقد تقدم .-
واتبعه إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن إسحاق عن يزيد ،مبثل الوجه
األول  -وقد تقدم .-
 ورواه عبد األعلى بن عبد األعلى عن ابن إسحاق عن يزيد عن أيباخلري عن أيب أمامة .
أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ( )239/4رقم ( ،)6621ومل
سم الشجرة.
يُ ّ
 دراسة أوجه االختالف:

الوجه األول :يرويه عن يزيد بن أيب حبيب ثالثة رواه:

أ -الليث بن سعد (ثقة ثبت)( ،)1يرويه عنه مجاعة من الرواة ،منهم:

يونس بن حممد املؤدب (ثقة ثبت)( ،)2وشعيب بن الليث (ثقة)(،)3

وحيىي بن بن عبد هللا بن بُ َكري (ثقة يف الليث ،واحتج به الشيخان)( .)4وبقية
رجال إسناده ثقات ،فيزيد بن أيب حبيب (ثقة فقيه)( ،)5وأبو اخلري مرثد بن

( )1انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)5684
( )2املصدر نفسه (.)7914
( )3املصدر نفسه (.)2805
( )4انظر :اتريخ اإلسالم ،للذهيب ( ،)963/5وتقريب التهذيب ،البن حجر (.)7580
( )5انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)7701
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الس َّماعي ،وامسه :أحزاب بن أسيد
عبد هللا اليزين (ثقة)( ،)1وأبو ُرْهم َّ
(ثقة)(.)2
ب -ابن هليعة( :سيء احلفظ ،الحيتج به) ،قاله غري واحد من النقاد(،)3

حسن حديثه إن كان من رواية العبادلة عنه( ،)4وهذه منها ،فقد
وبعضهم ّ
روى عنه أبو عبد الرمحن املقرئ ،وهو عبد هللا بن يزيد القرشي العدوي (ثقة

فاضل)( ،)5وقد توبع من الليث.
ت -حممد بن إسحاق  -يف أحد األوجه عنه :-
ابن إسحاق مشهور ابلتدليس عن الضعفاء واجملهولي ،وعن شر منهم،
وصفه بذلك أمحد والدارقطن وغريمها ،وقد ع ّده احلافظ ابن حجر يف املرتبة
الرابعة من مراتب املدلسي( ،)6ممن ات ُِّفق على أنه ال حيتج بشيء من حديثهم
إال مبا صرحوا فيه ابلسماع( ،)7وقد اختلف النقاد يف االحتجاج به:

( )1املصدر نفسه (.)6547
( )2انظر :تقريب التهذيب البن حجر (.)286
( )3انظر :ميزان االعتدال ،للذهيب (.)483-475/2
( )4انظر :شرح علل الرتمذي ،البن رجب (.)424-419/1
( )5انظر :تقريب التهذيب البن حجر (.)3715
( )6انظر :تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس ،البن حجر (ص.)51
( )7املصدر نفسه (ص.)14
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قال شعبة" :صدوق يف احلديث"( .)1وقال ابن معي" :ثقة ،ولكن ليس

حبجة"( ،)2وضعفه يف موضع آخر( .)3وقال ابن املدين" :صاحل وسط"(.)4
وقال أمحد" :كثري التدليس جداً ،فكان أحسن حديثه عندي ما قال:

أخربين ،ومسعت"( .)5ويف موضع آخر ،قال" :أما يف املغازي وأشباهه
فيكتب ،وأما يف احلالل واحلرام فيحتاج إىل مثل هذا َّ -
ومد يده وضم
أصابعه  .)6("-وقال أبو زرعة" :صدوق"( .)7وقال أبو حامت" :ليس عندي

يف احلديث ابلقوي ،ضعيف احلديث"( .)8وقال النسائي" :ليس

ابلقوي"( .)9وقال الذهيب" :صدوقاً من حبور العلم ،وله غرائب يف سعة ما
روى تستنكر ،واختلف يف االحتجاج به ،وحديثه حسن ،وقد صححه
مجاعة"( .)10وقال ابن حجر":صدوق ،يدلس ،ورمي ابلتشيع والقدر "(.)11
( )1اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)192/7
( )2اتريخ ابن معني (رواية الدوري) (.)225/3
( )3اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)194/7
( )4سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين (ص.)89
( )5اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)194/7
( )6املصدر نفسه (.)193/7
( )7املصدر نفسه (.)192/7
( )8املصدر نفسه (.)194/7
( )9الضعفاء واملرتوكون ،للنسائي (ص.)90
( )10الكاشف ،للذهيب (.)156/2
( )11تقريب التهذيب ،البن حجر (.)5725
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صرح ابلسماع وإال
وخالصة القول فيه :أنه صدوق حسن احلديث إذا ّ
فال حيتج به؛ لكونه كثري التدليس عن الضعفاء واجملاهيل ،ويف هذا الوجه عن
يصرح ابلسماع منه.
يزيد مل ّ
فالصحيح من الرواايت يف هذا الوجه :رواية الليث ،وابن هليعة.
الوجه الثاين :يرويه عن يزيد بن أيب حبيب:
حممد بن إسحاق ،واختلف عنه على ثالثة أوجه:
 -1رواية جرير بن حازم ،وإبراهيم بن سعد ،وقد وافقا الليث وابن هليعة -
كما يف الوجه األول  ،-إال أهنا ال تثبت؛ لعدم تصريح ابن إسحاق
ِ
بسماعه.
صِّرح
ابلسماع ،فهو كثري التدليس ،وقد رد النقاد ما مل يُ َ
وهناك علة أخرى يف رواية جرير بن حازم ،فقد رواه عنه ابنه وهب،
واختلف عنه:
فرواه ابن معي ،وإسحاق بن راهويه ،ونصر بن علي ،عنه عن أبيه عن
ابن إسحاق به (على الوجه الثاين).
وخالفهم أمحد بن عبدة ،فرواه عنه عن أبيه عن ابن إسحاق به (على
الوجه األول  -رواية الليث وابن هليعة .)-فهي شاذة؛ ملخالفته مجاعة
الثقات.
 -2رواية ابن معي وغريه عن وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق عن
يزيد عن أيب اخلري عن أيب أمامة عن أيب أيوب.
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واتبع جرير بن حازم :حيىي بن سعيد األموي .قال البغوي" :وهو عندي
وهم"(.)1
 -3رواية عبد األعلى بن عبد األعلى عن ابن إسحاق عن يزيد عن أيب
اخلري عن أيب أمامة  ،وهي ال تثبت؛ ملخالفتها رواية جرير وحيىي بن
سعيد ،فالوجه األصح عن ابن إسحاق هو الوجه الثاين.
 الوجه الراجح:
الوجه األول  -رواية الليث وابن هليعة -؛ ملا يلي:
 -1لكونه رواية األكثر.
 -2أنه من رواية األحفظ؛ فالليث أوثق الرواة يف يزيد ،قال ابن معي" :ليث
بن سعد أثبت يف يزيد بن أيب حبيب من حممد بن إسحاق"(.)2
 -3رجحه اإلمام الدراقطن ،حيث قال" :وحديث الليث أشبه ابلصواب".
 احلكم على احلديث:
خرجه اإلمام
من وجهه الراجح إسناده صحيح ،رجاله ثقات ،واحلديث ّ
مسلم يف صحيحه( )3من غري طريق يزيد بن أيب حبيب ،بنحوه .وهللا أعلم.

( )1معجم الصحابة ،للبغوي (.)220/2
( )2اتريخ ابن معني (رواية الدوري) (.)466/4
()3كتاب :األشربة ،ابب :إابحة أكل الثوم ،وأنه ينبغي ملن أراد خطاب الكبار تركه ،وكذا ما
يف معناه ( )1623/3رقم (.)2053
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املبحث الثاين :املروايت املـُعلّة ابالختالف يف الرفع والوقف

[ -1024 « -]1/4وسئل عن حديث أسلم أيب عمران التجييب ،عن
أيب أيوب ،عن النيب  ،قال" :ابدروا بصالة املغرب بطلوع النجوم".
فقال :يرويه يزيد بن أيب حبيب ،واختلف عنه:
فرواه حممد بن إسحاق ،عن يزيد بن أيب حبيب ،عن مرثد بن عبد هللا
اليزين ،عن أيب أيوب ،قال ذلك إبراهيم بن سعد ،وابن علية ،وعبد األعلى
بن عبد األعلى ،وعمر بن حبيب ،عن حممد بن إسحاق ،وكلهم أسنده إال
إبراهيم بن سعد ،فإنه أوقفه على أيب أيوب.
ورواه إبراهيم بن سعد أيضاً ،عن يزيد بن أيب حبيب ،عن أسلم أيب
عمران ،عن أيب أيوب موقوفاً.
وكذلك قال عبد احلميد بن جعفر ،عن يزيد بن أيب حبيب ،موقوفاً.
ورواه حيوة بن شريح ،عن يزيد بن أيب حبيب ،عن أسلم ،عن أيب
أيوب ،فنحا به حنو الرفع ،وقال :كنا نصليها حي جتب الشمس ،نبادر هبا
طلوع النجوم وخالفهم ابن هليعة ،فرواه عن يزيد بن أيب حبيب ،عن أسلم،
عن أيب أيوب مرفوعاً.
وروى هذا احلديث ابن أيب ذئب ،عن يزيد بن أيب حبيب ،واختلف
عنه:
فقال شبابة :عن ابن أيب ذئب ،عن يزيد ،عمن أخربه ،عن أيب أيوب:
كان رسول هللا  يصلي املغرب لفطر الصائم مبادرة طلوع النجوم.
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وخالفه أبو عامر العقدي ،فرواه عن ابن أيب ذئب ،عن يزيد ،عن رجل
مسع أاب أيوب ،يقول :قال رسول هللا  :صلوا املغرب فطر الصائم مبادرة
طلوع النجوم.
واتبعه حممد بن أيب فديك ،عن ابن أيب ذئب ،قاله أبو الربيع احلارثي
عبيد هللا بن حممد.
وكذلك قال معاوية بن هشام ،عن ابن أيب ذئب ،إال أنه قال :عن أيب
حبيبة ،أنه قال :بلغه عن أيب أيوب »(.)1

 أوجه االختالف:
ذكر الدارقطن أن الرواة اختلفوا على يزيد بن أيب حبيب يف هذا احلديث
على أوجه:
الوجه األول :يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزين عن أيب
أيوب.
رواه حممد بن إسحاق ،واختلف عنه:
 فرواه ابن عُلَيّة :أخرجه أمحد يف مسنده ( )517/38رقم( ،)23534وابن خزمية يف صحيحه ( )174/1رقم ( ،)339واحلاكم يف
مستدركه ( )303/1رقم ( ،)685ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى
( )544/1رقم (.)1728

( )1علل الدارقطين (.)125-124/6
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وعبد األعلى بن عبد األعلى ،وزايد بن عبد هللا :أخرجه ابن خزمية يف
صحيحه ( )174/1رقم (.)339
وعمر بن حبيب :مل أقف على من أخرجه ،إمنا ذكره الدارقطن يف
جوابه.
وحممد بن أيب عدي :أخرجه أمحد يف مسنده ( )517/38رقم
(.)23535
ويزيد بن زريع :أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب :الصالة ،ابب :يف
وقت املغرب ( )113/1رقم (.)418
ويزيد بن هارون :أخرجه احلاكم يف مستدركه ( )303/1رقم (،)685
والبيهقي يف السنن الكربى ( )544/1رقم (.)1728
مجيعهم (ابن عُليّة ،وعبد األعلى ،وزايد ،وعمر ،وحممد ،وابن زريع،
ويزيد) عنه عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا عن أيب أيوب 
(مرفوعاً).
بلفظ" :ال تزال أميت خبري أو على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب إىل أن
تشتبك النجوم".
 ورواه إبراهيم بن سعد ،واختلف عنه:ُفريوى عنه عن ابن إسحاق عن يزيد عن مرثد عن أيب أيوب 
(موقوفاً) .ومل أقف عليه ،إمنا ذكره الدارقطن يف جوابه.
ورواه يعقوب بن إبراهيم عنه عن ابن إسحاق عن يزيد عن مرثد عن أيب
أيوب ( ،مرفوعاً) ،موافقاً لرواية اجلماعة.
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أخرجه أمحد يف مسنده ( )564/28رقم ( ،)17329والدواليب يف
الكىن واألمساء ( )39/1رقم ( ،)102والطرباين يف املعجم الكبري ()183/4
رقم (.)4083
الوجه الثاين :يزيد بن أيب حبيب عن أسلم أيب عمران موىل جنيب عن
أيب أيوب.
رواه:
 -1إبراهيم بن سعد( ،موقوفاً) :ومل أقف عليه ،إمنا ذكره الدارقطن يف
جوابه.
 -2ابن هليعة( ،مرفوعاً) :رواه عنه:
 قتيبة بن سعيد :أخرجه أمحد يف مسنده ( )564/28رقم
( ،)17329والشاشي يف مسنده ( )72/3رقم ( .)1129بلفظ" :ابدروا
بصالة املغرب قبل طلوع النجم".
 وابن وهب :أخرجه الروايين يف مسنده ( )193/1رقم (،)258
مبثله.
 ومعلى بن منصور :أخرجه الدارقطن يف سننه ( )488/1رقم
( ،)1021بلفظ" :ابدروا بصالة املغرب طلوع النجم".
 وعبد امللك بن مسلمة :أخرجه ابن عبد احلكم يف فتوح مصر
واملغرب (ص ،)298مبثله.
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 وسعيد بن أيب مرمي :أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ()176/4
رقم ( ،)4058بلفظ" :صلوا صالة املغرب مع سقوط الشمس ،ابدروا هبا
طلوع النجم".
 -3عبد احلميد بن جعفر ،واختلف عنه:
ُفريوى عنه (موقوفاً) .ومل أقف عليه ،إمنا ذكره الدارقطن يف جوابه.
ورواه عبد هللا بن موسى عنه عن يزيد عن أسلم عن أيب أيوب 
(مرفوعاً).
أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )176/4رقم ( ،)4059بنحو لفظ
ابن هليعة.
 -4حيوة بن شريح (له حكم الرفع) :رواه عنه عبد هللا بن يزيد املقرئ:
أخرجه ابن عبد احلكم يف فتوح مصر واملغرب (ص ،)298والطرباين يف
املعجم الكبري ( )176/4رقم ( ،)4057بلفظ" :كنا نصلي حي جتب
الشمس" .وزاد ابن عبد احلكم " :نبادر هبا طلوع النجوم".
الوجه الثالث :يزيد بن أيب حبيب عمن أخربه عن أيب أيوب .
رواه ابن أيب ذئب ،واختلف عنه:
 فرواه شبابة عنه عن يزيد عمن أخربه عن أيب أيوب :كان رسول هللا يصلي املغرب .فذكره.
ومل أقف على من أخرجه.
 وخالفه أبو عامر العقدي ،فرواه عن ابن أيب ذئب عن يزيد عن رجلمسع أاب أيوب ،يقول :قال رسول هللا " :صلوا املغرب فطر الصائم مبادرة
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طلوع النجوم" .ومل أقف على من أخرجه.
واتبعه حممد بن أيب فديك ،عن ابن أيب ذئب :ومل أقف على من
أخرجه.
وكذلك اتبعه محاد بن خالد بنحوه ،إال أنه قال :عن رجل عن أيب
أيوب.
أخرجه أمحد يف مسنده ( )553/38رقم (.)23580
واتبعه أبو داود الطيالسي عن ابن أيب ذئب عن يزيد قال :حدثن رجل
مسع أاب أيوب يقول :كان رسول هللا  يصلي املغرب .فذكره .أخرجه
الطيالسي يف مسنده ( )493/1رقم (.)601
وكذلك معاوية بن هشام ،إال أنه قال :عن ابن أيب ذئب عن أيب حبيبة
أنه قال :بلغه عن أيب أيوب األنصاري  أنه مسع رسول هللا  يقول:
صلوا املغرب .فذكره.
أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )290/1رقم (.)3332
 دراسة أوجه االختالف:

الوجه األول :رواه مجاعة من الثقات ،كابن عُليّة( ،)1ويزيد بن زريع(،)2

ويزيد بن هارون( ،)3عن ابن إسحاق عن يزيد عن مرثد عن أيب أيوب
(مرفوعاً).
( )1انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)416
( )2املصدر نفسه (.)7713
( )3املصدر نفسه (.)7789
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د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي

وخالفهم إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق ،فرواه (موقوفاً) .ورواية
اجلماعة أرجح.
صرح ابلسماع  -كما تقدم  ،-وقد
وابن إسحاق حسن احلديث إذا ّ
صرح ابلسماع عند أمحد ( ،)23582( ،)23535وأيب داود يف سننه
ّ
( ،)418والدواليب يف الكىن ،وغريها من املصادر.

ويزيد بن أيب حبيب (ثقة فقيه)(- )1كما تقدم  ،-ومرثد هو أبو اخلري

مرثد بن عبد هللا اليزين (ثقة)( ،)2فاإلسناد حسن؛ ألجل ابن إسحاق وبقية
رجاله ثقات.
الوجه الثاين :اختلف فيه بي الرفع والوقف ،فرواه ابن هليعة (مرفوعاً) رواه

عنه ابن وهب (ثقة حافظ)( )3ومجاعة ،وتوبع من حيوة بن شريح ،وعبد
احلميد بن جعفر يف أحد الوجهي عنه.
ورواه إبراهيم بن سعد ،وعبد احلميد بن جعفر يف أحد الوجهي عنه
(موقوفاً) ،ومل أقف على رواية الوقف.
واألرجح رواية الرفع؛ ملا يلي:

 -1أهنا من رواية حيوة بن شريح (ثقة ثبت)( ،)4وهو األثبت يف يزيد بن أيب

( )1انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)7701
( )2انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)6547
( )3املصدر نفسه (.)3694
( )4املصدر نفسه (.)1600
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حبيب ،قاله اإلمام أمحد(.)1
واتبعه ابن هليعة من رواية ابن وهب عنه ،وهي مما قبله بعض النقاد عن
ابن هليعة واحتجوا هبا.
 -2ترجيح اإلمام أيب زرعة الرازي حلديث حيوة عندما سئل عن هذا

احلديث ،فقال" :حديث حيوة أصح"(.)2
ورواية الرفع صحيحة ،رجال إسنادها ثقات ،رواها عبد هللا بن يزيد

املقرئ (ثقة ،من شيوخ مالك)( )3عن حيوة عن يزيد بن أيب حبيب ،عن
أسلم أيب عمران التجييب (ثقة)(.)4

الوجه الثالث :رواه مجاعة من الثقات ،كأيب عامر العقدي (ثقة)(،)5

ومحاد بن خالد (ثقة)( ،)6وحممد بن أيب فديك (صدوق)( ،)7عن ابن أيب
ذئب عن يزيد عن رجل مسع أاب أيوب األنصاري ،يقول :قال رسول هللا :
صلوا املغرب .احلديث.

( )1انظر :شرح علل الرتمذي ،البن رجب (.)732/2
( )2علل احلديث ،البن أيب حامت (.)452/2
( )3انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)3713
( )4املصدر نفسه (.)404
( )5املصدر نفسه (.)4199
( )6املصدر نفسه (.)1496
( )7املصدر نفسه (.)5736
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واتبعهم أبو داود الطيالسي (ثقة حافظ)( )1عن ابن أيب ذئب بنحوه.

وخالفهم شبابة (ثقة)( )2عن ابن أيب ذئب .ورواية اجلماعة أرجح.
يتبي من هو.
سم ،فله حكم االنقطاع حىت ّ
وهذا الوجه فيه رجل مل يُ ّ

 الوجه الراجح:

تبي بعد الدراسة أن الوجه الثاين
مل يرجح الدارقطن بي األوجه ،وقد ّ
(رواية الرفع) هو الراجح؛ ملا يلي:
 -1أنه من رواية حيوة بن شريح وهو أثبت الرواة يف يزيد بن أيب
حبيب.
 -2ترجيح اإلمام أيب زرعة الرازي ،وهو من أئمة هذا الشأن.
 -3أن مجيع رجال إسناده ثقات ،ومل أقف له على علة.
كما أن رواية ابن إسحاق (املرفوعة) مقبولة ،وإسنادها حسن (فيما
يظهر) ،إال أن اإلمام أاب زرعة ق ّدم عليها رواية حيوة ،وقد قال ابن دقيق:
"وقد خولف ابن إسحاق يف هذا احلديث"( .)3وهللا أعلم.

 احلكم على احلديث:
احلكم عليه من وجهه الراجح إسناده صحيح ،وله شواهد ،كحديث

سلمة بن األكوع  يف الصحيحي( .)1وهللا أعلم.
( )1املصدر نفسه (.)2550
( )2انظر :تقريب التهذيب البن حجر (.)2733
( )3نصب الراية ،للزيلعي (.)246/1
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[ -1123« -]2/5وسئل عن حديث معاوية بن ُح َديْج عن أيب ذر،
قال رسول هللا " :كل فرس عريب يُ ْؤ َذن يف كل فجر بدعوتي ،يقول :اللهم
إنك َخ َّولتن من َخ َّولتن من بن آدم ،فاجعلن أحب أهله وماله إليه".
فقال :يرويه يزيد بن أيب حبيب ،واختلف عنه:
فرواه عبد احلميد بن جعفر ،عن يزيد ،عن سويد بن قيس ،عن معاوية
بن حديج ،عن أيب ذر ،عن النيب  ،قال ذلك حيىي القطان ،عن عبد
احلميد.
ووقفه غري حيىي ،عن عبد احلميد.
وكذلك رواه الليث ،عن يزيد بن أيب حبيب موقوفاً أيضاً ،وهو
احملفوظ»(.)2

( )1أخرجه البخاري ،كتاب :مواقيت الصالة ،ابب :وقت املغرب ( )117/1رقم (،)561
ومسلم ،كتاب :املساجد ومواضع الصالة ،ابب :بيان أن أول وقت املغرب عند غروب
الشمس ( )441/1رقم (.)636
( )2علل الدارقطن ( .)266/6ويدخل هذا احلديث ضمن املبحث األول أيضاً" :املروايت
املُعلّة ابالختالف يف إبدال را ٍو أو أكثر بغريه"؛ ففي رواية حيىي القطان" :عن يزيد ،عن
سويد بن قيس" ،ويف رواية الليث وعمرو" :عن يزيد ،عن عبد الرمحن بن مشاسة" ،وقد
نص اإلمام أمحد على هذه العلة (إبدال را ٍو بغريه)  -كما سيأيت يف دراسة هذا
احلديث.
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 أوجه االختالف:

ذكر الدارقطن أن الرواة اختلفوا على يزيد بن أيب حبيب يف هذا احلديث
على وجهي:
الوجه األول :يزيد عن سويد بن قيس عن معاوية بن ُح َديج عن أيب ذر
عن النيب .
رواه عبد احلميد بن جعفر ،واختلف عنه:
 فرواه حيىي بن سعيد القطان عنه عن يزيد به( ،مرفوعاً).أخرجه النسائي يف سننه الصغرى ،كتاب :اخليل ،ابب :دعوة اخليل
( )223/6رقم ( ،)3579ويف الكربى ( )313/4رقم ( ،)4390وأمحد يف
البزار يف مسنده ( )339/9رقم
مسنده ( )392/35رقم ( ،)21497و ّ
( ،)3893واحملاملي يف أماليه (رواية ابن الصلت) (ص )236رقم (،)36
وأبو الشيخ األصبهاين يف العظمة ( ،)1779/5واحلاكم يف مستدركه
( )101/2رقم ( ،)2457و( )156/2رقم ( ،)2638ومن طريقه البيهقي
يف سننه الكربى ( )537/6رقم ( ،)12901وأبو نعيم يف احللية (.)387/8
 ووقفه غري حيىي القطان عن عبد احلميد .ومل أقف عليه.الوجه الثاين :عن يزيد بن أيب حبيب (موقوفاً).
أخرجه سعيد بن منصور يف سنننه ( )204/2رقم ( ،)2444وأبو
الشيخ األصبهاين يف العظمة ( ،)1780/5من طريق عمرو بن احلارث.
وأخرجه أمحد يف مسنده ( )347/35رقم ( )21442من طريق الليث
بن سعد.
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كالمها (عمرو ،والليث) عن يزيد عن عبد الرمحن بن ِ
اسة أن معاوية
مش
َ
َ
بن ُح َديج َمَّر على أيب ذر وهو قائم عند فرس له ،فسأله :ما تعاجل من
فرسك هذا؟ ،فقال :إين أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته .قال:
وما دعاء البهيمة من البهائم؟ ،قال :والذي نفسي بيده ،ما من فرس إال وهو
يدعو كل َس َحر فيقول :اللهم أنت َخ ّولتن .فذكره.
ِ
اسة عن معاوية :علي بن رابح .أخرجه سعيد بن منصور يف
واتبع ابن مشَ َ
سنننه ( )204/2رقم (.)2443
دراسة أوجه االختالف:

الوجه األول :رواه عبد احلميد بن جعفر (صدوقُ ،رِم َي ابلقدر ،ورمبا
وهم)( ،)1واختلف عنه:
فرواه عنه حيىي القطان (ثقة ،متقن ،حافظ ،إمام قدوة)( ،)2مرفوعاً،
خرجه.
ورواه عنه غري حيىي فوقفه ،ومل أقف على من ّ
وظاهر إسناد (رواية الرفع) أنه حسن؛ ألجل عبد احلميد بن جعفر،
وبقية رجاله ثقات ،فيزيد (ثقة فقيه)  -كما تقدم  ،-وسويد بن قيس

(ثقة)( ،)3ومعاوية بن ُح َديج ،وأبو ذر (صحابيّان) رضي هللا عنهما ،وقد

( )1انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)3756
( )2املصدر نفسه (.)7557
( )3املصدر نفسه (.)2697
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صححه احلاكم من هذا الوجه ،ووافقه الذهيب( ،)1إال أن رواية الرفع معلولة
برواية الوقف  -كما يف الوجه الثاين .-
الوجه الثاين :رواه عمرو بن احلارث ،والليث بن سعد ،كالمها عن يزيد
ِ
اسة عن معاوية بن ُح َديج عن أيب ذر
بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن مشَ َ
( موقوفاً).
ورجاله ثقات ،فقد رواه أمحد يف مسنده عن حجاج املص ِ
يصىي (ثقة
ّ
ثبت)( ،)2عن الليث (ثقة ثبت)  -تقدم  ،-ويزيد (ثقة فقيه)  -تقدم ،-
وابن ِمشَاسة (ثقة)( ،)3وما بعده صحابيان.
ورواه عن عمرو بن احلارث (ثقة فقيه حافظ)( ،)4ابن وهب (ثقة
حافظ)  -تقدم .-
وأعل اإلمام أمحد الوجه األول هبذا الوجه ،قال ابنه عبد هللا" :حدثن
أيب ،قال :حدثنا حيىي بن سعيد عن عبد احلميد بن جعفر ،قال :حدثن يزيد
بن أيب حبيب عن سويد بن قيس ".مث قال" :مسعت أيب يقول :خالفه عمرو
ِ
اسة .قال أيب :وقال
بن احلارث ،فقال :عن يزيد عن عبد الرمحن بن مشَ َ

( )1انظر :املستدرك (.)156/2
( )2انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)1135
( )3املصدر نفسه (.)3895
( )4املصدر نفسه (.)5004
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ِ
اسة أيضا"( .)1ورجح الدارقطن الوجه الثاين ،فقال" :وهو
الليث :عن ابن مشَ َ
احملفوظ".

 الوجه الراجح:
الوجه الثاين؛ ملا يلي:
 -1أنه رواية األكثر واألوثق ،قال اإلمام أمحد عن الليث بن سعد وعمرو بن
احلارث:
"ليس فيهم  -يعن :أهل مصر -أصح حديثاً من الليث بن سعد،
وعمرو بن احلارث يقاربه"(.)2
 -2إعالل األئمة حديث عبد احلميد بن جعفر ابملخالفة ،حيث أبدل ابن
ِمشَاسة بسويد بن قيس ،ورفعه ،ووقفه من هو أوثق منه وأحفظ ،ورووه
ِ
اسة ،ورواية الوقف هي احملفوظة كما نص الدارقطن.
عن ابن مشَ َ
 احلكم على احلديث:
من وجهه الراجح موقوف صحيح ،وله حكم الرفع؛ إذ هو إخبار عن
أمر غييب ال جمال للرأي واالجتهاد فيه .وهللا أعلم.

( )1العلل ومعرفة الرجال (رواية عبد هللا) ،ألمحد بن حنبل (.)5777( )403/3
( )2اتريخ بغداد ،للخطيب البغدادي (.)524/14
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املبحث الثالث :املروايت املـُعلّة ابالختالف يف زايدة را ٍو أو إسقاطه من

اإلسناد

[ -394 « -]1/6وسئل عن حديث عبد هللا بن ُزَريْر الغافقي عن
علي ،قال :أخذ رسول هللا  بيمينه حريراً وبشماله ذهباً ،فقال" :هذان
حرام على ذكور أميت".
فقال :يرويه يزيد بن أيب حبيب ،واختلف عنه:
رواه الليث بن سعد ،وعبد احلميد بن جعفر ،وحممد بن إسحاق ،عن
يزيد بن أيب حبيب عن عبد العزيز بن أيب الصعبة عن أيب أفلح اهلمداين عن
ابن ُزَريْر عن علي.
واختلف عن ابن إسحاق ،فقال ابن هليعة :عن يزيد بن أيب حبيب عن
أيب أفلح ،ومل يذكر بينهما عبد العزيز بن أيب الصعبة.
ورواه زيد بن أيب أنيسة عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد هللا بن ُزَريْر،
أسقط من اإلسناد رجلي :ابن أيب الصعبة ،وأاب أفلح.
وقال ابن عيينة :عن ابن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن رجل عن
يسمهما ،عن علي.
آخر مل ّ
ورواه عمر بن حبيب عن ابن إسحاق  -إبسناد آخر  -عن سعيد بن
أيب هند عن عبد هللا بن شداد عن عبد هللا بن ُمّرة عن علي.
ووهم يف هذا اإلسناد عمر بن حبيب ،وكان سيء احلفظ.
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والصحيح عن ابن إسحاق قول يزيد بن هارون ،وجرير عنه؛ ملتابعة عبد

احلميد بن جعفر ،والليث إايمها »(.)1

 أوجه االختالف:
ذكر الدارقطن أن الرواة اختلفوا على يزيد بن أيب حبيب يف هذا احلديث
على أوجه:
الوجه األول :يزيد عن عبد العزيز بن أيب الصعبة عن أيب أفلح اهلمداين
عن ابن ُزَريْر عن علي.
 رواه الليث بن سعد :ورواه عنه:
املصيصي ،أخرجه أمحد يف مسنده ( )250/2رقم
 حجاج بن حممد ّ( ،)935وقال :عن أيب الصعبة.
وقتيبة بن سعيد ،أخرجه أبو داود ،كتاب :اللباس ،ابب :يف احلرير
للنساء ( )50/4رقم ( ،)4057ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان
( )190/8رقم ( ،)5680والنسائي يف سننه الصغرى ،كتاب :الزينة ،ابب:
حترمي الذهب على الرجال ( )160/8رقم ( ،)5144ويف الكربى ()357/8
رقم ( .)9382ومل يذكر عبد العزيز بن أيب الصعبة.
 وعيسى بن محاد ،أخرجه النسائي يف سننه الصغرى ،كتاب :الزينة،ابب :حترمي الذهب على الرجال ( )160/8رقم ( ،)5145ويف الكربى
( )357/8رقم (.)9383
( )1علل الدارقطين (.)260/3
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 وابن املبارك ،أخرجه النسائي يف سننه الصغرى ،كتاب :الزينة ،ابب:حترمي الذهب على الرجال ( )160/8رقم ( ،)5146ويف الكربى ()358/8
رقم ( ،)9384وقال :أفلح.
 وشعيب بن الليث ،أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر( )304/12رقم ( ،)4815ويف معاين اآلاثر ( )250/4رقم (،)6697
وقال :عن أيب الصعبة.
 وعبد احلميد بن جعفر :رواه عنه :أبو أسامة محاد بن أسامة،
أخرجه البزار يف مسنده ( )102/3رقم (.)887
 وحممد بن إسحاق :ورواه عنه:
 يزيد بن هارون ،أخرجه النسائي يف سننه الصغرى ،كتاب :الزينة،ابب :حترمي الذهب على الرجال ( )160/8رقم ( ،)5147ويف الكربى
( )358/8رقم ( ،)9385وأمحد يف مسنده ( )146/2رقم ( ،)750وعبد
بن محيد يف املنتخب من مسنده (ص )55رقم ( ،)80وأبو يعلى يف مسنده
( )235/1رقم ( ،)272و( )273/1رقم ( ،)325والطحاوي يف شرح
مشكل اآلاثر ( )305/12رقم ( ،)4817ويف معاين اآلاثر ( )250/4رقم
( ،)6698واحملاملي يف أماليه (رواية ابن حيىي البيع) (ص )209رقم
( ،)193والبيهقي يف السنن الكربى ( )596/2رقم ( ،)4219ويف شعب
اإلميان ( )191/8رقم ( .)5681ويف مسند أمحد:مل يذكر أاب أفلح.
 وعبد الرحيم بن سليمان ،أخرجه ابن ماجه ،كتاب :اللباس ،ابب:لبس احلرير والذهب للنساء ( )1189/2رقم ( ،)3595وابن أيب شيبة يف
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مصنفه ( )152/5رقم (.)24659
 وجرير بن عبد احلميد ،أخرجه البزار يف مسنده ( )102/3رقم(.)886
وزاد عبد الرحيم ،وجرير يف آخره" :حل إلانثهم".
الوجه الثاين :يزيد بن أيب حبيب عن أيب أفلح اهلمداين عن ابن ُزَريْر عن
علي.
رواه ابن هليعة ،واختلف عنه:
ُفريوى عن ابن هليعة عن يزيد عن أيب أفلح به .ومل أقف عليه.
ورواه ابن أيب مرمي .أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر
( )305/12رقم ( ،)4816ويف معاين اآلاثر (.)6699( )250/4
وأسد بن موسى .أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ()305/12
رقم (.)6700
كالمها (ابن أيب مرمي ،وأسد) عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن
عبد العزيز بن أيب الصعبة عن أيب علي اهلمداين عن ابن ُزَريْر عن علي .
وزادا يف آخره" :وحل إلانثها".
الوجه الثالث :يزيد بن أيب حبيب عن ابن ُزَريْر عن علي.
رواه زيد بن أيب أنيسة ،واختلف عنه:
فرواه عبيد هللا بن عمرو عنه ،عن يزيد به .أخرجه الطرباين يف املعجم
األوسط ( )227/5رقم (.)5161
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ورواه أبو عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد احلراين عنه ،عن يزيد عن

محيد( )1بن أيب الصعبة عن ابن ُزَريْر عن علي  .أخرجه ابن حبان يف
صحيحه ( )249/12رقم (.)5434
الوجه الرابع :يزيد بن أيب حبيب عن رجل عن آخر عن علي.
رواه ابن عيينة عن ابن إسحاق .ومل أقف عليه.
الوجه اخلامس :عمر بن حبيب عن ابن إسحاق عن سعيد بن أيب هند
عن عبد هللا بن شداد عن عبد هللا بن ُمّرة عن علي  .ومل أقف عليه.
 دراسة أوجه االختالف:
الوجه األول :رواه عن يزيد بن أيب حبيب ثالثة:

 الليث بن سعد (ثقة ثبت)  -تقدم  ،-وقد رواه عنه مخسة:

املصيصي (ثقة ثبت )  -تقدم  ،-وعيسى بن محاد (ثقة)(،)2
حجاج ّ

وابن املبارك (ثقة ثبت)( ،)3وشعيب بن الليث (ثقة)  -تقدم  .-قال
حجاج ،وشعيب :عن الليث عن يزيد عن أيب الصعبة عن أيب أفلح عن ابن
ُزَريْر عن علي .وقال ابن املبارك ،وعيسى :عن الليث عن يزيد عن ابن أيب
الصعبة.

( )1جاء يف موارد الظمآن :عبد العزيز.
( )2انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)5291
( )3املصدر نفسه (.)3570
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املزي" :أبو الصعبة ،هو :عبد العزيز بن أيب الصعبة املصري ،وهو
قال ّ
ابمسه أشهر منه بكنيته"(.)1
وقال ابن املبارك :عن أفلح ،وقال عيسى :عن أيب أفلح ،عن ابن ُزَريْر
عن علي.

وخالفهم قتيبة بن سعيد (ثقة ثبت)( ،)2فلم يذكر عبد العزيز بن أيب
الصعبة.
وقول من قال :عن يزيد عن ابن أيب الصعبة عن أيب أفلح عن ابن ُزَريْر
عن علي هو األرجح؛ ملا يلي:
 -1رجحه اإلمام النسائي ،وهو من أئمة هذا الشأن ،حيث قال" :وحديث
ابن املبارك أوىل ابلصواب ،إال قوله أفلح ،فإن أاب أفلح أشبه ،وهللا تعاىل
أعلم"(.)3
 -2أهنا موافقة لرواية عبد احلميد بن جعفر ،وابن إسحاق (يف الوجه الراجح
عنه  -كما سيأيت .)-

( )1هتذيب الكمال ،للمزي (.)427/33
( )2انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)5522
( )3السنن الصغرى (.)160/8
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 عبد احلميد بن جعفر (صدوقُ ،رِم َي ابلقدر ،ورمبا وهم)  -تقدم،

رواه عنه أبو أسامة محاد بن أسامة (ثقة ثبت)( .)1وقد توبع من الليث يف
رواية ابن املبارك ،وعيسى بن محاد عنه.
صرح ابلسماع وإال
 حممد بن إسحاق (صدوق حسن احلديث إذا ّ
فال حيتج به؛ لكونه كثري التدليس عن الضعفاء واجملاهيل)  -تقدم  ،-وقد

رواه عنه (موافقاً هلذا الوجه) :يزيد بن هارون (ثقة متقن)( ،)2وعبد الرحيم
بن سليمان (ثقة)( ،)3وجرير بن عبد احلميد (ثقة)( ،)4وقد عنعن ابن
صرح ابلسماع.
إسحاق يف كل الطرق ،عدا طريق يزيد بن هارون عنه ،فقد ّ
ورجح الدارقطن رواية يزيد بن هارون ،وجرير ،إال أن يف رواية جرير،
وكذلك عبد الرحيم ،زايدة لفظ يف آخر احلديثِ :
"حلٌّ إلانثهم" ،ومل يروها
غريمها ،ومل يذكرها يزيد بن هارون ،وروايته أوىل؛ ملا يلي:
 -1أن يف رواية يزيد صرح ابن إسحاق ابلسماع.
 -2أهنا موافقة لرواية الليث بن سعد ،وعبد احلميد بن جعفر ،فلم يذكرا
هذه الزايدة ،وروايتهما أثبت.

( )1انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)1487
( )2انظر :تقريب التهذيب البن حجر (.)7789
( )3املصدر نفسه (.)4056
( )4املصدر نفسه (.)916
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

79

فالطرق الراجحة يف هذا الوجه :طريق الليث من رواية ابن املبارك ومن
اتبعه ،وطريق عبد احلميد بن جعفر ،وطريق ابن إسحاق من رواية يزيد بن
هارون عنه.
الوجه الثاين :يزيد بن أيب حبيب عن أيب أفلح اهلمداين عن ابن ُزَريْر عن
علي.
رواه ابن هليعة ،واختلف عنه ،وقد تقدم أنه سيء احلفظ ،وال حيتج به
إال ما كان من رواية العبادلة عنه ،عند بعض األئمة ،وليس هذا منها ،ال
سيما وقد خالف من هو أوثق منه كما يف الوجه األول ،فقال :عن أيب علي
اهلمداين ،وقد قال الطحاوي" :هذا احلديث فاسد اإلسناد؛ ألن ابن هليعة
قال فيه :عن أيب علي اهلمداين ،وقد خالفه الليث وهو أصح رواية منه.)1(".
الوجه الثالث :يزيد بن أيب حبيب عن ابن زرير عن علي ،رواه زيد بن

أيب أنيسة (ثقة له أفراد)( ،)2قال الدارقطن" :أسقط من اإلسناد رجلي :ابن
أيب الصعبة ،وأاب أفلح" ،فاإلسناد معضل ،وذلك من رواية عبيد هللا بن عمرو
عن زيد.
وأما رواية أيب عبد الرحيم عن زيد -مل يذكرها الدارقطن ،-فقد أسقط
من اإلسناد :ابن أيب الصعبة.

( )1شرح مشكل اآلاثر ،للطحاوي (.)305/12
( )2انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)2118
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الوجه الرابع :رواية ابن عيينة عن ابن إسحاق ،ومل أقف عليها ،ويف
إسنادها راواين مبهمان.
الوجه اخلامس:مل أقف عليه ،وعلى ما ذكر الدارقطن فهو اليثبت؛
حيث قال" :ووهم يف هذا اإلسناد عمر بن حبيب ،وكان سيء احلفظ".
 الوجه الراجح:
الوجه األول ،من رواية ابن املبارك ،وعيسى بن محاد عن الليث ،وكذلك
رواية عبد احلميد بن جعفر ،وابن إسحاق (من رواية يزيد بن هارون عنه).

 احلكم على احلديث:
من وجهه الراجح :رواته ثقات إىل يزيد بن أيب حبيب ،وما بعده فقد
اختُلِف فيهم:
فعبد العزيز بن أيب الصعبة قال عنه ابن املدين" :ليس به أبس،
معروف"( ،)1وذكره ابن حبان يف (الثقات)( ،)2وقال الذهيب" :وثّق"(.)3
وقال ابن امللقن  -يف رده على من قال ابلنظر يف حاله " :-حالته
جيّدة"( ،)4وقال ابن حجر" :الأبس به"(.)5

( )1هتذيب التهذيب ،البن حجر (.)341/6
( )2الثقات ،البن حبان (.)111/7
( )3الكاشف ،للذهيب (.)655/1
( )4البدر املنري ،البن امللقن (.)646/1
( )5تقريب التهذيب ،البن حجر (.)4101
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وأما أبو أفلح ،فقال الطحاوي" :جمهول"( )1ومسّاه :أفلح .ومثله قال ابن

القطان الفاسي( .)2ووثقه العجلي( ،)3وقال الذهيب" :صدوق"( .)4وقال ابن

حجر" :مقبول"( .)5ومرًة قال" :ينظر فيه"(.)6
ونقل عبد احلق اإلشبيلي عن ابن املدين قوله يف هذا احلديث" :حديث

حسن ،ورجاله معروفون"(.)7

وعبد هللا بن ُزَريْر الغافقي ،قال عنه ابن القطان" :جمهول احلال"(.)8
وووثّقه ابن سعد( ،)9والعجلي( ،)10وذكره ابن حبان(،)11

وابن خلفون()12
البزار إىل تضعيف
يف (الثقات) .وقد ذهب اإلمام ّ
احلديث ،فقال" :وال نعلم فيما يروى يف ذلك حديثاً اثبتاً عند أهل
( )1شرح مشكل اآلاثر ،للطحاوي (.)305/12
( )2انظر :بيان الوهم واإليهام ،البن القطان (.)179/5
( )3انظر :معرفة الثقات ،للعجلي (.)383/2
( )4الكاشف ،للذهيب (.)408/2
( )5تقريب التهذيب ،البن حجر (.)7944
( )6التلخيص احلبري ،البن حجر (.)88/1
( )7األحكام الوسطى ،لإلشبيلي (.)184/4
( )8بيان الوهم واإليهام ،البن القطان (.)179/5
( )9انظر :الطبقات الكربى ،البن سعد (.)510/7
( )10انظر :معرفة الثقات ،للعجلي (.)29/2
( )11الثقات ،البن حبان (.)24/5
( )12انظر :إكمال هتذيب الكمال ،ملغلطاي (.)356/7
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النقل"( .)1وذهب اإلمام ابن املدين إىل القول بثبوته ،فقال" :حديث
حسن ،ورجاله معروفون" .وذكر ابن حجر أن االختالفات الواردة يف هذا
احلديث اختالف ال يضر(.)2
فاحلديث حسن  -إن شاء هللا  -وله شواهد بنحو لفظه ال ختلو من

مقال ،وأحسنها حديث عقبة بن عامر  ،)3(قال عنه ابن امللقن" :رواه
البيهقي ،وغريه ،وال أعلم بسنده أبسا"(.)4

وأما حترمي الذهب واحلرير على الرجال فقد ثبت يف الصحيحي( ،)5كما
يف حديث الرباء بن عازب  ،وفيه ." :وهناان عن سب ٍع :هناان عن خامت
الذهب ،ولبس احلرير .".وهللا أعلم.

( )1مسند البزار (.)467/1
( )2انظر :التلخيص احلبري ،البن حجر (.)87/1
( )3أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر( )308/12رقم ( ،)4821والبيهقي يف السنن
الكربى ( )390/3رقم (.)6113
قال الطحاوي" :هذا احلديث من أحسن ما يف هذا الباب ،غري أ ّّن وجدّن ابن وهب قد
خالف حيىي يف هذا احلديث عن عمرو .فرواه ابن وهب على ما يوجب املنع من لبس
احلرير ،ورواه حيىي على ما يبيح لبسه لإلّنث ،وهللا أعلم ابحلقيقة يف ذلك ،كيف
هي؟" .شرح املشكل (.)309-308/12
( )4البدر املنري ،البن امللقن ( ،)647/1وذكر عدداً من األحاديث ،وتكلم عنها ،إال أن
اجملال ال يتسع لعرضها ،وحديث عقبة  أمثلها.
( )5صحيح البخاري ( ،)5650وصحيح مسلم (.)2066
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[ -1631 « -]2/7وسئل عن حديث معاوية بن ُم َعتِّب ،عن أيب
هريرة ،قال :قلت :اي رسول هللا ،ماذا رد عليك يف الشفاعة؟ فقال" :شفاعيت
ملن شهد أن ال إله إال هللا خملصاً يصدق لسانه قلبه".
فقال :يرويه يزيد بن أيب حبيب واختلف عنه:
فرواه عبد احلميد بن جعفر ،عن يزيد بن أيب حبيب ،عن معاوية بن
ُم َعتِّب ،عن أيب هريرة.
وخالفه ليث بن سعد ،فرواه عن يزيد بن أيب حبيب ،عن سامل بن أيب
سامل اجلَْي َشاين ،عن معاوية بن ُم َعتِّب ،عن أيب هريرة.
ورواه ابن هليعة ،عن يزيد بن أيب حبيب ،عن أيب اخلري ،وعن سامل بن أيب
سامل ،عن معاوية بن ُم َعتِّب ،عن أيب هريرة .وقول الليث أشبه »(.)1
 أوجه االختالف:
ذكر الدارقطن أن الرواة اختلفوا عن يزيد بن أيب حبيب على ثالثة
أوجه:
الوجه األول :يزيد بن أيب حبيب عن معاوية بن ُمعتِّب عن أيب
هريرة.
رواه عبد احلميد بن جعفر ،ورواه عنه راواين:

( )1علل الدارقطين (.)45/9
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 -1عثمان بن عمر ،أخرجه أمحد يف مسنده ( )417/16رقم (،)10713
وابن خزمية يف التوحيد ( ،)726/2وجاء عندمها ابلشك" :عن معاوية
بن ُمغِيث ،أو ُم َعتِّب" .قال ابن خزمية" :شك عثمان".
وقال احلافظ ابن حجر" :ومل َأر من ضبط أابه ابلغي املعجمة مث

املثلثة"(.)1
 -2عبيد هللا بن موسى ،أخرجه ابن خملد العطار يف جزء حديث حممد بن
عثمان بن كرامة (ص )189رقم (.)58
الوجه الثاين :يزيد بن أيب حبيب عن سامل بن أيب سامل اجلَْي َش ِاين عن
معاوية بن ُم َعتِّب عن أيب هريرة  .رواه الليث بن سعد ،ورواه عنه سبعة
رواة:
 -1أبو النضر ،هاشم بن القاسم ،أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده
( ،)342/1وأمحد يف مسنده ( )432/13رقم ( ،)8070ومن طريقه
ابن بشران يف أماليه ( )102/1رقم ( ،)205واحلارث يف مسنده كما يف
بغية الباحث ( )1012/2رقم (.)1136
 -2عبد هللا بن صاحل املصري ،أخرجه البخاري يف اترخيه الكبري (.)111/4
 -3أبو سلمة ،منصور بن سلمة اخلزاعي ،أخرجه أمحد يف مسنده
( )432/13رقم ( ،)8070ومن طريقه ابن بشران يف أماليه ()102/1
رقم (.)205
( )1تعجيل املنفعة ،البن حجر (.)272/2
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 -4حيىي بن بكري ،أخرجه احلاكم يف مستدركه ( )141/1رقم (.)233
 -5عاصم بن علي ،أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله
( )761/1رقم (.)1407
 -7 ، -6عبد هللا بن احلكم ،وشعيب بن الليث ،أخرجه ابن خزمية يف
التوحيد ( .)696/2وقال" :سامل بن أيب اجلعد عن معاوية.".
الوجه الثالث :يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري ،وعن سامل بن أيب سامل،
عن معاوية بن ُمعتِّب عن أيب هريرة  .رواه راواين:
 -1ابن هليعة ،ورواه عنه ابن وهب .أخرجه ابن خزمية يف التوحيد
( .)696/2وجاء فيه ." :ثنا ابن وهب ،قال :أخربين ابن هليعة ،وأان أبرأ
من عهدته عن ابن أيب حبيب.".
 -2عمرو بن احلارث ،ورواه عنه ابن وهب واختلف عنه:
فرواه يونس بن عبد األعلى عنه عن عمرو بن احلارث عن يزيد عن أيب
سامل عن ابن ُم َعتِّب عن أيب هريرة .أخرجه ابن خزمية يف التوحيد
(.)696/2
ورواه حرملة بن حيىي عنه عن عمرو بن احلارث عن يزيد عن أيب اخلري
عن سامل بن أيب سامل عن ابن ُم َعتِّب عن أيب هريرة .أخرجه ابن حبان يف
صحيحه ( )384/14رقم (.)6466
 دراسة أوجه االختالف:

الوجه األول :يرويه عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن
معاوية بن ُمعتِّب عن أيب هريرة  ،وفيه انقطاع؛ قال احلافظ ابن حجر:
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"إمنا روى يزيد بن أيب حبيب عن سامل عنه ،وحديثه :ماذا رد إليك ربك؟.

احلديث"( .)1وهكذا جاء يف بقية الطرق عن يزيد بن أيب حبيب.
الوجه الثاين :يرويه الليث بن سعد (ثقة ثبت)  -تقدم  ،-ورواه عنه
مجاعة منهم:

أبو النضر ،هاشم بن القاسم (ثقة ثبت)( .)2وعبد هللا بن صاحل ،متكلم

فيه ،وهو (صدوق كثري الغلط ،ثبت يف كتابه ،وكانت فيه غفلة)(.)3

وأبو سلمة اخلزاعي (ثقة ثبت حافظ)( .)4وحيىي بن بكري(ثقة يف

الليث)(.)5

وعبد هللا بن احلكم (صدوق)( ،)6وشعيب بن الليث (ثقة نبيل) -
تقدم ،وجاء يف روايتهما" :سامل بن أيب اجلعد" .والصواب" :سامل بن أيب
سامل" كما يف بقية الطرق عن الليث ،ونقل ابن حجر عن احلافظ العراقي أنه
قال  -يف رده على ابن حبان يف ترمجة معاوية بن ُمعتِّب " :-الصواب أنه يف

( )1تعجيل املنفعة ،البن حجر (.)272/2
( )2انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)7256
( )3املصدر نفسه (.)3388
( )4املصدر نفسه (.)6901
( )5املصدر نفسه (.)7580
( )6املصدر نفسه (.)3280
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أهل مصر ،وأن الراوي عنه سامل بن أيب سامل اجلَْي َشاين .قال :كذا ذكره ابن
أيب حامت وابن يونس"(.)1
والطريق صحيح إىل يزيد بن أيب حبيب ،واختلف يف الرواة بعده ،فسامل

()2
وخرج له
بن أيب سامل اجلَْيشاين ،أخرج له اإلمام مسلم يف صحيحه حديثاً ّ ،

ابن خزمية ،وابن حبان ،يف صحيحهما( ،)3وذكره ابن حبان ،وابن خلفون يف

الثقات( .)4وقال الذهيب" :ثقة"( .)5وقال ابن حجر" :مقبول"( .)6وقال يف

(حترير التقريب)" :بل صدوق حسن احلديث"( .)7وهو كذلك؛ فلم أقف
على من جرحه أو تكلّم به.
ومعاوية بن ُمعتِّب اهلذيل ،قال احلسين ،وابن كثري" :جمهول"( .)8وأقره
ابن حجر( .)9وقال العجلي ،واهليثمي" :ثقة"( .)10وذكره ابن حبان يف
( )1تعجيل املنفعة ،البن حجر (.)272/2
( )2انظر :صحيح مسلم رقم (.)1826
( )3انظر :إكمال هتذيب الكمال ،ملغلطاي (.)183/5
( )4انظر :الثقات ،البن حبان ( ،)408/6إكمال هتذيب الكمال ،ملغلطاي (.)183/5
( )5الكاشف ،للذهيب (.)422/1
( )6تقريب التهذيب ،البن حجر (.)2173
( )7حترير تقريب التهذيب ،لبشار عواد ،وشعيب (.)2173( )6/2
( )8اإلكمال ،للحسيين (ص ،)414التكميل يف اجلرح والتعديل ،البن كثري (.)77/1
( )9انظر :تعجيل املنفعة ،البن حجر (.)272/2
( )10معرفة الثقات ،للعجلي ( ،)284/2جممع الزوائد ،للهيثمي (.)404/10
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(الثقات)( .)1ومعاوية كان يف ِح ْجر أيب هريرة  ،)2(وقد اتبعه سعيد بن
أيب سعيد املقربي ،قال احلاكم يف حكمه على احلديث" :هذا حديث
صحيح اإلسناد؛ فإن معاوية بن ُم َعتِّب مصري من التابعي ،وقد أخرج
البخاري حديث عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن سعيد بن أيب سعيد
عن أيب هريرة ،قال :قلت :اي رسول هللا ،من أسعد الناس بشفاعتك؟،
احلديث ،بغري هذا اللفظ ،واملعىن قريب منه" .ووافقه الذهيب .واحلديث من
هذا الوجه إسناده ال أبس به.
الوجه الثالث :رواه راواين ،ابن هليعة ،وهو سيء احلفظ  -كما تقدم -
 ،رواه عنه ابن وهب ،وهو أحد العبادلة الذين قبل بعض األئمة حديث ابن
هليعة إن كان من روايتهم عنه ،إال أنه جاء يف إسناده." :ثنا ابن وهب ،قال:
أخربين ابن هليعة ،وأان أبرأ من عهدته .".وعمرو بن احلارث (ثقة)  -تقدم-
رواه عنه ابن وهب ،واختلف عنه:

فرواه يونس بن عبد األعلى (ثقة)( )3عنه به ،إال أنه قال" :عن أيب
سامل".
ورواه حرملة بن حيىي (صدوق)( )4عنه به ،وقال" :عن سامل بن أيب
سامل" .ورواية حرملة أصح؛ ملا يلي:
(.)413/5( )1
( )2انظر :التاريخ الكبري ،للبخاري (.)331/7
( )3انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (.)7907
( )4املصدر نفسه (.)1175
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 -1أن حرملة أعلم الناس اببن وهب .قاله ابن معي( -2 .)1وافق رواية
الليث ،وهي األرجح ،قال ابن خزمية" :رواية الليث أوقع على القلب من
رواية عمرو بن احلارث ،إمنا اخلرب ِع ْل ِمي عن سامل بن أيب سامل كما رواه
الليث ،ال عن أيب سامل ،اللهم إال أن يكون سامل كنيته أبو سامل
أيضا"( .)2وهللا أعلم.
 الوجه الراجح:

الوجه الثاين ،وقد وافقه طريق عمرو بن احلارث (رواية حرملة عن ابن
وهب عنه)؛ وذلك ملا يلي:
 -1عدم ثبوت الوجه األول ،والثالث.
 -2أنه من رواية الثقات عن الليث ،ومل خيتلفوا عنه ،والليث أوثق من عبد
احلميد بن جعفر ،ومن ابن هليعة ،وأما عمرو بن احلارث فالراجح عنه
جاء موافقاً لرواية الليث.
 -3رجحه ابن خزمية  -كما تقدم آنفاً  ،-والدارقطن ،وقال" :وقول الليث
أشبه".
 احلكم على احلديث:
من وجهه الراجح إسناده ال أبس به -كما تقدم  ،-ويشهد له ما جاء
يف صحيح البخاري ،من حديث أيب هريرة  أنه قال :قيل اي رسول هللا من

( )1انظر :اتريخ ابن معني (رواية الدوري) (.)477/4
( )2التوحيد ،البن خزمية (.)696/2
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أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ،قال رسول هللا « :لقد ظننت اي أاب
هريرة أن ال يسألن عن هذا احلديث أحد أول منك؛ ملا رأيت من حرصك
على احلديث ،أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة :من قال ال إله إال هللا،
خالصاً من قلبه ،أو نفسه»( .)1وهللا أعلم.
***

( )1كتاب :العلم ،ابب :احلرص على احلديث ( )31/1رقم ( )99واللفظ له ،ويف كتاب:
الرقاق ،ابب :صفة اجلنة والنار ( )117/8رقم (.)6570
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،أما بعد :فهذه أهم نتائج
الدراسة:
 -1أمهية علم علل احلديث ،ودقّته ،ووعورت مسلكه وصعوبته ،مما يستلزم
التنبّه عند دراسة املروايت املعلة ،وأخذ احليطة واحلذر عند الرتجيح
واحلكم.
 -2منزلة اإلمام يزيد بن أيب حبيب العلمية ،فهو ممن أمجع األئمة على
االحتجاج به.
 -3انقسمت طبقات الرواة عن اإلمام يزيد بن أيب حبيب يف الكتب الستة
تفرد يف األوىل اإلمام الليث بن سعد ،فهو أثبت الراوة
إىل ست طبقاتّ ،
فيه.
 -4املنزلة العلمية لإلمام الدارقطن ،وعلو شأنه يف هذا الفن ،وأمهية كتابه
العلل؛ إذ يعترب أوسع كتب العلل املوجودة وأمجعها للنفع والفائدة.
 -5أن معرفة طبقات الرواة من أهم القرائن اليت تفيد يف جانب الرتجيح عند
التعارض واالختالف.
 -6موافقة الدارقطن ألئمة النقد فيما رجحه إال يف حديث واحد ،فقد
خالف فيه الرتمذي والطرباين.
 -7أكثر قرائن التعليل لدى الدارقطن :العدد ،واحلفظ ،واالختصاص.
 -8بلغت األحاديث املعلّة ابالختالف على يزيد )7( :أحاديث ،منها
حديثان تع ّذر احلكم عليهما؛ لعدم الوقوف عليهما يف مصادر السنة
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(بعد البحث -حسب االستطاعة ،)-وحديثان إسنادمها صحيح،
وحديثان إسنادمها حسن ،وحديث موقوف صحيح ،له حكم الرفع.

املقصر ،فما كان فيه من صواب فمن هللا
وختاماً .هذا جهد املقل ّ
وحده ،وما كان فيه من خطأ ونسيان فمن نفسي والشيطان ،وهللا ورسوله
منه بريئان ،وهللا أعلم.
وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعي.
***
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ثبت املصادر واملراجع

▪ اآلحاد واملثاين ،ابن أيب عاصم ،أمحد بن عمرو ،احملقق :د .ابسم اجلوابرة ،ط،1
الرايض ،دار الراية1411 ،ه.
▪ األحاديث املختارة ،املقدسي ،ضياء الدين حممد بن عبد الواحد ،احملقق :أ.د .عبد
امللك بن عبد هللا بن دهيش ،ط ،3بريوت ،دار خضر1420 ،ه .
▪ األحكام الوسطى ،األشبيلي ،عبد احلق بن عبد الرمحن .احملقق :محدي السلفي،
وغريه ،د.ط ،الرايض ،مكتبة الرشد1416 ،ه .
▪ آداب الصحبة ،السلمي ،حممد بن احلسي احملقق :جمدي السيد ،ط ،1مصر ،دار
الصحابة1410 ،ه.
▪ االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا ،احملقق :علي
البجاوي ،ط ،1بريوت ،دار اجليل1412 ،ه .
▪ اإلصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر ،أمحد بن علي ،احملقق :عادل أمحد عبد
املوجود ،وآخر ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1415 ،ه.
▪ إكمال هتذيب الكمال ،البكجريُ ،مغُْلطاي بن قِلِيج ،احملقق :عادل بن حممد،
وغريه ،ط ،1القاهرة ،الفاروق احلديثة2001 ،م.
▪ اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال سوى من ذكر يف
هتذيب الكمال ،احلسين ،حممد بن علي ،احملقق :د .عبد املعطي أمي قلعجي،
د.ط ،كراتشي ،جامعة الدراسات اإلسالمية.
▪ أمايل ابن بشران ( اجلزء األول) ،ابن ب ْشران ،عبد امللك بن حممد ،احملقق :عادل بن
يوسف العزازي ،ط ،1الرايض ،دار الوطن1418 ،ه.
▪ أمايل احملاملي (رواية ابن الصلت) ،احملاملي ،احلسي بن إمساعيل ،احملقق :محدي
السلفي ،ط ،1د.م ،دار النوادر1427 ،ه.
▪ أمايل احملاملي (رواية ابن حيىي البيع) ،احملاملي ،احلسني بن إمساعيل ،احملقق :د.
إبراهيم القيسي ،ط ،1األردن ،املكتبة اإلسالمية ،دار ابن القيم1412 ،ه.
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▪ األنساب ،السمعاين ،عبد الكرمي بن حممد ،احملقق :عبد الرمحن املعلمي ،وغريه،
ط ،1حيدر آابد ،جملس دائرة املعارف العثمانية1382 ،ه .
▪ الباعث احلثيث ،ابن كثري ،إمساعيل بن عمر ،احملقق :أمحد حممد شاكر ،د.ط،
بريوت ،دار الكتب العلمية.
▪ البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري ،ابن امللقن ،عمر بن
علي ،احملقق :مصطفى أبو الغيط ،وآخرون ،ط ،1الرايض ،دار اهلجرة1425 ،ه .
▪ البعث ،ابن أيب داود ،عبد هللا بن سليمان بن األشعث ،احملقق :حممد السعيد بن
بسيوين زغلول ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1407 ،ه .
▪ بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث ،ابن أيب أسامة ،احلارث بن حممد البغدادي،
املنتقي :أبو احلسن نور الدين اهليثمي ،احملقق :د.حسني أمحد الباكري ،ط،1
املدينة ،مركز خدمة السنة 1413 ،ه.
▪ بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام ،علي بن حممد الفاسي ،أبو احلسن ابن
القطان ،احملقق :د .احلسني آيت سعيد ،دار طيبة ،الرايض ،ط1418 ،1ه .
▪ اتريخ ابن معني (رواية ابن حمرز) ،ابن معني ،حيىي بن معني البغدادي ،احملقق :حممد
كامل القصار ،ط ،1دمشق ،جممع اللغة العربية1405 ،ه .
▪ اتريخ ابن معني (رواية الدوري) ،ابن معني ،حيىي بن معني البغدادي ،احملقق :د.
أمحد حممد نور سيف ،ط ،1مكة ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي،
1399ه 1979 /م.
▪ اتريخ ابن معني (رواية عثمان الدارمي) ،ابن معني ،حيىي بن معني البغدادي ،احملقق:
د .أمحد حممد نور سيف ،د.ط ،دمشق ،دار املأمون للرتاث.
▪ اتريخ ابن يونس املصري ،الصديف ،عبد الرمحن بن أمحد ،ط ،1بريوت ،دار الكتب
العلمية1421 ،ه .
▪ اتريخ اإلسالم ،حممد بن أمحد الذهيب ،احملقق :د .بشار عواد معروف ،دار الغرب
اإلسالمي ،ط2003 ،1م.
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▪ التاريخ الكبري = اتريخ ابن أيب خيثمة  -السفر الثاين ،ابن أيب خيثمة ،أمحد بن
زهري ،احملقق :صالح بن فتحي هالل ،ط ،1القاهرة ،الفاروق احلديثة1427 ،ه.
▪ التاريخ الكبري ،البخاري ،حممد بن إمساعيل ،د.ط ،حيدر آابد ،دائرة املعارف
العثمانية.
▪ اتريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي ،أمحد بن علي ،احملقق :د .بشار عواد ،ط،1
بريوت ،دار الغرب اإلسالمي1422 ،ه .
▪ اتريخ واسطَْ ،حبشل الواسطي ،أسلم بن سهل ،احملقق :كوركيس عواد ،ط ،1بريوت،
عامل الكتب 406 ،ه .
▪ حترير تقريب التهذيب ،د .بشار عواد معروف ،وشعيب األرنؤوط ،ط ،1لبنان،
الرسالة1417 ،ه.
▪ تدريب الراوي ،السيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر ،احملقق :عبد الوهاب عبد
اللطيف ،د.ط ،الرايض ،مكتبة الرايض احلديثة.
▪ تذكرة احلفاظ ،الذهيب ،حممد بن أمحد ،ط ،1لبنان ،دار الكتب العلمية،
1419ه 1998 -م.
▪ الرتغيب والرتهيب ،املنذري ،عبد العظيم بن عبد القوي ،احملقق :إبراهيم مشس الدين،
ط ،1بريوت ،الكتب العلمية1417 ،ه.
▪ تعجيل املنفعة ،ابن حجر ،أمحد بن علي ،احملقق :د .إكرام هللا إمداد احلق ،ط،1
بريوت ،دار البشائر1996 ،م.
▪ تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفي ابلتدليس ،ابن حجر ،أمحد بن علي ،احملقق:
د .عاصم القريويت ،ط ،1األردن ،مكتبة املنار1403 ،ه.
▪ تعظيم قدر الصالة ،امل ْرَوِزي ،حممد بن نصر ،احملقق :د .عبد الرمحن الفريوائي ،ط،1
َ
املدينة ،مكتبة الدار1406 ،ه.
▪ تقريب التهذيب ،ابن حجر ،أمحد بن علي ،احملقق :حممد عوامة ،ط ،1سوراي ،دار
الرشيد1406 ،ه .

96

مروايت يزيد بن أيب حبيب املُعلَّة ابالختالف يف كتاب العلل لإلمام الدارقطين (ت385 :هـ) (مجعاً ودراسةً)

د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي

▪ التَّكْميل يف اجلَْرح والت َّْع ِديل ،ابن كثري ،إمساعيل بن عمر .احملقق :د .شادي آل
نعمان ،ط ،1اليمن ،مركز النعمان1432 ،ه .
▪ التلخيص احلبري ،ابن حجر ،أمحد بن علي ،احملقق :حسن بن عباس بن قطب،
ط ،1مصر ،مؤسسة قرطبة1416 ،ه .
▪ هتذيب التهذيب ،ابن حجر ،أمحد بن علي ،ط ،1اهلند ،دائرة املعارف النظامية،
1326ه .
املزي ،يوسف بن عبد الرمحن ،احملقق :د .بشار
▪ هتذيب الكمال يف أمساء الرجالّ ،
عواد ط ،1بريوت ،مؤسسة الرسالة1400 ،ه .
▪ التوحيد ،ابن خزمية ،حممد بن إسحاق ،احملقق :عبد العزيز الشهوان ،ط ،5الرايض،
مكتبة الرشد1414 ،ه .
▪ الثقات ،ابن حبان ،حممد بن حبان البُسيت ،ط ،1اهلند ،دائرة املعارف العثمانية،
1393ه 1973 -م.
▪ جامع التحصيل ،العالئي ،خليل بن كيكلدي ،احملقق :محدي عبد اجمليد السلفي،
ط ،2بريوت ،عامل الكتب1407 ،ه.
▪ جامع العلوم واحلكم ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد ،احملقق :شعيب األرانؤوط،
وآخر ،ط ،7بريوت ،مؤسسة الرسالة1422 ،ه .
▪ جامع بيان العلم وفضله ،ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا ،احملقق :أيب األشبال
الزهريي ،ط ،1د.م ،دار ابن اجلوزي1414 ،ه .
▪ اجلرح والتعديل ،ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد الرازي ،ط ،1حيدر أابد ،دائرة
املعارف العثمانية ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1271 ،ه 1952 /م.
▪ جزء من أحاديث القزاز عن شيوخه ،القزاز ،حممد بن سنان ،احملقق :خالف حممود،
د.ط ،بريوت ،الكتب العلمية1423 ،ه.
▪ حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيماألصبهاين ،أمحد بن عبد هللا ،د.ط،
مصر ،السعادة1394 ،ه .
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▪ دالئل النبوة ،البيهقي ،أمحد بن احلسي ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1405ه.
املروزي ،احملقق :حبيب الرمحن
▪ الزهد والرقائق ،ابن املبارك ،عبد هللا بن املبارك ْ
األعظمي ،د.ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
▪ الزهد ،الشيباين ،أمحد بن حممد بن حنبل ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1420ه .
▪ سنن أيب داود ،أبو داود ،سليمان بن األشعث ،احملقق :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،د.ط ،بريوت ،املكتبة العصرية ،د.ت.
▪ سنن الرتمذي ،الرتمذي ،حممد بن عيسى ،احملقق :أمحد حممد شاكر ،ط ،2مصر،
مكتبة مصطفى البايب1395 ،ه .
▪ سنن الدارقطن ،الدارقطن ،علي بن عمر ،احملقق :شعيب األرنؤوط ،وغريه ،ط،1
بريوت ،مؤسسة الرسالة1424 ،ه .
▪ السنن الكربى ،النسائي ،أمحد بن شعيب ،احملقق :حسن عبد املنعم شليب ،ط،1
بريوت ،مؤسسة الرسالة 1421ه.
▪ السنن الكربى ،البيهقي ،أمحد بن احلسي ،احملقق :حممد عبد القادر عطا ،ط،3
بريوت ،دار الكتب العلمية1424 ،ه.
▪ السنن الصغرى ،النسائي ،أمحد بن شعيب ،احملقق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط،2
حلب ،مكتب املطبوعات اإلسالمية1406 ،ه.
▪ سنن سعيد بن منصور ،سعيد بن منصور اخلراساين ،احملقق :حبيب الرمحن
األعظمي ،ط ،1اهلند ،الدار السلفية1403 ،ه .
▪ سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املدين ،ابن املدين ،علي بن عبد
هللا ،احملقق :موفق عبد هللا عبد القادر ،ط ،1الرايض ،مكتبة املعارف.
▪ سري أعالم النبالء ،الذهيب ،حممد بن أمحد ،التحقيق إبشراف :شعيب األرنؤوط،
ط ،3د.م ،مؤسسة الرسالة1405 ،ه .
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▪ شرح التبصرة والتذكرة ،العراقي ،عبد الرحيم بن احلسي ،احملقق :عبد اللطيف اهلميم،
وآخر ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1423 ،ه.
▪ شرح السنة ،البغوي ،احلسي بن مسعود ،احملقق :شعيب األرنؤوط ،وآخر ،ط،2
بريوت ،املكتب اإلسالمي1403 ،ه .
▪ شرح علل الرتمذي ،ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد احلنبلي ،احملقق :د .مهام عبد
الرحيم سعيد ،ط ،1األردن ،مكتبة املنار ،ط1407 ،1ه 1987 /م.
▪ شرح مشكل اآلاثر ،الطحاوي ،أمحد بن حممد ،احملقق :شعيب األرنؤوط ،ط،1
مؤسسة الرسالة1415 ،ه.
▪ شرح معاين اآلاثر ،الطحاوي ،أمحد بن حممد ،احملقق :حممد زهري ،وآخر ،ط،1
د.م ،عامل الكتب1414 ،ه.
▪ شعب اإلميان ،البيهقي ،أمحد بن احلسي ،احملقق :د.عبد العلي عبد احلميد ،ط،1
الرايض ،مكتبة الرشد1423 ،ه .
▪ صحيح ابن حبان ،ابن حبان ،حممد بن حبان البُسيت ،احملقق :شعيب األرنؤوط،
ط ،2بريوت ،الرسالة1414 ،ه .
▪ صحيح ابن خزمية ،ابن خزمية ،حممد بن إسحاق ،احملقق :د.حممد مصطفى
األعظمي ،د.ط ،بريوت ،املكتب اإلسالمي.
▪ صحيح البخاري ،البخاري ،حممد بن إمساعيل ،احملقق :حممد زهري الناصر ،ط،1
د.م ،دار طوق النجاة1422 ،ه .
▪ صحيح مسلم ،النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،د.ط،
بريوت ،إحياء الرتاث العريب ،د.ت.
▪ صفة اجلنة ،ابن أيب الدنيا ،عبد هللا بن حممد ،احملقق :عمرو عبد املنعم سليم ،د.ط،
مصر ،مكتبة ابن تيمية ،د.ت.
▪ صفة اجلنة ،أبو نعيم األصبهاين ،أمحد بن عبد هللا ،احملقق :علي رضا عبد هللا ،د.ط،
دمشق ،دار املأمون ،د.ت.
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▪ الضعفاء واملرتوكون ،النسائي ،أمحد بن شعيب ،احملقق :حممود إبراهيم ،ط ،1حلب،
دار الوعي1396 ،ه.
▪ طبقات الشافعية الكربى ،السبكي ،عبد الوهاب بن تقي الدين ،احملقق :د .حممود
حممد الطناحي ،وآخر ،ط ،2د.م ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع1413 ،ه.
▪ الطبقات الكربى ،ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع ،احملقق :حممد عبد القادر
عطا ،ط ،1بريوت ،الكتب العلمية1410 ،ه .
▪ طبقات علماء احلديث ،ابن عبد اهلادي ،حممد بن أمحد ،احملقق :أكرم البوشي،
وآخر ،ط ،2بريوت ،الرسالة1417 ،ه.
▪ العظمة ،أبو الشيخ األصبهاين ،عبد هللا بن حممد ،احملقق :رضا هللا املباركفوري،
ط ،1الرايض ،دار العاصمة1408 ،ه.
▪ العقد الفريد ،ابن عبد ربه ،أمحد بن حممد ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1404ه .
▪ علل احلديث ،ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد الرازي .احملقق :جمموعة ابحثي
إبشراف :د.سعد احلميّد ،ود.خالد اجلريسي ،ط ،1د.م ،مطابع احلميضي،
1427ه 2006 /م.
▪ العلل الكبري ،الرتمذي ،حممد بن عيسى ،ترتيب :أبو طالب القاضي ،احملقق:
صبحي السامرائي ،وغريه ،ط ،1بريوت ،عامل الكتب ،مكتبة النهضة العربية،
1409ه .
▪ العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،الدارقطن ،علي بن عمر ،احملقق :حمفوظ الرمحن
السلفي ،ط ،1الرايض ،دار طيبة 1405 ،ه [ ،من جملد  ،]11-1ومن[-12
 :]15حممد الدابسي ،ط ،1الدمام ،دار ابن اجلوزي1427 ،ه .
▪ العلل ومعرفة الرجال ،أمحد بن حممد بن حنبل ،احملقق :وصي هللا بن حممد عباس،
ط ،2الرايض ،دار اخلاين1422 ،ه.
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▪ فتح املغيث ،السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن ،احملقق :علي حسي علي ،ط،1
مصر ،مكتبة السنة1424 ،ه.
▪ فتوح مصر واملغرب ،ابن عبد احلكم ،عبد الرمحن بن عبد هللا ،د.ط ،د.م ،مكتبة
الثقافة الدينية415 ،ه .
▪ الكاشف ،الذهيب ،حممد بن أمحد ،احملقق :حممد عوامة ،ط ،1جدة ،دار القبلة،
1413ه 1992 /م.
▪ الكامل يف ضعفاء الرجال ،أبو أمحد بن عدي اجلرجاين ،احملقق :عادل أمحد عبد
املوجود ،وآخرون ،ط ،1بريوت ،الكتب العلمية1418 ،ه .
▪ الكىن واألمساء ،الدواليب ،حممد بن أمحد ،احملقق :نظر الفاراييب ،ط ،1بريوت ،دار
ابن حزم1421 ،ه.
▪ جممع الزوائد ،اهليثمي ،علي بن أيب بكر ،احملقق :حسام الدين القدسي ،د.ط،
القاهرة ،مكتبة القدسي1414 ،ه .
▪ احمللى ابآلاثر ،ابن حزم ،علي بن أمحد ،د.ط ،بريوت ،دار الفكر ،د.ت.
▪ املراسيل ،ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد ،احملقق :شكر هللا قوجاين ،ط،1
بريوت ،مؤسسة الرسالة1397 ،ه .
▪ املستدرك ،احلاكم ،حممد بن عبد هللا ،احملقق :مصطفى عبد القادر ،ط ،1بريوت،
الكتب العلمية1411 ،ه.
▪ مسند ابن أيب شيبة ،ابن أيب شيبة ،عبد هللا بن حممد ،احملقق :عادل العزازي وآخر،
ط ،1الرايض ،دار الوطن1997 ،م.
▪ مسند أيب يعلى ،أبو يعلى املوصلي ،أمحد بن علي ،احملقق :حسي سليم ط،1
دمشق ،دار املأمون للرتاث1404 ،ه.
▪ املسند ،أمحد بن حممد بن حنبل ،احملقق :شعيب األرنؤوط ،وغريه ،ط ،1بريوت،
مؤسسة الرسالة1421 ،ه .
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▪ مسند إسحاق بن راهويه ،ابن راهويه ،إسحاق بن إبراهيم ،احملقق :د.عبد الغفور
البلوشي ،ط ،1املدينة ،مكتبة اإلميان1412 ،ه.
البزار ،أمحد بن عمرو ،احملقق :د .حمفوظ الرمحن ،وغريه ،ط ،1املدينة،
▪ مسند البزارّ ،
مكتبة العلوم واحلكم 2009م.
▪ مسند الروايين ،الروايين ،حممد بن هارون ،احملقق :أمين علي ،ط ،1القاهرة ،مؤسسة
قرطبة1416 ،ه.
▪ املسند ،الشاشي ،اهليثم بن كليب ،احملقق :د .حمفوظ الرمحن ،ط ،1املدينة ،مكتبة
العلوم واحلكم1410 ،ه.
▪ مسند أيب داود الطيالسي ،الطيالسي ،سليمان بن داود ،احملقق :د.حممد الرتكي،
ط ،1مصر ،دار هجر1419 ،ه.
▪ مسند سعد بن أيب وقاص ،الدورقي ،أمحد بن إبراهيم ،احملقق :عامر حسن ،ط،1
بريوت ،دار البشائر1407 ،ه.
املروزي ،احملقق :صبحي السامرائي ،ط،1
▪ املسند ،ابن املبارك ،عبد هللا بن املبارك ْ
الرايض ،مكتبة املعارف1407 ،ه .
▪ املصنف ،ابن أيب شيبة ،عبد هللا بن حممد ،احملقق :كمال احلوت ،ط ،1الرايض،
مكتبة الرشد1409 ،ه.
▪ املعجم األوسط ،الطرباين ،سليمان بن أمحد ،احملقق :طارق عوض هللا وآخر ،د.ط،
القاهرة ،دار احلرمي ،د.ت.
▪ معجم البلدان ،احلموي ،ايقوت بن عبد هللا ،ط ،2بريوت ،دار صادر1995 ،م.
▪ معجم الصحابة ،البغوي ،عبد هللا بن حممد ،احملقق :حممد األمي اجلكن ،ط،1
الكويت ،مكتبة دار البيان1421 ،ه .
▪ معجم الصحابة ،ابن قانع ،عبد الباقي بن قانع ،احملقق :صالح املصرايت ،ط،1
املدينة ،مكتبة الغرابء1418 ،ه.

102

مروايت يزيد بن أيب حبيب املُعلَّة ابالختالف يف كتاب العلل لإلمام الدارقطين (ت385 :هـ) (مجعاً ودراسةً)

د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي

▪ املعجم الكبري ،الطرباين ،سليمان بن أمحد ،احملقق :محدي السلفي ،ط ،2القاهرة،
مكتبة ابن تيمية ،د.ت.
▪ معرفة الثقات ،العجلي ،أمحد بن عبد هللا ،احملقق :عبد العليم البستوي ،ط،1
املدينة ،مكتبة الدار1405 ،ه .
▪ معرفة الصحابة ،أبو نعيم األصبهاين ،أمحد بن عبد هللا ،احملقق :عادل العزازي ،ط،1
الرايض ،دار الوطن1419 ،ه .
▪ املعرفة والتاريخ ،الفسوي ،يعقوب بن سفيان ،احملقق :أكرم العمري ،ط ،2بريوت،
مؤسسة الرسالة1401 ،ه .
▪ املعي يف طبقات احملدثي ،الذهيب ،حممد بن أمحد ،احملقق :د.مهام عبد الرحيم،
ط ،1األردن ،دار الفرقان1404 ،ه.
▪ مقاييس اللغة ،ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكراي ،احملقق :عبدالسالم هارون،
د.ط ،بريوت ،دار اجليل1420 ،ه.
▪ حماسن االصطالح ،البلقين ،عمر بن رسالن ،احملقق :د.عائشة عبد الرمحن ،د.ط،
فاس ،دار املعارف ،د.ت.
▪ مقدمة ابن الصالح ،ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن ،احملقق :نور الدين عرت،
د.ط ،سوراي ،دار الفكر1406 ،ه .
▪ مكارم األخالق ،ابن أيب الدنيا ،عبد هللا بن حممد ،احملقق :جمدي السيد ،د.ط،
القاهرة ،مكتبة القرآن ،د.ت.
▪ مكارم األخالق ،اخلرائطي ،حممد بن جعفر ،احملقق :أمين البحريي ،ط ،1القاهرة،
دار اآلفاق العربية1419 ،ه .
▪ املنتخب من مسند عبد بن محيد ،عبد بن محيد ،عبد احلميد بن محيد بن نصر،
احملقق :مصطفى العدوي ،ط ،2د.م ،دار بلنسية1423 ،ه .
▪ املنتقى من كتاب الطبقات ،أبو عروبة ،احلسي بن حممد ،احملقق :إبراهيم صاحل،
ط ،1د.م ،دار البشائر1994 ،م.
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▪ موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ،اهليثمي ،علي بن أيب بكر ،د.ط ،د.م ،دار
الكتب العلمية ،د.ت.
▪ ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،الذهيب ،حممد بن أمحد ،احملقق :علي البجاوي،
ط ،1بريوت ،دار املعرفة1382 ،ه .
▪ نصب الراية ،الزيلعي ،عبد هللا بن يوسف ،احملقق :حممد عوامة ،ط ،1السعودية،
بريوت ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،مؤسسة الراين للطباعة والنشر،
1418ه 1997/م.
▪ موقع ويكيبيداي على الشبكة العنكبوتية.

***
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حديث جبير بن ُمطعم  أن النبي  قال:
اف الَ ت َ ْمنَعُوا أ َ َحدًا يَ ُ
ص ِلى
"يَا بَنِى َ
وف ِب َهذَا ا ْلبَ ْي ِ
ت َويُ َ
ع ْب ِد َمنَ ٍ
ط ُ
ع ٍة شَا َء ِم ْن لَ ْي ٍل أ َ ْو نَ َهار"
سا َ
ي َ
أ َ َّ
رواية ودراية

د .عبدهللا بن محمد بن محمد الصامل
قسم السّنة وعلومها – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ع ْب ِد َمنَافٍ الَ تَ ْمنَعُوا أَ َحدًا
حديث جبير بن ُمطعم  أن النبي  قال" :يَا بَنِى َ
يَ ُ
ع ٍة شَا َء ِم ْن لَ ْي ٍل أَ ْو نَ َهار" رواية ودراية
سا َ
وف ِب َهذَا ا ْلبَ ْي ِ
ت َويُ َ
ي َ
ط ُ
ص ِلى أَ َّ
د .عبدهللا بن محمد بن محمد الصامل
قسم السّنة وعلومها – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحثç 1441 /6 /18 :

تاريخ قبول البحثç 1442 /3 /8 :

ملخص الدراسة:

يتناول حبث " حديث جبري بن مطعم  أن النيب  قالَ ":ي ب ىِن عب ىد منا ٍ
اف الا َتاْنا عُوا
ا ا اْ ا
ُ
أاح ًدا يطُ ُ ى
ى
اع ٍة اشاءا ىم ْن لاْي ٍل أ ْاو اَناا ٍر " رواية ودراية .مجع طرق
س
صلىى أ َّ
اى ا ا
وف ِبا اذا الْبا ْيت اويُ ا
ا ا
وأسانيد هذا احلديث وخترجيها ودراسة أسانيده ،مث احلكم عليه ،وكذلك مجع شواهد احلديث
اليت وقفت عليها .وتبني يل أن احلديث صحيح اثبت .وأما الشواهد فجميعها ال خيلو من مقال
وضعف يف إسناده .مث بينت اختالف العلماء يف مسألة صالة غري الفريضة ومنها ركعيت الطواف
وغريها من النوافل مبكة يف أوقات النهي على ثالثة أقوال .القول األول :من ذهب إىل اجلواز
مطلقاً يف مجيع أوقات النهي اخلمسة .والقول الثان :من قال مبنعها مطلقاً يف مجيع أوقات
الكراهة اخلمسة .القول الثالث :من قال مبنعها يف أوقات الكراهة الثالثة اليت وردت يف حديث
عقبة بن عامر  ، وهي عند طلوع الشمس وعند زواهلا وعند غروِبا ،وجواز فعلها يف بقية
األوقات .وأرجح األقوال قول من قال جبواز صالة ركعيت الطواف يف مجيع أوقات النهي اخلمسة،
وهو قول الشافعي وأمحد والثوري والبيهقي وابن عبدالب ،وغريهم .ورجحه شيخه اإلسالم ابن
تيمية والنووي وابن حجر ،وغريهم.
الكلمات املفتاحية :رواية – دراية  -مداره  -أوجه االختالف  -الراجح من أوجه االختالف
 أخرجه  -ثقة  -ضعيف  -واحلديث ِبذا اإلسناد  -صححه  -ضعفه – صالة النافلة-وقت النهي -القول األول -القول الثان – القول الثالث – الراجح من األقوال.

Hadiths Jubair ibn Almutem that Mohammed  once said ،“To the people
of Abd-UL Manaf don’t prevent others’ from praying at the holy Masjid at
any time of a day”.
Dr. Abdullah Mohammed Alsamel
Department of Sunnah and its Sciences - College Of Principles of Religion
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
Abstract :
The Hadith of Jubair ibn Almutem ،which consists of a saying of Mohammed
to the people of Abd-UL Manaf do not prevent others from praying at the holy
Masjid at any time of the day. After Collecting the methods and “isnads” of this
hadith ،extracting them ،studying its chain of narrators ،then judging it ،as well as
collecting the evidence of the hadith that you have stood upon it turns out that the
hadith is authentic and proven. As for the evidence ،none of them is without an
article and weakness in its chain of transmission. Then I showed the difference of
scholars on that issue of non-obligatory prayers ،including the two rak'ahs of
Tawaf and other redundancy prayers in Makkah at times of prohibition ،based on
three sayings. The first opinion ،Whoever goes for permissibility at all during all
five times of prohibition? In addition ،the second saying: He who says that it is
absolutely forbidden in all five times of disliking. The third saying: Whoever says
that it is forbidden in the three times of makrooh mentioned in the hadith of Uqba
bin Aamer ،which is when the sun rises when it passes over and when it sets ،and
that it is permissible to do it at the rest of the times. The words of Al-Shafi’i ،
Ahmad ،Al-Thawri ،Al-Bayhaqi ،Ibn Abdul-Bar ،and others. His Sheikh of Islam ،
Ibn Taymiyyah ،al-Nawawi ،Ibn Hajar ،and others favored it.
key words: A narration. Hadith circus. Differences. The most correct of the
differences. He produced. Trustworthy. Weak. The hadith with this chain of
transmission. Authenticated. The supererogatory prayer. The time of prohibition.
The first ،second ،and third said. The most correct of the sayings.

املقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه .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 وأن حممداً عبده ورسوله.

أما بعد:
" فإن أوىل ما صرفت فيه نفائس األَيم ،وأعلى ما خص مبزيد االهتمام،
مدارها
االشتغال ابلعلوم الشرعية املتلقاة عن خري البية ،وال يراتب عاقل أن ا
كتاب هللا املقتفى ،ى
على ى
وسنة نبيىه املصطفى  ،وأن ابقي العلوم إما آالت

لفهمهما ،وهي الضالة املطلوبة ،أو أجنبية عنهما ،وهي الضار املغلوبة (." )1
السنة املطهرة من أشرف العلوم وأعظمها بعد كتاب هللا تعاىل،
وملا كان علم ُّ
وكانت الصالة هي الركن الثان من أركان اإلسالم ،وأعظم ال ُقرب بعد الفريضة
النافلة والتطوع ،وقد ثبت يف الصحيح من حديث أيب هرير  أن النيب 
ب إى ا ى
ٍ
اَّلل قا اال ":وما تا اقَّرب إى اَّ ى
ى
ت اعلاْي ىه،
اح َّ َّ
يل ِمَّا افْااَت ْ
ضُ
ا
يل اعْبدي بى اش ْيء أ ا
اا
قال ":إ َّن َّا
وما ي ز ُال عب ىدي ي ت اقَّرب إى اَّ ى
ى
ت َساْ اعهُ الَّ ىذي
احبا ْب تُهُُ :كْن ُ
يل ىابلن اَّواف ىل اح ََّّت أُحبَّهُ ،فاىإذاا أ ْ
ا ا ا ا ا ْ اا ُ
ى
ى
ى ى
ى
ش ىِباا ،اوىر ْجلاهُ الَّىيت َياْ ىشي ىِباا،
صارهُ الَّذي يُْبص ُر بىه ،اويا ادهُ الَّىيت ياْبط ُ
يا ْس ام ُع بىه ،اوبا ا
وإى ْن سأالاىِن األ ُْع ىطي نَّه ،ولائى ىن استا عاذاىن األ ى
ُعي اذنَّهُ ( ." )2وملا للحرم املكي من أحكام
اُ ا ْا
ا ا
خاصة كثرية خيتلف فيها عن غريه من األماكن واملساجد ،ولكثرة زَيرة بعض
( )1من مقدمة احلافظ ابن حجر يف هدي الساري( .ص .)5
( )2أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب ى
الرقاق ابب التواضع (.)1929/4
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املسلمني ملكة للحج والعمرة ،وأمهية معرفة املسلم ببعض األحكام املتعلقة ابحلرم
املكي ومبن هو داخل احلرم املكي من املكي وغريه.
ألجل هذا حرصت على دراسة حديث مهم يتعلق به أحكام ومسائل ملن
كان داخل احلرم املكي من حيث أداء الصلوات ذوات األسباب كتحية
املسجد أو االستخارة وحنوها ،أو التنفل ابلصلوات يف أوقات النهي ،وهي
خصوصية ملن كان داخل احلرم على غريه من األماكن :لذا اخَتت دارسة
حديث يستثِن من كان داخل املسجد احلرام من صالة غري الفريضة يف أوقات
النهي ،واستعنت ابهلل تعاىل وحده ال شريك له يف أن يكون عنوان البحث" :
ى ٍ
اح ًدا
حديث جبري بن ُمطعم  أن النيب  قال ":اَي باىِن اعْبد امنااف الا َتاْنا عُوا أ ا
يطُ ُ ى
ى
اع ٍة اشاءا ىم ْن لاْي ٍل أ ْاو اَناا ٍر " رواية ودراية.
صلىى أ َّ
اى اس ا
وف ِبا اذا الْبا ْيت اويُ ا
ا
واهلدف من البحث مجع طرق حديث جبري بن مطعم  واحلكم عليه،
وكذلك مجع أقوال العلماء يف حكم صالة النافلة يف احلرم يف أوقات النهي
وبيان الراجح منها .وبعد التتبع والبحث مل أقف على دراسة سابقة مستقلة
خبصوص هذا احلديث وهذه املسألة.
وقد قسمت البحث إىل مقدمة ومبحثني ،وخاَتة ،والفهارس العلمية
الالزمة.
املقدمة :وبينت فيها أمهية املوضوع وسبب اختياره.
املبحث األول :احلديث رواية .ويتضمن :ختريج احلديث ،واحلكم العام
عليه.

110

ى ٍ
ُوف ىِبا اذا الْبـيْ ى
ص ىلى
حديث جبري
اح ًدا ياط ُ
ت اويُ ا
ا
"َي باىِن اعبْد امنااف الا َتاْناـعُوا أ ا
بن مُطعم  أن النيب  قال :ا
اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

املبحث الثان :بيان اختالف العلماء يف صالة غري الفريضة يف مكة يف
أوقات النهي ،والراجح من األقوال.
وسرت يف هذا البحث احلديثي على جادة مسلوكة يف البحث العلمي يف
السنة وعلومها ،فاجتهدت يف ختريج ألفاظ احلديث ،ويف شرح غريب احلديث
ُّ
واملفردات الواردة أثناء الدراسة .وبينت أوجه االختالف يف احلديث .ى
وخرجت
كل ٍ
وجه من أوجه االختالف من املصادر األصلية ،مقدماً الصحيحني يف
َّ
العزو إن كان احلديث فيهما أو يف أحدمها ،مث السنن األربع وأمحد ومالك
والدارمي ،مث أرتب املصادر بعد ذلك حسب وفيات أصحاِبا ،إال إذا كان
احلديث يف الصحيحني أو غريمها من طريق مصنف متقدم كمالك ،فإن أذكر
املتقدم أوالً ،مث أعقبه بذكر من روى من طريقه .وهكذا إذا روى املتأخر من
طريق املتقدم فإن أذكره عقبه .مراعياً يف ذلك بيان الفروق املتنية املؤثرة بني
ألفاظ الرواَيت ،ابستعمال العبارات االصطالحية اليت تدل على تلك الفروق،
مثل :بنحوه .أو أ ى
ُصرح بذكر الفرق يف اللفظ إن دعت احلاجة إىل ذلك .وأشري
إىل ما يوجد يف املصادر املخرج منها من ز ٍ
َيدات على الرواية املطلوب خترجيها.
ُ
وكذلك درست األسانيد واجتهدت يف حتقيق اخلالف يف الرواة املختلف فيهم،
والراجح من األقوال فيهم ،ويف خاَتة كل ترمجة أذكر مصادر الَتمجة ،مرتبة وفق
التاريخ الزمِن ألصحاِبا ،ذاكراً اجلزء ،والصفحة .وخرجت احلديث ومتابعاته
وشواهده ،وبينت أوجه االختالف فيه على الراوي ابلتفصيل ،والوجه الراجح
من أوجه االختالف بعد النظر يف قرائن اإلعالل والَتجيح ،واالستدالل على
ذلك أبقوال أهل العلم احملققني يف هذا الفن الدقيق املتعلق بعلل احلديث كأمحد
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

111

والبخاري وابن املديِن وأيب حامت ،وغريهم .مث بينت احلكم العام على احلديث
بعد الدراسة والنظر يف املتابعات والشواهد ،وذكر من صححه أو ضعفه من
أهل العلم احملققني.
مث الكالم بعد ذلك على فقه احلديث درايةً ،وذكرت أقوال العلماء يف فقه
احلديث ،وأدلة كل قول يف املسألة ،وبينت بعد ذلك القول الراجح من أقواهلم.
وهللا تعاىل أسأل أن يكتب لنا التوفيق والسداد ،واهلدى والرشاد ،وأن جيعلنا
هداة مهتدين غري ضآلني وال مضلني ،وأن يستعملنا يف طاعته ومرضاته إنه
َسيع قريب.
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ى ٍ
ُوف ىِبا اذا الْبـيْ ى
ص ىلى
حديث جبري
اح ًدا ياط ُ
ت اويُ ا
ا
"َي باىِن اعبْد امنااف الا َتاْناـعُوا أ ا
بن مُطعم  أن النيب  قال :ا
اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

املبحث األول :احلديث رواية ،ويتضمن خترجيه واحلكم العام عليه:

احلديث مداره على جبري بن مطعم  ،ورواه عنه كل من :عبدهللا بن
ابابه أو اببيه ،وانفع بني جبري ،وجماهد بن جب أبو احلجاج املخزومي .وختريج
هذه الرواَيت والكالم عليها مبا يلي:
أوالً :أما حديث عبدهللا بن ابابه عن جبري بن ُمطعم  ،فرواه عن عبدهللا
كل من :حممد بن مسلم بن تا ْد ُرس أيب الزبري املكي ،وعبدهللا بن أيب
بن ابابه ٌ
جنيح.
أما حديث حممد بن مسلم أيب الزبري املكي ،فقد اختُلىف عليه فيه على
ستة أوجه :فقيل :عنه ،عن عبدهللا بن ابابه عن جبري بن ُمطعم  .وقيل:
عنه ،عن انفع بن جبري ،عن جبري بن مطعم  .فذكر فيه :انفع بن جبري،
ومل يذكر عبدهللا بن ابابه .وقيل :عنه ،عن جابر بن عبدهللا  ،فجعله من
مسند جابر  .وقيل :عنه ،عن علي بن عبدهللا بن عباس ،ابن عباس ،
فجعله من مسند ابن عباس  .وقيل :عنه ،عن عبدالرمحن بن سابط ،عمن
حدثه ،عن النيب  .وقيل :عنه ،عن جابر  ،عن ُجبري بن ُمطعم .

أما الوجه األول :والذي قيل فيه :عن حممد بن مسلم أيب الزبري املكي،
عن عبدهللا بن ابابه ،عن ُجبري بن ُمطعم  .فرواه عن أيب الزبري كل من:
سفيان بن عيينة ،وابن جريج ،وعمرو بن احلارث .فقالوا فيه :عن أيب الزبري
املكي ،عن عبدهللا بن ابابه ،عن ُجبري بن مطعم .
أما حديث سفيان بن عيينة عن أيب الزبري املكي ،فأخرجه أبو داود يف
املناسك –ابب الطواف بعد العصر ( .)450-449/2والَتمذي يف أبواب
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احلج ابب ما جاء يف الصالة بعد العصر وبعد الصبح ملن يطوف (.)220/3
والنسائي يف املواقيت – ابب إابحة الصالة يف الساعات كلها مبكة (.)284/1
ويف احلج ابب إابحة الطواف يف كل األوقات ( .)223/5ويف الكبى
( .)220/2وابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة –ابب ما جاء يف الرخصة يف
الصالة مبكة يف كل وقت ( .)398/1وأمحد ( .)84/4والدرامي يف احلج ابب
الطواف يف غري وقت الصالة ( .)97-96/2وابن أيب شيبة يف الرد على أيب
حنيفة ( .)257/14ومن طريقه البيهقي يف الكبى ( .)461/2والشافعي يف
مسنده (ص  .)167ومن طريقه البيهقي يف الكبى ( .)461/2ويف املعرفة
( .)432/3والبغوي يف شرح السنة ( .)331/3واحلميدي يف املسند
( .)255/1ومن طريقه الطبان يف الكبري ( .)142/2والفسوي يف املعرفة
والتاريخ ( .)206/2واحلاكم يف املناسك ( .)448/1والبيهقي يف الكبى
( .)461/2وأبو يعلى يف مسنده ( .)412 ،390/13وابن خزَية يف الصالة
ابب ذكر الدليل على أن َني النيب  عن الصالة بعد الصبح حَّت تطلع
الشمس وبعد العصر حَّت تغرب َني خاص ال عام ،إمنا أراد بعض التطوع ال
كله ( .)263/2ويف احلج ابب إابحة الطواف والصالة مبكة بعد الفجر وبعد
العصر ،والدليل على صحة مذهب املطْلىيب – يعِن الشافعي – أن النيب 
ُ
إمنا أراد بزجره عن الصالة بعد الصبح حَّت تطلع الشمس ،وبعد العصر حَّت
تغرب الشمس بعض الصالة ال مجيعها ( .)226-225/4ومن طريقه ابن
حبان يف الصحيح ( .)420/4والدارقطِن يف الصالة ابب جواز النافلة عند
البيت يف مجيع األزمان ( .)423/1ويف احلج ( .)266/2والطحاوي يف معان
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ى ٍ
ُوف ىِبا اذا الْبـيْ ى
ص ىلى
حديث جبري
اح ًدا ياط ُ
ت اويُ ا
ا
"َي باىِن اعبْد امنااف الا َتاْناـعُوا أ ا
بن مُطعم  أن النيب  قال :ا
اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

اآلاثر ( .)186/2وابن حبان يف الصحيح ( .)421/4والبزار يف مسنده
( .)370/8والفاكهي يف أخبار مكة ( .)254/1وابن عبدالب يف التمهيد
( .)44/13وابن حزم يف احمللى (.)181/7
مجيعهم من طرق عن سفيان بن عيينة قال :حدثنا أبو الزبري املكي حدثنا
عبدهللا بن ابابه أو اببيه عن جبري بن ُمطعم  أن النيب  قال ":اَي باىِن اعْب ىد
منا ٍ
اف الا َتاْنا عوا أاح ًدا يطُ ُ ى
ى
اع ٍة اشاءا ىم ْن لاْي ٍل أ ْاو
صلىى أ َّ
اى اس ا
وف ِبا اذا الْبا ْيت اويُ ا
ا
ُ ا ا
اَناا ٍر" .هذا لفظ أصحاب السنن.
ولفظ الشافعيَ ":ي ب ىِن عب ىد منا ٍ
اف ،ام ْن اوىيل ىمْن ُك ْم ىم ْن أ ْام ىر الن ى
َّاس اشْي ئًا،
ا ا اْ ا
ا
فاال َياْنا ع َّن أاح ًدا طا ا ى
ى
اع ٍة اشاءا ىم ْن لاْي ٍل أ ْاو اَناا ٍر ".
صلَّى أ َّ
اي اس ا
اف ِبا اذا الْبا ْيت او ا
ا ا
ولفظ احلميديَ ":ي ب ىِن عب ىد الْمطالىب ،أو َي ب ىِن عب ىد منا ٍ
اف ،إى ْن اولىيتُ ْم ىم ْن
ا ا اْ ا
ا ا اْ ُ
هذا األام ىر اشي ئًا فالا َتاْنا عوا أاح ًدا طا ا ى
ى
اع ٍة اشاءا ىم ْن
صلَّى أ َّ
اي اس ا
ْ ْ
اف ِبا اذا الْبا ْيت او ا
ُ ا
لاْي ٍل أ ْاو اَناا ٍر ".
ولفظه عند الدارمي والدارقطِنَ ":ي ب ىِن عب ىد منا ٍ
اف ،إى ْن اولىيتُ ْم ىم ْن هذا األ ْام ىر
ا ا اْ ا
اشْي ئًا ..احلديث ".
ى ى
وف ىِبا اذا
اح ًدا ياطُ ُ
ولفظه عند الطحاوي ":اَي باىِن اعْبد الْ ُمطالب الا َتاْنا عُوا أ ا
الْب ي ى
ت." ..
اْ
وقال الَتمذي :حسن صحيح.
وقال احلاكم :صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب.
وقال البيهقي يف الكبى :أقام ابن عيينة إسناده ،ومن خالفه يف إسناده ال
يقاومه ،فرواية ابن عيينة أوىل أن تكون حمفوظة.
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وأما حديث عبدامللك بن جريج عن أيب الزبري املكي ،فأخرجه عبدالرزاق
يف احلج ابب الطواف بعد العصر والصبح ( .)62-61/5ومن طريقه أمحد
( .)84/4وابن خزَية يف الصالة ابب ذكر الدليل على أن َني النيب  عن
الصالة بعد الصبح حَّت تطلع الشمس وبعد العصر حَّت تغرب َني خاص ال
عام ،إمنا أراد بعض التطوع ال كله ( .)263/2والدارقطِن يف احلج (.)266/2
والطبان يف الكبري ( .)142/2وأخرجه أمحد ( .)84 ،81/4عن حممد بن
بكر وحممد بن عمرو .وابن خزَية يف الصالة ابب ذكر الدليل على أن َني
النيب  عن الصالة بعد الصبح حَّت تطلع الشمس وبعد العصر حَّت تغرب
َني خاص ال عام ،إمنا أراد بعض التطوع ال كله ( .)263/2من طريق حممد
بن بكر.
مجيعهم (عبدالرزاق وحممد بن بكر وحممد بن عمرو) عن ابن جريج قال:
أخبن أبو الزبري أنه َسع عبدهللا بن ابابه أو اببيه خيب عن جبري بن مطعم 
ى ٍ
اع ىرفا َّن
أن النيب  قال ":اَي باىِن اعْبد امنااف إى ْن اكا ان إىلاْي ُك ْم ىم ْن ْاأل ْام ىر اش ْيءٌ ،فا اَل ْ
ما منا عتُم أاح ًدا يصلىي ىعْن اد ه اذا الْب ي ى
اع ٍة اشاءا ىم ْن لاْي ٍل أ ْاو اَناا ٍر " .ويف
ت أا َّ
ي اس ا
ا اْ
ا ا ْْ ا ُا
وف ىِب اذا الْب ي ى
ت " .وصرح ابن جريج ابلسماع
حديث حممد بن بكر ":أا ْن ياطُ ا ا ا ْ
من أيب الزبري.
وأما حديث عمرو بن احلارث عن أيب الزبري املكي ،فأخرجه الطبان يف
الكبري ( .)142/2وابن حبان يف الصحيح ( .)421/4والفاكهي يف أخبار
مكة ( .)255/1من طرق عن عبدهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن أيب
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ى ٍ
ُوف ىِبا اذا الْبـيْ ى
ص ىلى
حديث جبري
اح ًدا ياط ُ
ت اويُ ا
ا
"َي باىِن اعبْد امنااف الا َتاْناـعُوا أ ا
بن مُطعم  أن النيب  قال :ا
اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

"َي باىِن اعْب ىد
الزبري املكي ،عن عبدهللا بن ابابه عن ُجبري بن ُمطعم  ،ولفظه :ا
منا ٍ
اف اال َتاْنا عوا أاح ًدا طا ا ى
ى
اع ٍة شاء من ليل أو َنار".
صلَّى أ َّ
اي اس ا
اف ِبا اذا الْبا ْيت او ا
ُ ا
ا

الوجه الثاين من أوجه االختالف على أيب الزبري :قيل :عنه ،عن انفع بن
جبري ،عن جبري بن مطعم  .فذكر فيه :انفع بن جبري ،ومل يذكر عبدهللا
بن ابابه.
وروى هذا الوجه عن أيب الزبري املكي :اجلراح بن منهال اجلزري.
أخرجه الدارقطِن يف الصالة ابب جواز النافلة عند البيت يف مجيع األزمان
( .)424/1من طريق إسحاق بن ِبلول ،عن اجلراح بن منهال ،عن أيب الزبري
املكي ،عن انفع بن جبري ،عن جبري بن مطعم  بنحوه.
ط ،ال يلتفت له ،ألجل اجلراح بن منهال أبو العطوف
وهذا الوجه ساق ٌ
اجلزري ،وهو مَتوك احلديث .قال أمحد :كان صاحب غفلة .وقال ابن املديِن:
ال يكتب حديثه .وقال ابن معني :ليس بشيء .وقال أبو حامت :مَتوك احلديث،
ذاهب احلديث ،ال يكتب حديثه .وقال البخاري ومسلم :منكر احلديث .وقال
النسائي والدارقطِن :مَتوك .وقال ابن حبان :رجل سوء يشرب اخلمر ،ويكذب
يف احلديث (.)1

الوجه الثالث من أوجه االختالف على أيب الزبري :قيل :عنه ،عن جابر بن

عبدهللا  ،فجعله من مسند جابر .

( )1ينظر لَتمجته :اجلرح والتعديل ( .)523/2واجملروحني البن حبان ( .)218/1والكامل البن
عدي ( .)160/2وميزان االعتدال ( .)390/1وتعجيل املنفعة ( .)381/1مات سنة مثان
وستني ومائة.
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روى هذا الوجه عن أيب الزبري املكي :معقل بن عبيدهلل اجلزري أبو عبدهللا
العبسي ،وأيوب السختيان.
أخرجه الدارقطِن يف الصالة ابب جواز النافلة عند البيت يف مجيع األزمان
( .)424/1من طريق عبدالرمحن بن عمرو عن معقل بن عبيدهللا عن أيب الزبري
عن جابر  به بنحوه.
وأما رواية أيوب السختيان عن أيب الزبري ،فأخرجها الدارقطِن يف الصالة
ابب جواز النافلة عند البيت يف مجيع األزمان ( .)424/1ويف العلل
( .)433/13من طريق حفص بن عمرو الرابيل .والبزار يف مسنده كما يف
خمتصر زوائد البزار البن حجر ( .)455/1عن حممد بن املثِن.
كالمها (حفص بن عمرو وحممد بن املثِن) عن عبدالوهاب الثقفي ،عن
أيوب ،عن أيب الزبري ،عن جابر  عن النيب  بنحوه .هذا لفظ ابن املثِن.
ولفظ حديث حفص بن عمرو قال :عن أيب الزبري ،وأظنه عن جابر .
وأخرجها الدارقطِن يف العلل ( .)433/13معلقاً عن سفيان بن وكيع،
عن عبدالوهاب الثقفي ،عن أيوب ،عن أيب الزبري ،عن جابر  ،عن النيب.
مرسل عن عبدالوهاب الثقفي .أخرجه الدارقطِن يف العلل
وفيه وجهٌ آخر ٌ
( .)433/13معلقاً عن حممد بن املثِن ،عن عبدالوهاب الثقفي ،عن أيوب،
عن أيب الزبري ،عن النيب  مرسالً.
وقال الدارقطِن يف العلل :والصحيح من حديث أيوب املرسل.
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وقال البزار :هكذا ثناه أبو موسى سنة مثان وأربعني ،مث إنه حدث به مرة
أخرى فلم يقل :عن جابر  ،وهو الصواب ،وإمنا كان اسبا اقهُ لسانه ،وإمنا
يعرف عن أيب الزبري ،عن عبدهللا بن ابابه ،عن جبري بن مطعم .

الوجه الرابع من أوجه االختالف على أيب الزبري :قيل :عنه ،عن علي بن

عبدهللا بن عباس ،ابن عباس  ،فجعله من مسند ابن عباس .
روى هذا الوجه عن أيب الزبري املكي :مثامة بن عبيدة العبدي البصري.
أخرجه أبو نعيم يف أخبار أصبهان ( .)273/2واخلطيب البغدادي يف
تلخيص املتشابه ( .)122-121/1من طريق حممد بن سليمان املكي عن
مثامة بن عبيدة ،عن أيب الزبري ،عن علي بن عبدهللا بن عباس ،عن ابن عباس
بنحوه.
وهذا الوجه منكر ال يلتفت له ،ألجل مثامة بن عبيدة العبدى البصري أبو
خليفة .ضعفه علي بن املديِن ونسبه إىل الكذب .وقال أبو حامت :هو منكر
احلديث .وذكره البخاري والعقيلي والدواليب وابن اجلارود يف الضعفاء .وقال
وبعض ما يرويه ال يتابعه عليه الثقات (.)1

ابن عدي:
وملا ذكر ابن حجر حديثه هذا يف التلخيص احلبري ،قال(( :ورواه أبو نعيم
يف اتريخ أصبهان ،واخلطيب يف التلخيص ،من طريق مثامة بن عبيدة ،عن أيب
الزبري ،عن علي بن عبدهللا بن عباس ،عن أبيه ،وهو معلول (.) )2

( )1ينظر لَتمجته :اجلرح والتعديل ( .)476/2واجملروحني البن حبان ( .)207/1والكامل البن
عدي ( .)108/2وميزان االعتدال ( .)95/2ولسان امليزان (.)84/2

( )2ينظر :التلخيص احلبري (.)190/1
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وذكر الدارقطِن يف العلل ( )433/13وجهني آخرين عن أيب الزبري املكي،
ومها الوجه اخلامس والسادس عن أيب الزبري:

الوجه اخلامس من أوجه االختالف على أيب الزبري :من رواية إبراهيم بن
إَساعيل بن ُجممع ،عن أيب الزبري ،عن عبد الرمحن بن سابط ،عمن حدثه،
عن النيب .
وهذا الوجه منكر ،حلال إبراهيم بن إَساعيل بن ُجممع األنصاري املدن.
ضعفه النسائي .وقال ابن معني :ليس بشيء .وقال أبو حامت :كثري الوهم ليس
ابلقوي .وقال أبو زرعة :ال يسوى حديثه فلسني .وقال البخاري :كثري الوهم.
وقال ابن حبان :كان يقلب األسانيد ،ويرفع املراسيل .وقال ابن حجر :ضعيف
(.)1

الوجه السادس من أوجه االختالف على أيب الزبري :من وراية :أيب بكر بن
عمري بن عبدالرمحن بن عبدهللا ،عن أيب الزبري املكي ،عن جابر  ،عن
ُجبري بن ُمطعم .
فذكر فيه :عن جابر بن عبدهللا  ،عن ُجبري بن مطعم .
منكر حلال أيب بكر بن عمري ،وهو جمهول ال يعرف حاله.
وهذا الوجه ٌ

روى عن أبيه،

وروى عنه أبو بكر بن أنس (.)2

( )1ينظر لَتمجته :اجلرح والتعديل ( .)84/2واجملروحني البن حبان ( .)103/1والكامل البن عدي
( .)232/1وميزان االعتدال ( .)135/1وتقريب التهذيب ت  149ص .104

( )2ينظر لَتمجته :اجلرح والتعديل ( .)432/9والتاريخ الكبري (.)13/9
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النظر يف أوجه االختالف على أيب الزبري املكي:

وبعد النظر يف أوجه االختالف على حممد بن مسلم أيب الزبري املكي يف
هذا احلديث ،يظهر – وهللا أعلم – أن الراجح من هذه األوجه هو الوجه
كل من :سفيان بن عيينة ،وعبدامللك بن جريج ،وعمرو بن
األول ،والذي رواه ٌ
احلارث ،وقالوا فيه :عن حممد بن مسلم أيب الزبري املكي ،عن عبدهللا بن ابابه،
عن ُجبري بن ُمطعم  .وذلك ملا يلي:
أما الوجه الثان ،والذي رواه :اجلراح بن منهال اجلزري عن أيب الزبري ،فهو
منكر ،فقال فيه اجلراح بن منهال :عن أيب الزبري ،عن انفع بن جبري ،عن جبري
بن مطعم  .فذكر فيه :انفع بن جبري ،ومل يذكر عبدهللا بن ابابه .واجلراح بن
منهال اجلزري ،وهو مَتوك احلديث .وحديثه هذا منكر.
منكر أيضاً،
وأما الوجه الرابع ،والذي رواه :مثامة بن عبيدة العبدي ،فهو ٌ
فقال فيه مثامة :عن أيب الزبري ،عن علي بن عبدهللا بن عباس ،ابن عباس ،
فجعله من مسند ابن عباس  .ومثامة بن عبيدة :منكر احلديث ،كما قال
منكر.
أبو حامت ،ونسبه ابن املديِن للكذب .فحديثه هذا ٌ
منكر
وأما الوجه اخلامس ،والذي رواه :إبراهيم بن إَساعيل بن ُجممع ،فهو ٌ
أيضاً ،فقال فيه :عن أيب الزبري ،عن عبد الرمحن بن سابط ،عمن حدثه ،عن
النيب  .وإبراهيم بن إَساعيل بن ُجممع متفق على تضعيفه .فحديثه هذا
منكر.
ٌ
منكر أيضاً ،وهو من وراية :أيب بكر بن عمري بن عبدالرمحن
والوجه السادس ٌ
بن عبدهللا ،وقال فيه :عن أيب الزبري املكي ،عن جابر  ،عن ُجبري بن ُمطعم
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 .فذكر فيه :عن جابر بن عبدهللا  ،عن ُجبري بن مطعم  .وأبو بكر
بن عمري هذا جمهول ال يعرف.
ويبقى النظر يف الوجه الثالث ،والذي رواه معقل بن عبيدهلل اجلزري أبو
عبدهللا العبسي ،وأيوب السختيان .وقالوا فيه :عن أيب الزبري ،عن جابر بن
عبدهللا  ،فجعلوه من مسند جابر .
وهذا الوجه خطأٌ من معقل بن عبيدهللا اجلزري ،وأيوب السختيان.
وبيان ذلك أن معقل بن عبيدهللا اجلزري ،أبو عبدهللا العبسي .وثقه أمحد
وابن معني .وقال أمحد يف موضع آخر :صاحل احلديث .وقال ابن معني
والنسائي :ليس به أبس .وقال ابن معني يف موضع آخر :ضعيف .وقال النسائي
يف موضع آخر :ليس بذلك القوي.
وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال(( :وكان خيطئ ،مل يفحش خطأه
فيستحق الَتك ،وإمنا كان ذلك منه على حسب ما ال ينفك منه البشر ،ولو
ترك حديث من أخطأ من غري أن يفحش ذلك منه لوجب ترك حديث كل
حمدث يف الدنيا ،ألَنم كانوا خيطئون ومل يكونوا مبعصومني ،بل حيتج خبب من
خيطئ ما مل يفحش ذلك منه ،فإذا فحش حَّت غلب على صوابه ترك حينئذ،
ومَّت ما علم اخلطأ بعينه ،وأنه خالف فيه الثقات ترك ذلك احلديث بعينه،
واحتج مبا سواه .هذا حكم احملدثني الذين كانوا خيطئون ومل يفحش ذلك منهم)
).
وقال ابن عدي بعد أن سرد له عدة أحاديث(( :وملعقل هذا عن أيب الزبري
عن جابر نسخة يرويها عنه احلسن بن حممد بن أعني عن معقل ،ومعقل هذا
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هو حسن احلديث ،ومل أجد يف أحاديثه حديثاً منكراً فأذكره إال حسب ما
وجدت يف حديث غريه ِمن يصدق يف غلط حديث أو حديثني) ).
وقال الذهيب يف الكاشف :صدوق تردد فيه ابن معني .وقال أيضاً :صاحل
احلديث.
وقال يف امليزان :وقال أبو احلسن بن القطان :معقل عندهم مستضعف.
كذا قال ،بل هو عند األكثرين صدوق ال أبس به .وقال ابن حجر :صدوق
خيطئ (.)1

وهو كما قال ابن حجر .فقد وثقه غري واحد من األئمة ،وضعفه ابن معني
والنسائي يف موضع آخر ألجل ما وقع يف بعض حديثه من اخلطأ .وملا ذكره
ابن حبان يف الثقات قال :وكان خيطئ ،مل يفحش خطأه فيستحق الَتك.
وعليه فهذا الوجه خطأٌ من معقل بن عبيدهللا .والذي يظهر أن معقل بن
عبيدهللا سلك اجلادة يف حديث أيب الزبري ،فقال فيه :عن أيب الزبري ،عن
جابر .وسلوك الراوي اجلادة قرينةٌ يُعل ِبا العلماء حديث الراوي إذا خالف
الرواة .خاصة أن ملعقل بن عبيدهللا له نسخة عن أيب الزبري عن جابر بن
عبدهللا.

( )1ينظر لَتمجته :اجلرح والتعديل ( .)286/8وسنن النسائي (اجملتىب ( .)154-153/2والثقات
البن حبان ( .)492-491/7والكامل البن عدي ( .)452/6وهتذيب الكمال (.)274/28
والكاشف للذهيب ( .)281/2وامليزان ( .)146/4ذكر من تكلم فيه وهو موثق للذهيب (ص
 .)177وهتذيب التهذيب ( .)427/10والتقريب ت  6845ص .960
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ثبت حجةٌ من
إمام ثقةٌ ٌ
وأما أيوب بن أيب َتيمية كيسان السختيان ،فهو ٌ

كبار الفقهاء والعباد ( .)1ورواه عنه :عبدالوهاب الثقفي ،ومرة قال فيه :عن
أيوب مرسالً ،ومرة قال فيه :عن أيوب وأظنه عن جابر .
والصواب من حديث أيوب املرسل ،وبه جزم الدارقطِن والبزار وابن حجر.
فقال الدارقطِن يف العلل –كما تقدم(( :-والصحيح من حديث أيوب
املرسل (.) )2
وقال البزار(( :هكذا ثناه أبو موسى سنة مثان وأربعني ،مث إنه حدث به مرة
أخرى فلم يقل :عن جابر  ،وهو الصواب ،وإمنا كان اسبا اقهُ لسانه ،وإمنا

يعرف عن أيب الزبري ،عن عبدهللا بن ابابه ،عن جبري بن مطعم .) )3( 
وقال ابن حجر يف التلخيص احلبري(( :ورواه الدارقطِن من طريقني آخرين
عن جابر ،وهو معلول ،فإن احملفوظ عن أيب الزبري ،عن عبدهللا بن ابابه ،عن
ُجبري بن ُمطعم  ،ال عن جابر .) )4( 
وعليه فالصحيح من حديث أيب الزبري هو الوجه األول ،والذي رواه عن
سفيان بن عيينة ،وعبدامللك بن جريج ،وعمرو بن احلارث ،وقالوا فيه :عن أيب
الزبري املكي ،عن عبدهللا بن ابابه أو اببيه ،عن ُجبري بن ُمطعم .
( )1ينظر :التقريب ت  610ص .158

( )2ينظر :العلل للدارقطِن (.)433/13
( )3ينظر :خمتصر زوائد البزار البن حجر (.)455/1
( )4ينظر :التلخيص احلبري (.)190/1
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فهذا الوجه هو الذي رجحه الدارقطِن والبزار وابن حجر – كما تقدم -
 .ورجحه أيضاً البيهقي يف الكبى فقال(( :أقام ابن عيينة إسناده ،ومن خالفه
يف إسناده ال يقاومه ،فرواية ابن عيينة أوىل أن تكون حمفوظة (.) )1
وقال البيهقي يف املعرفة(( :وهذا احلديث إسناده موصول ،وأقام إسناده

سفيان ،وهو حافظ حجة ،والذين خالفوه ،دونه يف احلفظ واملعرفة (.) )2
واحلديث من هذا الوجه صحيح موصول ،صححه الَتمذي وابن خزَية
وابن حبان واحلاكم ،وقال :رجاله رجال مسلم ،وهو كما قال .فسفيان بن
عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل ،أبو حممد الكويف مث املكي .إمام مشهور.
قال أمحد :ما رأيت أحداً من الفقهاء أعلم ابلقرآن والسنن منة .وقال ابن
سعد :كان ثقة ثبتاً كثري احلديث حجة .وقال ابن حبان يف الثقات :كان من
احلفاظ املتقنني وأهل الورع والدين.
وقال الاللكائي :هو مستغن عن التزكية ،لتثبته وإتقانه ،وأمجع احلفاظ أنه
أثبت الناس يف عمرو بن دينار .وقال الذهيب :اإلمام الكبري ،حافظ العصر،
شيخ اإلسالم .وطلب احلديث وهو حدث بل غالم ،ولقي الكبار ومحل عنهم
علماً مجاً ،وأتقن وجود ومجع وصنف ،وعُ ىمار دهراً ،وازدحم اخللق عليه ،وانتهى
إليه علو اإلسناد ،ورحل إليه من البالد ،وأحلق األحفاد ابألجداد .ولقد كان
خلق من طلبة احلديث يتكلفون احلج ،وما احملرك هلم سوى لقي سفيان بن
( )1ينظر :السنن الكبى للبيهقي (.)461/2

( )2ينظر :املعرفة للبيهقي (.)434-4432/3
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عيينة ،إلمامته وعلو إسناده .وجاور عنده غري واحد من احلفاظ .وقال ابن
حجر :ثقة حافظ فقيه ،إمام حجة ،إال أنه تغري حفظه أبخرة ،وكان رمبا دلس
الناس يف عمرو بن دينار (.)1

لكن عن الثقات ،وكان من أثبت
وابن جريج هو :عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج القرشي األموي موالهم،
أبو الوليد أو أبو خالد املكي .أثِن عليه األئمة :حيىي بن سعيد وأمحد بن حنبل
وعلي بن املديِن والذهلي وأبو زرعة وابن حبان ،وغريهم .ووثقه اإلمام أمحد
وابن معني وابن سعد والعجلي .قال اإلمام أمحد :ابن جريج ثبت صحيح
احلديث ،ومل حيدث بشيء إال أتقنه .وقال يف موضع آخر :كان من أوعية
العلم .وقال ابن معني :ثقة يف كل ما روى عنه من الكتاب .وقال أبو زرعه:
شيخ من األئمة .وقال أبو حامت :صاحل احلديث.
وتكلم األئمة فيه لتدليسه وإرساله.
فقال حيىي بن سعيد القطان :كان ابن جريج صدوقاً فإذا قال" :حدثِن"
فهو َساع ،وإذا قال "أخبان" أو " أخبن " فهو قراءة ،وإذا قال ":قال " ،فهو
شبه الريح.

( )1ينظر لَتمجته :طبقات ابن سعد ( .)497/5والتاريخ الكبري ( .)94/4واجلرح والتعديل (،32/1
 )54و (.)225/4واملعرفة والتاريخ للفسوي ( .)187 –185/1وحلية األولياء
(.)270/7واتريخ بغداد ( .)174/9وهتذيب الكمال ( .)177 /11والسري ( .)454/8وتذكرة
احلفاظ ( .)262/1وميزان االعتدال ( .)170/2وهتذيب التهذيب ( .)117/4والتقريب ت
 2464ص  .395مات سنة مثان وتسعني ومائة.
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وقال مرة :كنا نسمي كتب ابن جريج كتب األمانة ،وإن مل حيدثك ابن
جريج من كتابه مل تنتفع به.
وقال اإلمام أمحد :إذا قال ابن جريج "قال فالن" "وقال فالن" "وأُخبت"
جاء مبناكري ،وإذا قال "أخبن" و " َسعت " فحسبك به .وقال مرة :إذا قال
ابن جريج " قال " فاحذروه ،وإذا قال "َسعت" أو " سألت " ،جاء بشيء
ليس يف النفس منه شيء .وقال أيضاً :بعض هذه األحاديث اليت كان يرسلها
ابن جريج أحاديث موضوعة ،كان ابن جريج اليبايل من أين أيخذها .يعِن
قوله أُخبت ،وحدثت عن فالن.
وقال الذهلي :ابن جريج إذا قال "حدثِن " و " َسعت " فهو حمتج حبديثه،
داخل يف الطبقة األوىل من أصحاب الزهري.
وقال الدارقطِن :جتنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس ،ال يدلس إال
فيما َسعه من جمروح مثل إبراهيم بن أيب حيىي وموسى بن عبيدة وغريمها ،وأما
ابن عيينة فكان يدلس عن الثقات.
وذكره ابن حبان يف الثقات وقال :كان من فقهاء احلجاز ومتقنيهم ،وكان
يدلس .وقال البخاري :مل يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئاً.
وقال الذهيب :أحد األعالم الثقات يدلس ،وهو يف نفسه جممع على ثقته،
وكان فقيه أهل مكة يف زمانه .وقال يف موضع آخر :الرجل يف نفسه ثقة حافظ
ولكنه يدلس بلفظة " عن " و " قال".
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وذكره ابن حجر يف الطبقة الثالثة من طبقات املدلسني وهم :من أكثر من
التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه ابلسماع .وقال يف
وكان يدلس ويرسل (.)1

التقريب :ثقة فقيه فاضل،
وقد أ ىُمن من تدليس ابن جريج يف حديثه هذا عن أيب الزبري ،فقد صرح
ابن جريج ابلسماع من أيب الزبري املكي عند عبدالرزاق وأمحد وابن خزَية.
وعمرو بن احلارث بن يعقوب األنصاري موالهم املصري ،أبو أمية .وث قه
أمحد وابن معني وأبو زرعة والنسائي والعجلي وغري واحد .واحتج به الشيخان.
وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال :كان من احلفاظ املتقنني وأهل الورع
والدين.
وقال ابن حجر :ثقة فقيه حافظ (.)2

وأما أبو الزبري املكي ،حممد بن مسلم بن تا ْد ُرس ،بفتح املثناة ،وسكون
الدال املهملة وضم الراء ،األسدي موالهم .فمختلف فيه:

( )1ينظر لَتمجته :الطبقات البن سعد ( )37/6واتريخ الدارمي عن ابن معني ت10ص  .43وترتيب
علل الَتمذي الكبري أليب طالب القاضي ( .)325/1واجلرح والتعديل ( .)356/5واملراسيل البن
أيب حامت ص  .133و الثقات البن حبان ( .)93/7وهتذيب الكمال ( .)338/18والسري
( .)325/6وامليزان ( .)659/2وجامع التحصيل ص  230– 229ت .472وهتذيب التهذيب
(.)402/6والتقريب ص  624ت .4221وطبقات املدلسني ص  41ت  .83مات سنة مخسني
ومائة أو بعدها.

( )2ينظر لَتمجته :هتذيب الكمال ( .)570/21والسري (.)349/6وهتذيب التهذيب (.)14/8
والتقريب ت .5039 :مات قدَياً قبل اخلمسني ومائة.
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فقال أمحد يف رواية ابن هانئ عنه :هو حجة أحتج به .ووثقه ابن معني
والنسائي والعجلي .وقال ابن املديِن :ثقة ثبت .وقال ابن سعد :كان ثقة كثري
احلديث .وذكره ابن حبان يف الثقات وقال كان :كان من احلفاظ وكان عطاء
يقدمه إىل جابر ليحفظ له.
وقال حرب بن إَساعيل :سئل أمحد بن حنبل عن أيب الزبري ،فقال :قد
احتمله الناس ،وأبو الزبري أحب إيل من أيب سفيان – يعِن طلحة بن انفع ()1

 ،ألن أاب الزبري أعلم ابحلديث منه ،وأبو الزبري ليس به أبس.وقال الساجي :صدوق حجة يف األحكام ،قد روى عنه أهل النقل وقبلوه
واحتجوا به.
وقال ابن عدي :وروى مالك عن أيب الزبري أحاديث ،وكفى أبيب الزبري
صدقاً أن حدث عنه مالك ،فإن مالكاً ال يروي إال عن ثقة ،وال أعلم أحداً
من الثقات ختلف عن أيب الزبري ،إال وقد كتب عنه ،وهو يف نفسه ثقة ،إال أن
يروي عنه بعض الضعفاء ،فيكون ذلك عن جهة الضعيف ،وال يكون من قىبله،
وأبو الزبري يروي أحاديث صاحلة ومل يتخلف عنه أحد ،وهو صدوق وثقة ال
أبس به.
وقال ابن عبد الب :ثقة حافظ ،وهو عند أهل العلم مقبول احلديث ،حافظ
متقن.
وقال يعقوب بن شيبة :ثقة صدوق ،وإىل الضعف ما هو.
( )1قال أمحد ليس به أبس .وقال احلافظ :صدوق .روى له اجلماعة والبخاري مقروانً بغريه .هتذيب
الكمال (.)438/13والتقريب ت.3052
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وقال الذهيب :حافظ ثقة ،وكان مدلساً واسع العلم .وقال يف موضع آخر:
اإلمام احلافظ الصدوق .وقال ابن حجر :.صدوق :إال أنه يدلس.
وجاء ما يدل على حفظه عموماً ،وخاصة حلديث جابر بن عبدهللا .¢

فقال أبو الزبري عن نفسه :كان عطاء يقدمِن إىل جابر أحفظ هلم احلديث.
وقال عطاء بن أيب رابح :كنا نكون عند جابر ،فإذا فرغنا من عنده تذاكران
حديثه فكان أبو الزبري أحفظنا .وقال يعلى بن عطاء:حدثنا أبو الزبري وكان
أكمل الناس عقالً وأحفظهم .وتقدم شهادة ابن حبان وابن عبد الب والذهيب
له ابحلفظ.
وأما كالم األئمة فيه فيمكن إجيازه مبا يلي :أوالً :من ضعفه مطلقاً.
اثنياً:قدح شعبة يف عدالته .اثلثاً :كثرة التدليس.
فأما من ضعفه مطلقاً ،فقال املروزي :سألت أمحد بن حنبل عن أيب الزبري.
فقال :قد روى عنه قوم واحتملوه ،روى عنه أيوب وغريه ،إال أن شعبة مل حيدث
عنه .قلت :هو لني احلديث؟ فكأنه لينه .قلت هو أحب إليك .أو أبو نضرة
إيل .وقال أبو حامت :يكتب حديثه وال حيتج به .وهو
()1؟ قال أبو نضرة أحب َّ
إيل من أيب سفيان طلحة بن انفع .وقال عبدالرمحن بن أيب حامت :سألت
أحب َّ
أاب زرعة عن أيب الزبري ،فقال :روى عنه الناس .قلت :حيتج حبديثه؟ قال :إمنا
حيتج حبديث الثقات.

( )1أبو نضرة :املنذر بن مالك بن قطعة –بضم القاف وفتح املهملة -العبدي البصري .وثقه
ابن معني وأبو زرعة والنسائي وقال احلافظ :ثقة .هتذيب الكمال ( )509/28والتقريب
ت.6938
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وقال عبدهللا بن اإلمام أمحد :قال أيب :كان أيوب السختيان يقول :حدثنا
أبو الزبري ،وأبو الزبري أبو الزبري .قلت أليب يضعفه؟ قال :نعم .وقال اإلمام
الشافعي :أبو الزبري حيتاج إىل دعامة.
وأما قدح شعبة يف عدالة أيب الزبري وتركه حلديثه فَلجل أنه رآه ياىز ُن
ويسَتجح يف الوزن ،وأبن رجالً أغضبه فافَتى عليه وهو حاضر ،وأبنه رآه ال
حيسن يصلي.
قال شعبة :يف صدري أليب الزبري عن جابر أربعمائة حديث ،وهللا ال
حدثت عنه حديثاً واحداً.
قال ابن رجب :ومل يذكر عليه كذابً وال سوء حفظ.
وأجاب األئمة على قدح شعبة يف أيب الزبري وتركه حلديثه مبا يلي:
أ) أما تركه حلديثه ألجل أنه رآه يزن ويسَتجح يف الوزن ،فأجاب عنه ابن
حبان يف الثقات فقال :ومل ينصف من قدح فيه ،ألن من اسَتجح يف الوزن
لنفسه مل يستحق الَتك من أجله .وقال الذهيب يف املغِن :لعله ما أبصر.
ب) وأما تركه حلديثه ألجل أنه رآه ال حيسن يصلي ،فأجاب عنه ابن عبد
الب يف االستغناء فقال :وأما قول شعبة :أتخذ عن أيب الزبري وهو ال حيسن
يصلي؟ فهذا حتامل ال يسلم صاحبه من الغيبة .وقد حدث عنه شعبة بعد أن
أخذ عنه.
وجياب عنه أيضاً أبنه جرح مهمل ،ومل يبني شعبة ما الذي أساء أبو الزبري
فيه من صالته ،فقد يكون ترك سنة من سنن الصالة ،أو فعل أو ترك شيئاً من
املسائل اخلالفية ،فقدح فيه هلذا السبب ،وهذا ال يقدح يف اإلنسان بسببه.
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ج) وأما تركه حلديثه ألجل أن رجالً أغضبه فافَتى عليه أبو الزبري وهو
حاضر .فيجاب عنه مبا قاله ابن عبد الب يف التمهيد :وكان شعبة يتكلم فيه
وال حيدث عنه ،وهو عند أهل العلم مقبول احلديث ،حافظ متقن ال يلتفت
فيه إىل قول شعبة.
وجياب عنه أيضاً أبن العامل ال بد أن خيطئ أو يصدر منه زلة أو هفوة.
فهل إذا بدر منه شيءٌ من ذلك يَتك حديثه؟.
وأما الكالم يف تدليسه .فقد وصفه به النسائي وابن حزم ،وقال ابن حزم:
فال أقبل من حديثه إال ما فيه "َسعت جابر" ،وأما رواية الليث عنه فاحتج ِبا
مطلقاً ،ألنه ما محل عنه إال ما َسعه من جابر.
وعمدة ابن حزم يف ذلك حكاية الليث بن سعد قال :جئت أاب الزبري،
فدفع إيل كتابني ،فانقلبت ِبما ،مث قلت يف نفسي :لو عاودته فسألته أَسع
هذا كله من جابر؟ فسألته؟ فقال :منه ما َسعت ومنه ما ُح ىدثت عنه .فقلت
أعلى ْم يل على ما َسعت .فأعلم يل على هذا الذي عندي .قال الذهيب يف
لهْ :
املغِن :وهلذه الرواية احتج ابن حزم مبا روى عنه الليث مطلقاً.
وذكره احلافظ يف الطبقة الثالثة من طبقات املدلسني وهم :من أكثر من
التدليس ،فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه ابلسماع ،مث قال:
مشهور ابلتدليس ،وقد وصفه النسائي وغريه ابلتدليس.
والذي يظهر يل –وهللا أعلم -يف حال أيب الزبري املكي أن اختيار احلافظ
ابن حجر يف التقريب هو أوىل األقوال ابلقبول ،وهو أنه صدوق .وهو قول
الساجي حيث قال :صدوق حجة يف األحكام ،وقد روي عنه أهل النقل
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وقبلوه واحتجوا به .ويقرب منه قول اإلمام أمحد :ليس به أبس .وقال الذهيب
يف السري :اإلمام احلافظ الصدوق.
وأما من ضعفه مطلقاً فإن ذلك حممول على ما دلسه ومل يصرح فيه ابلسماع
لكثرة تدليسه .قال الذهيب يف السري :وقد عيب أبو الزبري أبمور ال توجب
ضعفه املطلق ،منها التدليس .وقال احلافظ ابن حجر يف اهلدي :حممد بن
مسلم بن تدرس ،أبو الزبري املكي ،أحد التابعني ،مشهور ،وثقه اجلمهور وضعفه
بعضهم لكثرة تدليسه وغريه.
ومراد احلافظ يف قوله :وغريه .كالم شعبة يف أيب الزبري ،وهو غري قادح كما
تقدم عن األئمة.
فخالصة حاله أنه صدوق حسن احلديث إذا صرح ابلسماع ِمن روى عنه.
أو كان ذلك من رواية الليث بن سعد عنه إذا مل يصرح ابلسماع .وأما ما مل
يصرح فيه ابلسماع من غري رواية الليث عنه فهو ضعيف .ويستثِن من ذلك
ما كان يف صحيح مسلم من روايته ابلعنعنة من غري رواية الليث عنه .فإن ذلك
حممول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرى إذا كان يف أحاديث
األصول ال املتابعات حتسيناً للظن مبصنفيها .كما قاله ابن الصالح وتبعه
النووي .وقال القطب احلليب :أكثر العلماء أن املعنعنات اليت يف الصحيحني
منزلة منزلة السماع (.)1

( )1فتح املغيث (.)218/1
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وأجاب عن ذلك أيضاً العالئي فقال(( :ويف صحيح مسلم عدة أحاديث
ِما قال فيه أبو الزبري عن جابر ،وليست من طريق الليث ،وكأن مسلماً-

¬ -أطلع على أَنا ِما رواه الليث عنه وإن مل يروها من طريقه (.) ) )1
وأبو الزبري املكي قد أ ىُمن تدليسه يف هذا احلديث ،فقد صرح ابلسماع من

عبدهللا بن ابابه يف غري طريق من الطرق املخرجه السابقة ،عند احلميدي
والنسائي وغريهم.
وأما عبدهللا بن ابابه ،مبوحدتني بينهما ألف ساكنة ،ويقال :اببيه :بتحتانية
بدل األلف ،ويقال :ابيب :حبذف اهلاء املكي .وثقه العجلى وابن املديِن
والنسائي وابن حبان .وقال أبو حامت :صاحل احلديث .وقال ابن حجر :ثقة،

من الثالثة (.)2

( )1ينظر لَتمجته :اجلرح والتعديل ( .)74/8والثقات ( .)351/5والكامل البن عدي
( .)121/6والتمهيد ( .)143/12واالستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابلكِن
( .)647/1وهتذيب الكمال (.)402/26والسري ( .)380/5والكاشف (.)216/2
واملغِن ( .)373/2وامليزان ( .)37/4وشرح علل الَتمذي ( .)571/2وجامع التحصيل
ص  110ت .50وهتذيب التهذيب ( .)440/9وهدي الساري ص  .464وتعريف أهل
التقديس ص  .45والتقريب ت6331ص  .895مات سنة ست وعشرين ومائة .احتج به
مسلم واألربعة.
( )2ينظر لَتمجته :اجلرح والتعديل ( .)12/5والثقات البن حبان ( .)13/5وهتذيب الكمال
( .)320/14وهتذيب التهذيب ( .)133/5والتقريب ت  3237ص  .492روى له
مسلم واألربعة.
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فاحلديث ِبذا اإلسناد صحيح موصول .وصححه األلبان يف اإلرواء وقال:
((وهو كما قال احلاكم ،وقد صرح أبو الزبري ابلسماع يف رواية النسائي وغريه

(.) ) )1
عبدهللا بن أيب
ومل يتفرد به أبو الزبري املكي عن عبدهللا بن ابابه ،فقد اتبعه ُ
جنيح.
فأخرجه أمحد ( .)83-82/4والبزار ( .)372/8والفسوي يف املعرفة
والتاريخ ( .)206/2والطبان يف الكبري ( .)143-142/2والبيهقي يف
الكبى ( .)110/5من طريق حممد بن إسحاق قال :حدثِن عبدهللا بن أيب
جنيح ،عن عبدهللا بن ابابه ،عن ُجبري بن ُمطعم  أن النيب  قال ":اَي باىِن
ى ٍ
اع ىرفا َّن ما منا عتُم طاائىًفا يطُ ُ ى
ى
اعةً ىم ْن لاْي ٍل أ ْاو اَناا ٍر
وف ِبا اذا الْبا ْيت اس ا
ا
اعْبد امنااف األ ْ ا ا ْ ْ
".
حسن ،ألجل حممد بن إسحاق بن يسار ،أبو بكر املطلىيب
وهذا اإلسناد
ٌ
ُ
موالهم املدن ،وهو صدوق يدلس ،كما قال ابن حجر ( .)2ومثله حديثه
حسن ،بشرط أن يُصرح ابلسماع ،لكثرة تدليسه عن الضعفاء واجملاهيل ،وقد
أ ىُمن تدليسه فقد صرح ابلسماع من عبدهللا بن أيب جنيح.

( )1ينظر :إرواء الغليل (.)239-238/2
( )2ينظر :التقريب ت  .3686مات سنة ( 131ه )
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وعبدهللا بن أيب جنيح يسار املكي ،أبو يسار الثقفي موالهم .ثقة ،كما قال

ابن حجر (.)1

ومتابعة عبدهللا بن أيب جنيح أليب الزبري املكي يف عبدهللا بن ابابه ،تقوي
حديث أيب الزبري املكي .فاحلديث صحيح موصول – كما تقدم .-
بن
بن جبري،
ُ
واتبع ا
بن ابابه يف ُجبري بن ُمطعم ُ ،
وجماهد ُ
انفع ُ
عبدهللا ا
جب أبو احلجاج.
وأما حديث انفع بن جبري عن أبيه جبري بن ُمطعم  :فأخرجه الدارقطِن
يف الصالة ابب جواز النافلة عند البيت يف مجيع األزمان ( .)425/1والبزار
( .)372-370/8والطبان يف الكبري ( .)134/2من طريق إَساعيل بن
مسلم ،عن عمرو بن دينار.
وأخرجه الدارقطِن يف الصالة ابب جواز النافلة عند البيت يف مجيع األزمان
( .)425-424/1ويف احلج ( )266/2من طريق عطاء وعكرمة بن خالد.
مجيعهم (عمرو بن دينار وعطاء وعكرمة بن خالد) .عن انفع بن جبري،
عن أبيه ُجبري بن ُمطعم َ ":ي بِن عبد مناف َي بِن هاشم ،إن وليتم هذا
األمر يوماً ،فال َتنعن طائفاً ِبذا البيت ،أو مصليا ،أي ساعة شاء من ليل أو
َنار".هذا لفظ حديث عمرو بن دينار.
ولفظ حديث عطاءَ ":ي بِن عبد املطلب ال َتنعن مصلياً عند هذا البيت
يف ساعة من ليل أو َنار ".
( )1ينظر :التقريب ت  .5762مات سنة ( 150ه ).
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ولفظ حديث عكرمةَ " :ي بِن عبد مناف ال َتنعوا أحداً يصلي عند هذا
البيت أي ساعة شاء من ليل أو َنار ".
وهذا إسناد صحيح ،انفع بن ُجبري بن ُمطعم النوفلي ،أبو حممد املدن،

ثقة

فاضل (.)1

وأما حديث جماهد بن جب ،عن ُجبري بن مطعم  ،فأخرجه الطبان يف
الكبري ( .)143/2من طريق الفضل بن قرة ،عن رجا صاحب الركى ،عن
جماهد أيب احلجاج ،عن جبري بن ُمطعم  قال :قال رسول هللا َ ":ي بِن
عبد مناف َي بِن عبد الدار ،ال َتنعوا أحداً طاف ِبذا البيت وصلى أية ساعة
من ليل وَنار ".
وجماهد بن جب ،بفتح اجليم وسكون املوحدة ،أبو احلجاج املخزومي موالهم
العلم (.)2

إمام يف التفسري ويف
املكي ،ثقةٌ ٌ
ومتابعته لعبدهللا بن ابابه ،وانفع بن ُجبري تقوي طرق احلديث ،وتؤكد صحة
مجع من األئمة –كما تقدم -فصححه
هذا احلديث .واحلديث صححه ٌ
الَتمذي وابن خزَية وابن حبان واحلاكم والبيهقي والذهيب.

( )1ينظر :التقريب ت  .7121مات سنة تسع وتسعني .روى له اجلماعة.

( )2ينظر :التقريب ت  .6523مات سنة إحدى أو اثنتني أو ثالث أو أربع ومائة .روى له اجلماعة.
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صحيح ،رواه األئمة:
وقال ابن امللقن يف البدر املنري(( :هذا احلديث
ٌ
الشافعي ،وأمحد يف مسنديهما ،وأصحاب السنن األربعة ،من حديث ُجبري بن

ُمطعم  ابألسانيد الصحيحة (.) ) )1
قلت :وللحديث شاهد من حديث ابن عباس  ،ومن حديث أيب ذر.
وإليهما أشار الَتمذي فقال:

ويف الباب عن ابن عباس وأيب ذر (.)2

أما حديث ابن عباس  ،ƒفأخرجه أبو يعلى يف مسنده (.)70-69/5
عن حممود بن ىخداش ،عن حممد بن عُبيد ،عن طلحة بن عبدهللا.
وأخرجه احلارث بن أسامة كما يف بُغية الباحث ( .)460/1والفاكهي يف
أخبار مكة ( .)255/1من طريق أيب نُعيم الفضل بن ُدكني ،عن طلحة بن
عمرو بن عثمان ،عن عطاء بن أيب رابح.

كالمها (طلحة وعطاء) عن ابن عباس  ƒقال :قال رسول هللا  ملا
َّك أاح ُّ ى ى ى
ك ،وإىىن أل ْ ى
اخر ى ى
ى
أْ
ب بىالد هللا إىلاْيه اوأا ْكارُمهُ
اعلا ُم أان ا
ىج من مكة ":إىن أل ْ ُ ُ
ُخر ا
ج مْن ا
علاى ى
كَ ،ي ب ىِن عب ىد منا ٍ
ك ما خرج ى ى
ى ى
ان أ ْاهلا ى
هللا ،اولا ْوال أ َّ
اف
كأْ
ا
اخار ُج ىون مْن ا ا ا ْ ُ
ت مْن ا ا اْ ا
إى ْن ُكْن تم وال اة ه اذا األام ىر ىمن ب ع ىدي فاال َتاْن عوا طاائىًفا أا ْن يطُ ا ى ى
اعةً
وف بىبا ْيت هللا اس ا
ْ ْ اْ
ا
اُ
ا
ُْ
ما اشاء ىمن لاي ٍل أاو اَناا ٍر ،ولاوال أا ْن تاطْغاى قُريش ألاخبُهتاا ىابلَّ ىذي اهلا ىعْن اد ى
هللا،
ا
ا ا ْ ْ ْ
اْ ٌ ْ اْ
اْ
َّك أا اذقْت أ َّاواهلم نا اكاال فاأ ىاذ ْق ى
آخارُه ْم نا اواال ".
اللَّ ُه َّم أان ا ا ُْ
( )1ينظر :البدر املنري (.)279/3

( )2سنن الَتمذي كتاب احلج ابب ما جاء يف الصالة بعد العصر وبعد الصبح ملن يطوف
(.)220/2
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).

قال اهليثمي(( :روى الَتمذي بعضه ،ورواه أبو يعلى ورجاله ثقات () )1

قلت :وهو كما قال اهليثمي ،حممود بن ىخداش ،بكسر املعجمة مث مهملة
خفيفة وآخره معجمة ،الطالقان .وثقه ابن معني فقال :ثقة ال أبس به .وقال
أبو الفتح األزدي :هو من أهل الصدق والثقة .ووثقه ابن حبان والذهيب،
وقال ابن حجر :صدوق (.)2

وغريهم.
والذي يظهر أنه ثقة .فقد وثقه ابن معني وغريه .ومل يذكره أحد جبرح.
وحممد بن عُبيد ،هو ابن أيب أمية الطنافسي ،الكويف ،ثقة حافظ ،احتج

به اجلماعة (.)3

وطلحة بن عبدهللا بن عوف الزهري املدن ،ثقة فقيه مكثر .احتج به

البخاري (.)4

فهذا إسناد رجاله ثقات ،كما قال اهليثمي.
وأما إسناد احلارث بن أسامة فهو ضعيف جداً ،فيه طلحة بن عمرو بن

عثمان احلضرمي ،املكي،

مَتوك ،كما قال ابن حجر (.)5

( )1جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (.)616/3
( )2ينظر لَتمجته :هتذيب الكمال ( .)300/27والكاشف ( .)245/2وهتذيب التهذيب
( .)56/10والتقريب ت .6554

( )3ينظر :التقريب ت .6154
( )4ينظر :التقريب ت .3042
( )5ينظر :التقريب ت .3047
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وأخرجه الطحاوي يف معان اآلاثر ( .)186/2والطبان يف الكبري
( .)160-159/11من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد ،عطاء
بن أيب رابح ،عن ابن عباس  ƒأن النيب  قالَ ":ي ب ىِن عب ىد منا ٍ
اف ،إى ْن
ا ا اْ ا
ولىيتُم هذا األام ىر بعدي فالا َتاْناعن أاح ًدا طا ا ى
اي س ٍ
ى
صلَّى أ َّ ا ا
ْ
اف ِبا اذا الْبا ْيت او ا
ُ ا
ا ْ
اعة اشاءا
ىم ْن لاْي ٍل أ ْاو اَناا ٍر ".
وهذا إسناد ضعيف جداً ،ألجل إبراهيم بن يزيد القرشي األموي ،أبو
إَساعيل املكي ،يروي عن طاوس وعطاء ،عنه حسان بن إبراهيم الكرمان
والثوري ،وغريهم .قال أمحد والنسائي :مَتوك احلديث .وقال أبو حامت :منكر
احلديث ضعيف .وقال البخاري :سكتوا عنه .وقال ابن حجر :مَتوك احلديث
(.)1

وأخرجه الدارقطِن يف الصالة ابب جواز النافلة عند البيت يف مجيع األزمان
( .)426-425/1من طريق أيب الوليد العدن عن رجاء بن احلارث أيب سعيد
عن جماهد ،عن ابن عباس  أن النيب  قالَ ":ي بِن عبد املطلب ،أو َي
بِن عبد مناف ال َتنعوا أحداً يطوف ابلبيت ويصلي ،فإنه ال صالة بعد الصبح
حَّت تطلع الشمس ،وال صالة بعد العصر حَّت تغرب الشمس إال مبكة ،عند
هذا البيت يطوفون ويصلون ".

( )1ينظر لَتمجته :هتذيب الكمال (.)244/2وميزان االعتدال (.)75/1والتقريب ت .274مات
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اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

وهذا إسناد ضعيف ألجل رجاء بن احلارث أيب سعيد ،ضعفه ابن معني

وغريه (.)1

وقال ابن امللقن(( :قال الضياء املقدسي :أبو الوليد العدن مل أر له ذكراً
يف الكِن أليب أمحد احلاكم ،ورجاء هو ابن احلارث ،ضعفه ابن معني (.) ) )2
وأما حديث أيب ذر  ،فأخرجه أمحد يف مسنده ( .)165/5وابن خزَية
يف احلج ابب إابحة الطواف والصالة مبكة بعد الفجر وبعد العصر ،والدليل
على صحة مذهب املطليب –يعِن الشافعي -أن النيب  إمنا أراد بزجره عن
ُ
الصالة بعد الصبح حَّت تطلع الشمس ،وبعد العصر حَّت تغرب الشمس بعض
الصالة ال مجيعها ( .)226-225/4والدارقطِن يف الصالة (-424/1
 .)425والبيهقي يف كتاب الصالة –ابب ذكر البيان أن النهي خمصوص ببعض
األمكنة دون بعض – (.)462-461/2
مجيعهم من طريق عبدهللا بن مؤمل عن محيد موىل عفراء عن جماهد عن
س
ص اال اة با ْع اد الْ اع ْ
أيب ذر  قال :قال رسول هللا  ":اال ا
ص ىر اح ََّّت تا ْغ ُر ا
ب الش ْ
َّم ُ
س إىَّال ىمبا َّكةا ،إىَّال ىمبا َّكةا ،إىالَّ ىمبا َّكةا".
اواال با ْع اد الْ اف ْج ىر اح ََّّت تاطْلُ اع الش ْ
َّم ُ
قلت :وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ،جماهد بن جب مل يسمع من أيب ذر

.)3( 

( )1ينظر :ميزان االعتدال (.)46/2
( )2ينظر :البدر املنري (.)284/3

( )3ينظر :املراسيل البن أيب حامت (ص  .)206-203وحتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل (ص
.)294
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قال ابن خزَية :أان أشك يف َساع جماهد من أيب ذر .
وقال البيهقي بعد أن ذكر أوجه االختالف فيه :منقطع ويف ثبوته نظر،
ومحيد األعرج ليس ابلقوي ،وجماهد ال يثبت له َساع من أيب ذر  .واحلديث
منقطع ،جماه ٌد مل يدرك أاب ذر .
ٌ
قلت :فاحلديث ضعيف النقطاعه ،ولضعف رواته .وعبدهللا بن املؤمل بن
وهب املخزومي املكي ،ضعيف احلديث ،كما قال ابن حجر (.)1

وأورد ابن عدي حديثه هذا يف الكامل ،وعده فيما أُنكر عليه وقال :هذا
مع ما أمليت من أحاديث ابن املؤمل فكلها غري حمفوظة ،وعامة ما يرويه

الضعف عليه بني (.)2

ومع ذلك قال ابن عبدالب(( :وهذا حديث وإن مل يكن ابلقوي لضعف
محيد موىل عفراء ،وألن جماهداً مل يسمع من أيب ذر  ،ففي حديث ُجبري

بن ُمطعم  ما يقويه ،مع قول مجهور علماء املسلمني به .وذلك أن ابن
عباس ،وابن عمر ،وابن الزبري ،واحلسن ،واحلسني ،وعطاء ،وطاوس ،وجماهداً،
والقاسم بن حممد ،وعروة بن الزبري ،كانوا يطوفون بعد العصر ،وبعضهم بعد
الصبح أيضاً ،ويصلون أبثر فراغهم من طوافهم ركعتني يف ذلك الوقت () )3
).
( )1ينظر :تقريب التهذيب ت .3673
( )2ينظر :الكامل البن عدي (.)138-135/4
( )3ينظر :التمهيد البن عبدالب (.)45/13
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قلت :ويف الباب أيضاً حديث ابن عباس وحديث ابن عمر .ƒ

أما حديث ابن عباس  ƒأن النيب  قالَ " :ي بِن عبد منافَ ،ي بِن

عبد املطلب ،إن وليتم هذا األمر فال َتنعوا أحداً طاف ِبذا البيت أن يصلي
أي ساعة شاء من ليل أو َنار ".
أخرجه الطبان يف األوسط ( .)158 /1ويف الصغري ( .)55/1من طريق
سليم بن مسلم اخلشاب ،عن جريج ،عن عطاء ،عن ابن عباس به.
وقال الطبان :يعِن الركعتني بعد طواف السبع ،أن يصلي بعد صالة الصبح
قبل الشمس ،وبعد صالة العصر قبل غروب الشمس ويف كل النهار .مل يرو
هذا احلديث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ،إال سليم بن مسلم.
قلت وهذا إسناد ضعيف جداً .فيه سليم بن مسلم اخلشاب وهو مَتوك
احلديث .قال ابن معني :جهمى خبيث .وقال أمحد :ال يساوى حديثه شيئا.
وقال النسائي :مَتوك احلديث .وقال ابن حبان :روى عن الثقات املوضوعات
الذي يتخايل إىل املستمع هلا  -وإن مل يكن احلديث صناعته  -أَنا موضوعة،
جهميا خبيثا (.)1

كان حيىي بن معني يزعم أنه كان
ً ً
وقال اهليثمي يف اجملمع :وفيه سليم بن مسلم اخلشاب ،وهو مَتوك (.)2

( )1ينظر :اجملروحني البن حبان ( .)354/1وميزان االعتدال (.)232/2
( )2ينظر :جممع الزوائد (.)481/2
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وأما حديث ابن عمر  ƒقال :قال رسول هللا َ ":ي بِن عبد مناف

ال أعرفنكم ما منعتم أحدا يطوف ابلبيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو
َنار ".
فأخرجه الطبان يف الكبري ( .)410/12ويف األوسط ( .)364/5من
طريق احلسن بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ،عن عمران بن حممد ،عن ابن أيب
ليلى ،عن عبدالكرمي ،عن جماهد ،عن ا بن عمر  ƒبه.

قال اهليثمي :رواه الطبان يف األوسط من رواية عبد الكرمي عن جماهد،
وإن كان ابن أيب املخارق فهو ضعيف (.)1

فإن كان هو اجلزري فهو ثقة،
وقال أيضاً :رواه الطبان يف الكبري من طريق عمران بن حممد بن أيب ليلى
عن عبد الكرمي عن جماهد .فإن كان عبد الكرمي هو اجلزري فرجاله ثقات ،وإن
فاحلديث ضعيف (.)2

كان هو ابن أيب املخارق،
قلت :عبدالكرمي الذي يروي عنه حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلي ،هو
عبدالكرمي ابن أيب املخارق ،بضم امليم وابخلاء املعجمة ،أبو أمية املعلم البصري،
ُ
نزيل مكة .يروي عن :أنس بن مالك ،وسعيد بن جبري ،وجماهد بن جب،
وغريهم .ويروي عنه :مالك بن أنس وحممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلي ،وغريهم.

( )1ينظر :جممع الزوائد (.)481/2
( )2ينظر :جممع الزوائد (.)548/3

144

ى ٍ
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ضعفه معمر وابن عيينة وأمحد وابن معني ،وغري واحد .وقال النسائي
مَتوك .وقال ابن حجر :ضعيف (.)1

والدارقطِن:
وأما عبدالكرمي بن مالك اجلزري ،فهو ثقة .وال يروي عنه ابن أيب ليلى،

وهو حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلي ( .)2وعليه فاحلديث من هذا الوجه
ضعيف كما قال اهليثمي ،فقد تفرد به عبد الكرمي بن أيب املخارق ،وهو ِما ال
ُ
حيتمل تفرده لضعفه الشديد.

احلكم العام على احلديث :وبكل حال فاحلديث صحيح اثبت من
مجع من األئمة،
حديث ُجبري بن ُمطعم  ،كما تقدم ،واحلديث صححه ٌ
منهم :الَتمذي ،وابن خزَية ،وابن حبان ،واحلاكم ،وابن عبدالب ،والبيهقي،
والذهيب ،وابن امللقن ،وابن حجر ،واأللبان ،وغريهم.

املبحث الثاين :الكالم على احلديث دراية

وفيه :بيان اختالف العلماء يف الصالة يف مكة يف أوقات النهي ،والراجح
من األقوال:
اختلف العلماء يف مسألة الصالة غري الفريضة ومنها ركعيت الطواف وغريها
من النوافل مبكة يف أوقات النهي على أقوال .فمنهم من ذهب إىل اجلواز مطلقاً
يف مجيع أوقات النهي اخلمسة وهو مذهب الشافعي وأمحد وغريمها .ومنهم من
قال مبنعها مطلقاً يف مجيع أوقات الكراهة اخلمسة ،وهو مذهب أيب حنيفة
( )1ينظر:هتذيب الكمال ( .)259/18وهتذيب التهذيب ( .)335/6والتقريب ت .4184

( )2ينظر :هتذيب الكمال ( .)252/18وهتذيب التهذيب ( .)376/6والتقريب ت .4182
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ومالك والثوري وغريهم .ومنهم من قال مبنعها يف أوقات الكراهة الثالثة اليت
وردت يف حديث عقبة بن عامر  ،وهي عند طلوع الشمس وعند زواهلا
وعند غروِبا ،وجواز فعلها يف بقية األوقات وهو قول ابن عمر وجماهد وعطاء،
ونصره الطحاوي.
وأشار اإلمام الَتمذي يف جامعه إىل اختالف العلماء يف حكم الصالة بعد
العصر وبعد الصبح مبكة ،فقال الَتمذي :وقد اختلف أهل العلم يف الصالة
بعد العصر وبعد الصبح مبكة .فقال بعضهم :ال أبس ابلصالة والطواف بعد
العصر وبعد الصبح ،وهو قول الشافعي وأمحد وإسحاق .واحتجوا حبديث النيب
 هذا – يعِن حديث ُجبري بن ُمطعم  .- وقال بعضهم :إذا طاف بعد
العصر مل يصل حَّت تغرب الشمس ،وكذلك إن طاف بعد صالة الصبح أيضاً
مل يصل حَّت تطلع الشمس .واحتجوا حبديث عمر  أنه طاف بعد صالة
الصبح فلم يصل وخرج من مكة حَّت نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت
الشمس،

وهو قول سفيان الثوري و مالك بن أنس (.)1

وتفصيل هذه األقوال وأدلتها مبا يلي:

القول األول:
من قال جبواز صالة ركعيت الطواف يف مجيع أوقات النهي اخلمسة ،وهو
قول الشافعي وأمحد والثوري ،وغريهم .وهو قول النسائي وابن ماجه وابن خزَية،
كما دل على ذلك ترامجهم عند خترجيهم حلديث ُجبري بن ُمطعم .
( )1ينظر :جامع الَتمذي (.)220/3
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فقال النسائي يف كتاب املواقيت(( :ابب إابحة الصالة يف الساعات كلها

مبكة .وقال يف كتاب احلج :ابب إابحة الطواف يف كل األوقات (.) ) )1
وقال ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة(( :ابب ما جاء يف الرخصة يف

الصالة مبكة يف كل وقت (.) ) )2
وقال ابن خزَية يف الصالة(( :ابب ذكر الدليل على أن َني النيب  عن
الصالة بعد الصبح حَّت تطلع الشمس وبعد العصر حَّت تغرب َني خاص ال
عام ،إمنا أراد بعض التطوع ال كله .وقال يف احلج :ابب إابحة الطواف والصالة
مبكة بعد الفجر وبعد العصر ،والدليل على صحة مذهب املطْلىيب – يعِن
ُ
الشافعي – أن النيب  إمنا أراد بزجره عن الصالة بعد الصبح حَّت تطلع
الشمس ،وبعد العصر حَّت تغرب الشمس بعض الصالة ال مجيعها (.) ) )3
وقال الدارقطِن يف الصالة(( :ابب جواز النافلة عند البيت يف مجيع األزمان

(.) ) )4
وبوب اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج :ابب الطواف بعد
الصبح والعصر .وقال :وكان ابن عمر  ƒيصلي ركعيت الطواف مامل تطلع

الشمس .وطاف عمر  بعد الصبح فركب حَّت صلى الركعتني بذي طوى.

( )1ينظر :سنن النسائي ( .)284/1و (.)223/5
( )2ينظر :سنن ابن ماجه (.)398/1

( )3ينظر :صحيح ابن خزَية (.)226-225/4( .)263/2
( )4ينظر :سنن الدارقطِن (.)423/1
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مث ساق بسنده عن عروة عن عائشة ~ :":أن انساً طافوا ابلبيت بعد صالة
الصبح مث قعدوا إىل امل اذكىر ( ،)1حَّت إذا طلعت الشمس قاموا يصلون ،فقالت
ُ
عائشة ~ :قعدوا حَّت إذا كانت الساعة اليت تكره فيها الصالة قاموا يصلون.
وساق بسنده حديث ابن عمر َ :ƒسعت النيب  ينهى عن الصالة عند

طلوع الشمس وعند غروِبا .وبسنده عن عبدالعزيز بن ُرفيع قال :رأيت عبدهللا

بن الزبري يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتني (.) ) )2
قال ابن حجر يف الفتح(( :قوله :ابب الطواف بعد الصبح والعصر .أي
ما حكم صالة الطواف حينئذ؟ ،وقد ذكر فيه آاثراً خمتلفة .ويظهر من صنيعه
أنه خيتار فيه التوسعة .وكأنه أشار إىل ما رواه الشافعي وأصحاب السنن
وصححه الَتمذي وابن خزَية وغريمها من حديث ُجبري بن ُمطعم  أن رسول
هللا  قالَ ":ي بِن عبد مناف من ويل منكم من أمر الناس شيئاً فال َينعن
أحداً طاف ِبذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو َنار" .وإمنا مل ُخيرجه
ألنه ليس على شرطه .وقد أورد املصنف أحاديث تتعلق بصالة الطواف ،ووجه
تعلقها ابلَتمجة إما من جهة أن الطواف صالة فحكمهما واحد ،أو من جهة
أن الطواف مستلزم للصالة اليت تشرع بعده وهو أظهر .وأشار به إىل اخلالف
املشهور يف املسألة .قال ابن عبد الب :كره الثوري والكوفيون الطواف بعد
( )1قال ابن حجر( ( :امل اذكىر :ابملعجمة وتشديد الكاف أي الواعظ ،وضبطه ابن األثري يف النهاية
ُ
ابلتخفيف ،بفتح أوله واثلثه وسكون اثنيه ،قال :وأرادت موضع الذكر ،إما احلىجر ،وإما احلاجر)
) .فتح الباري (.)572/3
( )2ينظر :صحيح البخاري ( 570/3مع فتح الباري).
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العصر والصبح ،قالوا :فإن فعل فليؤخر الصالة .ولعل هذا عند بعض الكوفيني.
وإال فاملشهور عند احلنفية أن الطواف ال يكره ،وإمنا تكره الصالة .قال ابن
املنذر :رخص يف الصالة بعد الطواف يف كل وقت مجهور الصحابة ومن
بعدهم ،ومنهم من كره ذلك أخذاً بعموم النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد
العصر ،وهو قول عمر والثوري وطائفة وذهب إليه مالك وأبو حنيفة .وقال أبو
الزبري :رأيت البيت خيلو بعد هاتني الصالتني ما يطوف به أحد .وروى أمحد
ٍ
إبسناد حسن عن أيب الزبري عن جابر  قال ":كنا نطوف فنمسح الركن
الفاحتة واخلاَتة ،ومل نكن نطوف بعد الصبح حَّت تطلع الشمس وال بعد العصر
حَّت تغرب الشمس ،قال :وَسعت رسول هللا  يقول ":تطلع الشمس بني
قرن شيطان (.) ) )1
وقال اخلطايب(( :واستدل ابحلديث الشافعي على أن الصالة جائزة مبكة
يف األوقات املنهي عنها عن الصالة يف سائر البلدان ،واحتج له أيضا حبديث
أيب ذر  .وقوله ":إال مبكة" ،فاستثناها من بني البقاع .وذهب بعضهم إىل
ختصيص ركعيت الطواف من بني الصلوات ،وقالوا :إذا كان الطواف ابلبيت غري
حمظور يف شيء من األوقات ،وكان من ُسنة الطواف أن تصلى الركعتان بعده،
فقد عقل أن هذا النوع من الصالة غري منهي عنه .وقد أتول بعضهم الصالة

( )1ينظر :فتح الباري (.)571/3
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

149

يف احلديث على معِن الدعاء ،ويشبه أن يكون هذا معِن احلديث أيب داود،

ويدل على ذلك ترمجته الباب ابلدعاء والطواف (.) ) )1
قال الشريازي صاحب املهذب "(( :وال تكره الصالة يف هذه األوقات
ُ
ص االةا با ْع اد
مبكة ملا روى أبو ذر  قالَ :سعت رسول هللا  يقول ":اال ا
س إىَّال ىمبا َّكةا ،إىَّال
الْ اع ْ
ص ىر اح ََّّت تا ْغ ُر ا
س اواال با ْع اد الْ اف ْج ىر اح ََّّت تاطْلُ اع الش ْ
ب الش ْ
َّم ُ
َّم ُ
ىمبا َّكةا ،إىالَّ ىمبا َّكةا" " ،وألن النيب  قال":الطواف ابلبيت صالة " .وال خالف
أن الطواف جيوز فكذلك الصالة (.) ) )2
قال النووي(( :حديث أيب ذر  ضعيف ،رواه الشافعي وأمحد والدارقطِن
وضع افه ،ويغِن عنه حديث جبري بن مطعم  أن النيب  قال " َي
والبيهقي ا
بِن عبد مناف ال َتنعوا أحداً طاف ِبذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل
أو َنار " .رواه أبو داود ،والَتمذي يف كتاب احلج ،والنسائي وابن ماجه،
وغريمها يف كتاب الصالة ،وهذا لفظ الَتمذي ،وقال :هو حديث حسن
صحيح .قال البيهقي :حيتمل أن يكون املراد ابلصالة صالة الطواف ،خاصة
وهو األشبه ابآلاثر .وحيتمل مجيع الصلوات .ويؤيد األول رواية أيب داود ":ال
( )1ينظر :معامل السنن للخطايب ( .)381-381/2قلت :ويريد اخلطايب الباب الذي قبله ،وبوب
عليه أبو داود يف السنن ( )448/2فقال :ابب الدعاء يف الطواف .وذكر فيه حديث عبدهللا بن
السائب  أن رسول هللا  يقول بني الركنني :ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا
عذاب النار" .وحديث ابن عمر  أن رسول هللا  كان إذا طاف يف احلج والعمرة ،أول ما
يقدم فإنه يسعى ثالثة أطواف ،وَيشي أربعاً ،مث يصلي سجدتني".

( )2ينظر :اجملموع شرح املهذب (.)82/4
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ى ٍ
ُوف ىِبا اذا الْبـيْ ى
ص ىلى
حديث جبري
اح ًدا ياط ُ
ت اويُ ا
ا
"َي باىِن اعبْد امنااف الا َتاْناـعُوا أ ا
بن مُطعم  أن النيب  قال :ا
اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

َتنعوا أحداً يطوف ِبذا البيت يصلي أي ساعة شاء من ليل أو َنار " .وأما
حديث " الطواف ابلبيت صالة " فروي عن ابن عباس  عن النيب ،
وروى موقوفاً على ابن عباس  وهو األصح .كذا قاله احلافظ – يعِن
البيهقي ،-ورواه الَتمذي يف آخر كتاب احلج عن عطاء بن السائب عن طاوس
عن ابن عباس  ƒأن النيب  قال " :الطواف حول البيت مثل الصالة إال
أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فال يتكلم إال خبري " .قال الَتمذي :وروي

عن ابن طاوس وغريه عن طاوس عن ابن عباس  ƒموقوفاً ،قال :وال نعرفه

مرفوعاً إال من رواية عطاء بن السائب( .قلت) وعطاء ضعيف ال حيتج به.
وأما حكم املسألة :فقال أصحابنا :ال تكره الصالة مبكة يف هذه األوقات سواء
يف ذلك صالة الطواف وغريها ،هذا هو الصحيح املشهور عندهم .وفيه وجه
أنه إمنا تباح صالة الطواف ،حكاه اخلراسانيون ومجاعة من العراقيني ،منهم
الشيخ أبو حامد والبندنيجي واملاوردي .وحكاه صاحب احلاوي عن أيب بكر
القفال الشاشي .واملذهب األول .قال صاحب احلاوي :وبه قال أبو إسحاق
املروزي ومجهور أصحابنا ،واملراد مبكة :البلدة ومجيع احلرم الذي حواليها .وىف
وجه :إمنا تباح يف نفس البلدة دون ابقي احلرم .وىف وجه اثلث حكاه صاحب
احلاوي عن القفال الشاشي :إمنا تباح يف نفس املسجد الذي حول الكعبة ال
فيما سواه من بيوت مكة وسائر احلرم .والصحيح األول صححه األصحاب،
وحكاه صاحب احلاوي عن أيب إسحاق املروزي .هذا تفصيل مذهبنا .وقال
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مالك وأبو حنيفة وأمحد :ال تباح الصالة مبكة يف هذه األوقات لعموم

األحاديث ،دليلنا حديث ُجبري  وهللا أعلم (.) ) )1
وقال موفق الدين ابن قدامة يف املغِن عند قول اخلىرقي يف ابب الساعات
اليت َُني عن الصالة فيها " ..ويركع للطواف ..يف كل وقت َُني عن الصالة
فيه " ،قال ابن قدامة(( :يركع للطواف يعِن يف أوقات النهي ،وِمن طاف بعد
الصبح والعصر وصلى ركعتني :ابن عمر وابن الزبري وعطاء وطاوس ،وفعله ابن
عباس واحلسن واحلسني و جماهد و القاسم بن حممد ،وفعله عروة بعد الصبح،
وهذا مذهب عطاء و الشافعي و أيب ثور .وأنكرت طائفة ذلك منهم أبو حنيفة
و مالك ،واحتجوا بعموم أحاديث النهي .ولنا :ما روى ُجبري بن ُمطعم 
أن رسول هللا  قالَ ":ي بِن عبد مناف ال َتنعوا أحداً طاف ِبذا البيت
وصلى يف أي ساعة شاء من ليل أو َنار " ،رواه األثرم و الَتمذي ،وقال:
حديث حسن صحيح .وألنه قول من َسينا من الصحابة ،وألن ركعيت الطواف
اتبعة له ،فإذا أُبيح املتبوع ينبغي أن يباح التبع ،وحديثهم خمصوص ابلفوائت،
وحديثنا ال ختصيص فيه فيكون أوىل (.) ) )2

( )1ينظر :اجملموع شرح املهذب (.)83-82/4
( )2ينظر :املغِن البن قدامة (.)517/2
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ى ٍ
ُوف ىِبا اذا الْبـيْ ى
ص ىلى
حديث جبري
اح ًدا ياط ُ
ت اويُ ا
ا
"َي باىِن اعبْد امنااف الا َتاْناـعُوا أ ا
بن مُطعم  أن النيب  قال :ا
اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

وقال يف املقنع(( :وجتوز صالة اجلنازة وركعتا الطواف وإعادة اجلماعة إذا
أقيمت وهو يف املسجد ،بعد الفجر والعصر .وهل جيوز يف الثالثة الباقية؟ على

روايتني (.) ) )1
وقال املرداوي يف اإلنصاف(( :والصحيح من املذهب جواز فعل ركعيت
الطواف بعد الفجر والعصر .وعليه األصحاب وقطع به كثري منهم .وأختاره
الشيخ تقي الدين ،وصاحب الفائق (.) ) )2
ونقل ابن املنذر أن القول إبابحة صالة ركعيت الطواف يف أوقات النهي هو
قول اجلمهور .فقال ابن املنذر(( :رخص يف الصالة بعد الطواف يف كل وقت
مجهور الصحابة ومن بعدهم ،ومنهم من كره ذلك أخذاً بعموم النهي عن
الصالة بعد الصبح وبعد العصر وهو قول عمر  والثوري وطائفة .وذهب

إليه مالك وأبو حنيفة (.) ) )3
وذهب ابن حزم إىل جواز صالة ركعيت الطواف يف مجيع أوقات النهي
اخلمسة ،فقال يف احمللى بعد أن ساق إبسناده حديث ُجبري بن ُمطعم ،
متأخر جداً ،إمنا أسلم يوم الفتح .وهذا بال شك بعد
قال(( :وإسالم ُجبري ٌ 
َنيه  عن الصالة يف األوقات املذكورة ،فوجب استثناء كل ذلك من النهي
(.) ) )4

( )1ينظر :املقنع (.)83-82/4

( )2ينظر :اإلنصاف مع املقنع والشرح الكبري (.)249-247/4
( )3ينظر :احمللى البن حزم (.)181/7
( )4ينظر :احمللى البن حزم (.)37/3
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وقال ابن حزم يف موضع آخر(( :والطواف ابلبيت يف كل ساعة جائز،
وعند طلوع الشمس ،وعند غروِبا ،ويركع عند ذلك .مث ساق بسنده حديث

ُجبري  .وذكر عن ابن عمر واحلسن واحلسني ابِن علي  ٪قالوا :الطواف
بعد العصر والصالة حينئذ إثر الطواف .وعن ابن عباس  ƒأنه طاف بعد

العصر .وعن ابن الزبري أنه طاف بعد صالة الصبح وصلى الركعتني حينئذ .قال
ابن حزم :إمنا جاء النهي عن الصالة بعد العصر مجلة ،فمن أجاز الطواف بعد
العصر مامل تص افَّر الشمس فقد حتكم بال دليل (.) ) )1
وكذلك نقل ابن عبدالب أن القول إبابحة صالة ركعيت الطواف يف أوقات
النهي هو قول اجلمهور ،فقال(( :وحديث أيب ذر  وإن مل يكن ابلقوي
لضعف محيد موىل عفراء ،وألن جماهداً مل يسمع من أيب ذر  ،ففي حديث
ُجبري بن ُمطعم  ما يقويه ،مع قول مجهور علماء املسلمني به ،وذلك أن
ابن عباس وابن عمر وابن الزبري واحلسن واحلسني  ،-٪-وعطاء وطاوس

وجماهداً والقاسم بن حممد وعروة بن الزبري كانوا يطوفون بعد العصر ،وبعضهم
بعد الصبح أيضاً ،ويصلون أبثر فراغهم من طوافهم ركعتني يف ذلك الوقت.
وبه قال الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي (.) ) )2
ورجح شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضاً القول جبواز فعل الصلوات اليت هلا
سبب مثل ركعيت الطواف يف أوقات النهي ،فقال :ومن هذا الباب – يعِن من
( )1ينظر :احمللى البن حزم (.)181/7

( )2ينظر :التمهيد البن عبدالب (.)46-45/13
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ى ٍ
ُوف ىِبا اذا الْبـيْ ى
ص ىلى
حديث جبري
اح ًدا ياط ُ
ت اويُ ا
ا
"َي باىِن اعبْد امنااف الا َتاْناـعُوا أ ا
بن مُطعم  أن النيب  قال :ا
اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

املسائل اليت تنازع العلماء فيها ،فأوجب أحدهم شيئاً أو استحبه وحرمه اآلخر،
والسنة ال تدل إال على أحد القولني  :-فعل الصالة اليت هلا سبب ،مثل حتية
املسجد بعد الفجر والعصر .فمن العلماء من يستحب ذلك ،ومنهم من يكرهه
السنة إما أن تستحبه وإما أن تكرهه .و َّ ى
يح قول
كراهة حترمي أو تنزيه ،و ُّ
الصح ُ
ا
من استحب ذلك .وهو مذهب الشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني اختارمها
طائفة من أصحابه؛ فإن أحاديث النهي عن الصالة يف هذه األوقات مثل قوله
ص ىر اح ََّّت
ص اال اة با ْع اد الْ اع ْ
س اواال ا
 ":اال ا
ص اال اة با ْع اد الْ اف ْج ىر اح ََّّت تاطْلُ اع الش ْ
َّم ُ
خمصوص اخص منها صالة اجلنائز ابتفاق املسلمني.
عموم
س"ٌ ،
ٌ
تا ْغ ُر ا
ب الش ْ
َّم ُ
الصْب ىح قا ْب ال أا ْن تاطْلُ اع
وخص منها قضاء الفوائت بقوله  ":ام ْن أ ْاد اراك ارْك اعةً ىم ْن ُّ
الصْب اح " .وقد ثبت عن النيب  أنه قضى ركعيت الظهر
س فا اق ْد أ ْاد اراك ُّ
الش ْ
َّم ُ
بعد العصر .وقال للرجلني اللذين رآمها مل يصليا بعد الفجر يف مسجد اخليف:
" إ اذا صلَّي تُما ىيف ىرحالى ُكما ُمثَّ أاتاي تُما مس ىج اد امج ٍ
صلىياا ام اع ُه ْم فاىإ ََّناا لا ُك اما اانفىلاةٌ
اا
اعة فا ا
ْا اْ
ا ا
اْ ا
" .وقد قال َ ":ي ب ىِن عب ىد منا ٍ
اف اال َتاْنا عوا أاح ًدا طا ا ى
ى
صلَّى
اف ِبا اذا الْبا ْيت او ا
ُ ا
ا ا اْ ا
ىى
اع ٍة اشاءا ىم ْن لاْي ٍل أ ْاو اَناا ٍر " .فهذا املنصوص يبني أن ذلك العموم
فيه أايَّةا اس ا
ى
ى
س اح ََّّت
اخار اج ْ
ت منه صورةٌ.أما قوله  ":إ اذا اد اخ ال أ ا
اح ُد ُك ْم الْ ام ْسج اد فا اال اْجيل ْ
صلىي رْك اعتا ْ ى
ص منه صورةٌ ،فال جيوز ختصيصه بعموم
عام مل اخيُ َّ
ني" ،فهو أمر ٌ
يُ ا ا ا
خمصوص ،بل العموم احملفوظ أوىل من العموم املخصوص .وأيضاً فإن الصالة
اش ُّد من الصالة بعد الفجر والعصر ،وقد ثبت عنه يف
واإلمام على املنب أ ا
ى
اح ُد ُك ْم الْمس ىج اد و ْى
س
الصحيح أنه  قا ا
اإل ام ُ
ال ":إ اذا اد اخ ال أ ا
اْ ا
ام اخيْطُ ُ
ب فا اال اْجيل ْ
صلىي رْك اعتا ْ ى
ني " .فلما أمر ابلركعتني يف وقت هذا النهي فكذلك يف وقت
اح ََّّت يُ ا ا ا
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ص االتى ُك ْم "
ذلك النهي أوىل .وألن أحاديث النهي يف بعضها " اال تاتا احَّرْوا بى ا
فنهى عن التحري للصالة ذلك الوقت ،وألن العلماء من قال :إن النهي فيها

َني تنزيه ال حترمي (.) ) )1
ٌ

القول الثاين

من قال مبنع الصالة أوقات النهي ،ومنها صالة ركعيت الطواف يف أوقات
النهي استدالالً بعموم أحاديث النهي ،وأَنا أقوى صحة وأصرح داللة .وهو
قول أيب حنيفة ومالك بن أنس ،ورواية عن أمحد ( ،)2وحييكه ابن حجر أنه

قول عائشة ~ .ونصره الشوكان والشنقيطي .ونسبه الشوكان وتبعه الصنعان

إىل اجلمهور.
قال الَتمذي(( :وقال بعضهم :إذا طاف بعد العصر مل يصل حَّت تغرب
الشمس ،وكذلك إن طاف بعد صالة الصبح أيضاً مل يصل حَّت تطلع الشمس.
واحتجوا حبديث عمر  أنه طاف بعد صالة الصبح فلم يصل وخرج من
مكة حَّت نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس ،وهو قول سفيان
الثوري و مالك بن أنس (.) ) )3

وقال الطحاوي ،بعد خترجيه حلديث جبري بن مطعم  وابن عباس :ƒ

((فذهب قوم إىل إابحة الصالة للطواف يف الليل والنهار ،فال َينع من ذلك
( )1ينظر :جمموع الفتاوى ( .)298-297/22وينظر اإلحكام يف أصول األحكام لعبدالرمحن بن
قاسم (.)327-326/1

( )2ينظر :اجملموع للنووي (.)82/4

( )3ينظر :جامع الَتمذي (.)220/3
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عندهم وقت من األوقات املنهي عن الصالة فيها ،واحتجوا يف ذلك ِبذه
اآلاثر .وخالفهم يف ذلك آخرون ،فقالوا :ال حجة لكم يف هذه اآلاثر ،ألن ما
أابح رسول هللا  فيها وأمر بِن عبد املطلب أو بِن عبد مناف أن ال َينعوا
أحداً منه من الطواف والصالة ،هو الطواف على سبيل ما ينبغي أن يطاف،
والصالة على سبيل ما ينبغي أن تصلى .فأما على ما سوى ذلك فال .أال ترى
أن رجالً لو طاف ابلبيت عرَيانً أو على غري وضوء أو ُجنباً أن عليهم أن َينعوه
من ذلك ،ألنه طاف على غري ما ينبغي الطواف عليه .وليس ذلك بداخل
فيما أمرهم رسول هللا  أن ال َينعوا منه من الطواف .فكذلك قوله ":ال َتنعوا
أحداً يصلي " ،هو على ما قد أُمر أن يصلي عليه من الطهارة وسَت العورة
واستقبال القبلة يف األوقات اليت قد أبيحت الصالة فيها ،فأما ما سوى ذلك
فال ،وقد َنى رسول هللا َ نياً عاماً عن الصالة عند طلوع الشمس وعند
غروِبا ونصف النهار وبعد الصبح حَّت تطلع الشمس وبعد العصر حَّت تغيب
الشمس ،وتواترت بذلك اآلاثر عن رسول هللا  .فكان ِما احتج به أهل
املقالة األوىل –يعِن من قال إبابحة الصالة للطواف يف الليل والنهار -وساق
بسنده عن إبراهيم بن طُهمان عن أيب الزبري عن عبد هللا بن ابابه ،قال :طاف
أبو الدرداء  بعد العصر ،وصلى قبل مغارب الشمس ،فقلت :أنتم أصحاب
حممد  تقولون :ال صالة بعد العصر حَّت تغرب الشمس ،فقال " :إن هذا
البلد ليس كسائر البلدان " .فقالوا :فقد دل قول أيب الدرداء  على أن
الصالة للطواف مل يدخل فيها َني عن النيب  من الصالة يف األوقات اليت
ذكرمت ،قيل هلم :فأنتم ال تقولون ِبذا احلديث ،ألان قد رأيناكم تكرهون الصالة
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مبكة يف األوقات املنهي عن الصالة فيها لغري الطواف ،لنهي النيب  عن
الصالة يف تلك األوقات وال خترجون حكم مكة يف ذلك من حكم سائر
البلدان .وأبو الدرداء  قد أخرج يف احلديث الذي احتججتم به حكم مكة
من حكم سائر البلدان سواها يف املنع من الصلوات يف ذلك .وأخب أن النهي
مل يدخل حكمها فيه ،وأنه إمنا أريد به ما سواها ،مع أنه قد خالف أاب الدرداء
 يف ذلك عمر بن اخلطاب  ،مث ساق الطحاوي بسنده أثر عمر 
والذي علقه البخاري ولفظه ":طاف عمر  ابلبيت بعد الصبح فلم يركع
فلما صار بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتني " .قال الطحاوي :فهذا
عمر  مل يركع حينئذ ألنه مل يكن عنده وقت صالة ،وأخر ذلك إىل أن دخل
عليه وقت الصالة فصلى وهذا حبضرة سائر أصحاب رسول هللا  فلم ينكره
عليه منهم منكر ،ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صالة للطواف لصلى ،وملا
أخر ذلك ألنه ال ينبغي ألحد طاف ابلبيت أن ال يصلي حينئذ إال من عذر،
وقد روي عن معاذ بن عفراء وابن عمر  ƒمثل ذلك ،مث ساق بسنده عن

انفع عن ابن عمر  ":ƒأنه قدم مكة عند صالة الصبح فطاف ومل يصل إال

بعد ما طلعت الشمس " .قال الطحاوي :والنظر يدل على ذلك أيضاً ،ألان
فكل قد أمجع أن
قد رأينا رسول هللا َ نى عن صيام يوم الفطر ويوم النحرٌ ،
ذلك يف سائر البلدان سواء .فالنظر على ذلك أن يكون ما َُني عنه من
الصلوات يف األوقات اليت َُني عن الصلوات فيها يف سائر البلدان كلها على
السواء .فبطل بذلك قول من ذهب إىل إابحة الصالة للطواف يف األوقات
املنهي عن الصالة فيها .مث افَتق الذين خالفوا أهل املقالة األوىل يف ذلك على
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فرقتني .فقالت فرقة منهم :ال يُصلى يف شيء من هذه اخلمسة األوقات للطواف

كما ال يُصلى فيها للتطوع ،وِمن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد †

تعاىل .وقد وافقهم يف ذلك ما روينا عن عمر  ومعاذ بن عفراء وابن عمر

 .ƒوقالت فرقة :يُصلى للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس ،وبعد
الصبح قبل طلوع الشمس ،وال يُصلى لذلك يف األوقات الثالثة البواقي املنهي

عن الصالة فيها ،وِمن قال ذلك جماهد وإبراهيم النخعي وعطاء (.) ) )1
وقال ابن عبدالب(( :وقال مالك بن أنس :من طاف ابلبيت بعد العصر
أخر ركعيت الطواف حَّت تغرب الشمس ،وكذلك من طاف بعد الصبح مل
يركعهما حَّت تطلع الشمس وترتفع .وقال أبو حنيفة :يركعهما إال عند غروب
الشمس وطلوعها واستوائها ،وبعض أصحاب مالك يرى الركوع للطواف بعد
الصبح وال يراه بعد العصر .وهذا ال وجه له يف النظر ،ألن الفرق بني ذلك ال
دليل عليه من خب اثبت وال قياس "صحيح" وهللا أعلم (.) ) )2
وقال ابن املنذر(( :رخص يف الصالة بعد الطواف يف كل وقت مجهور
الصحابة ومن بعدهم ،ومنهم من كره ذلك أخذاً بعموم النهي عن الصالة بعد

الصبح وبعد العصر ،وهو قول عمر والثوري وطائفة (.) ) )3

( )1ينظر :شرح معان اآلاثر للطحاوي (.)188-186/2
( )2ينظر :التمهيد البن عبدالب (.)46-45/13
( )3ينظر :فتح الباري (.)571/3
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قال ابن حجر بعد أن نقل قول ابن املنذر(( :وذهب إىل القول بكراهة
الصالة يف أوقات النهي :مالك وأبو حنيفة ،وقال أبو الزبري :رأيت البيت خيلو
بعد هاتني الصالتني ما يطوف به أحد .وروى أمحد إبسناد حسن عن أيب
الزبري عن جابر  قال :كنا نطوف فنمسح الركن الفاحتة واخلاَتة ومل نكن
نطوف بعد الصبح حَّت تطلع الشمس وال بعد العصر حَّت تغرب الشمس،
قال وَسعت رسول هللا  يقول ":تطلع الشمس بني قرن شيطان ".
مث قال :وقول عائشة ~ ":حَّت إذا كانت الساعة اليت تكره فيها الصالة

قاموا يصلون " ،أي اليت عند طلوع الشمس ،وكأن املذكورين كانوا يتحرون

ذلك الوقت فأخروا الصالة إليه قصداً ،فلذلك أنكرت عليهم عائشة ~.

هذا أن كانت ترى أن الطواف سبب ال تكره مع وجوده الصالة يف األوقات
املنهية ،وحيتمل أَنا كانت حتمل النهي على عمومه ،ويدل لذلك ما رواه بن
أيب شيبة عن حممد بن فضيل عن عبد امللك عن عطاء ،عن عائشة ~ أَنا

قالت ":إذا أردت الطواف ابلبيت بعد صالة الفجر أو العصر فطف ،وأخر
الصالة حَّت تغيب الشمس أو حَّت تطلع ،ى
فصل لكل أسبوع ركعتني " .وهذا

إسناد حسن (.) ) )1
قال الصنعان يف سبل السالم(( :وحديث ُجبري بن ُمطعم  دال على
أنه ال يكره الطواف ابلبيت وال الصالة فيه يف أي ساعة من ساعات الليل
والنهار .وقد عارض ما سلف – يعِن عموم ما دلت عليه أحاديث النهي
( )1ينظر :فتح الباري (.)572-571/3
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املتقدمة يف الباب  ،-قال الصنعان :فاجلمهور عملوا أبحاديث النهي ترجيحاً
جلانب الكراهة ،وألن أحاديث النهي اثبتة يف الصحيحني وغريمها وهي أرجح
من غريها .وذهب الشافعي وغريه إىل العمل ِبذا احلديث ،قالوا :ألن أحاديث
النهي قد دخلها التخصيص ابلفائتة واملنوم عنها والنافلة اليت تقضى فضعفوا
جانب عمومها فتخصص أيضاً ِبذا احلديث (.) ) )1
وقال الشوكان(( :وقد اُستُ ىدل حبديثي الباب – يعِن حديث جبري بن
ُمطعم وابن عباس  -على جواز الطواف والصالة عقيبه يف أوقات الكراهة،
وإىل ذلك ذهب الشافعي واملنصور ابهلل .وذهب اجلمهور إىل العمل ابألحاديث
القاضية ابلكراهة على العموم ترجيحاً جلانب ما اشتمل على الكراهة .وأنت
خبري أبن حديث ُجبري بن ُمطعم  ال يصلح لتخصيص أحاديث النهي
املتقدمة ،ألنه أعم منها من وجه وأخص من وجه ،وليس أحد العمومني أوىل
ابلتخصيص من اآلخر ملا عرفت غري مرة .وأما حديث ابن عباس  ƒفهو

صاحل لتخصيص النهي عن الصالة بعد العصر وبعد الفجر ،لكن بعد صالحيته
لالحتجاج وهو معلول .ويؤيده حديث أيب ذر  عند الشافعي بلفظ " :ال
صالة بعد العصر حَّت تغرب الشمس وال صالة بعد الصبح حَّت تطلع الشمس
إال مبكة " ،وكرر االستثناء ثالاثً .ورواه أيضاً أمحد وابن عدي ،ويف إسناده عبد
هللا بن املؤمل وهو ضعيف .وذكر ابن عدي هذا احلديث من مجلة ما أنكر
عليه .مث ذكر الشوكان أقوال العلماء يف تضعيف حديث أيب ذر  ،وقال:
( )1ينظر :سبل السالم للصنعان (.)219-218/1
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وهذا احلديث إن صح كان داالً على جواز الصالة يف مكة بعد العصر وبعد
الفجر من غري فرق بني ركعيت الطواف وغريمها من التطوعات اليت ال سبب هلا

واليت هلا سبب (.) ) )1
وقال الشيخ الشنقيطي(( :وقال الشافعي وأصحابه :إن صالة ركعيت
الطواف جائزة يف أوقات النهي بال كراهة ،واستدلوا لذلك بدليلني .أحدمها:
عام وهو أن ذوات األسباب اخلاصة من الصلوات ،ال تدخل يف عموم النهي،
ألن سببها اخلاص ،خيرجها من عموم النهي ،كركعيت الطواف فإَنما لسبب
خاص ،هو الطواف .وكتحية املسجد يف وقت النهي ،وحنو ذلك ،وأحدمها
خاص :وهو ما ورد يف خصوص البيت احلرام ،كحديث ُجبا ْري بن ُمطْعىم 
أن النيب  قالَ" :ي بِن عبد مناف ال َتنعوا أحداً طاف ِبذا البيت وصلى
أية ساعة شاء من ليل أو َنار" ..قال البيهقي :حيتمل أن يكون املراد ِبذه
الصالة ،صالة الطواف خاصة :وهو األشبه ابآلاثر ،وحيتمل مجيع الصلوات.
وهذا الذي ذكران عن الشافعي وأصحابه من جواز صالة ركعيت الطواف
يف أوقات النهي بال كراهة ،حكاه ابن املنذر عن ابن عمر ،وابن عباس،
واحلسن ،واحلسني بن علي ،وابن الزبري ،وطاوس ،وعطاء ،والقاسم بن حممد،
وعروة ،وجماهد ،وأمحد ،وإسحاق ،وأيب ثور.

( )1ينظر :نيل األوطار للشوكان (.)109-108/3
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وِما استدلوا به على ذلك :ما رواه جماهد عن أيب ذر  مرفوعاً " :ال
صالة بعد العصر حَّت تغرب الشمس ،وال صالة بعد الصبح حَّت تطلع
الشمس إال مبكة ".
هذا هو حاصل ما احتج به الشافعي ،وأصحابه ،ومن وافقهم على جواز
صالة ركعيت الطواف ،يف أوقات النهي وحجة خمالفيهم هي عموم األحاديث
الواردة يف النهي عن الصالة يف تلك األوقات وظاهرها العموم.
وقد قال الشوكان ¬ يف نيل األوطار :وأنت خبري أبن حديث جبري بن

مطعم ،ال يصلح لتخصيص أحاديث النهي املتقدمة ،ألنه أعم منها من وجه
وأخص من وجه ،وليس أحد العمومني أوىل ابلتخصيص من اآلخر ،ملا عرفت
غري مرة انتهى منه ،وهو كما قال ¬.

والقاعدة املقررة يف األصول :أن النصني إذا كان بينهما عموم ،وخصوص
من وجه ،فإَنما يظهر تعارضهما يف الصورة اليت جيتمعان فيها ،فيجب الَتجيح
بينهما .كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله:
وإن يك العموم من وجه ظهر فاحلكم ابلَتجيح حتماً معتب
وإيضاح كون حديث جبري املذكور بينه ،وبني أحاديث النهي املذكورة عموم

وخصوص من وجه ،كما ذكره الشوكان ¬ :هو أن أحاديث النهي عامة

يف مكة وغريها ،خاصة يف أوقات النهي .وحديث جبري بن مطعم عام يف
أوقات النهي وغريها ،خاص مبكة حرسها هللا ،فتختص أحاديث النهي أبوقات
النهي يف غري مكة ،وخيتص حديث جبري ابألوقات اليت ال ينهى عن الصالة
فيها مبكة ،وجيتمعان يف أوقات النهي يف مكة ،فعموم أحاديث النهي يشمل
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

163

مكة وغريها ،وعموم إابحة الصالة يف مجيع الزمن يف حديث جبري ،يشمل
أوقات النهي وغريها يف مكة فيظهر التعارض يف أوقات النهي يف مكة ،فيجب
الَتجيح .وأحاديث النهي أرجح من حديث جبري من وجهني:
أحدمها :أَنا أصح منه لثبوهتا يف الصحيح.
والثان :هو ما تقرر يف األصول ،أن النص الدال على النهي يقدم على
النص الدال على اإلابحة ،ألن درأ املفاسد مقدم على جلب املصاحل ،كما
قدمناه مراراً .والعلم عند هللا تعاىل (.) ) )1

القول الثالث:
من قال جبواز ركعيت الطواف وغريها يف كل األوقات ماعدا أوقات النهي
الثالثة اليت وردت يف حديث عقبة بن عامر  املخرج عند مسلم ،ولفظه":
ول ا َّى
ث ساع ٍ
صلىي فىي ىه َّن ،اوأا ْن نا ْق ُاب فىي ىه َّن
ات اكا ان ار ُس ُ
َّلل  ياْن اه ا
ثااال ُ ا ا
اان أا ْن نُ ا
ى ى
ى
وم قاائى ُم الظَّ ىه اريىة اح ََّّت
س ااب ىز اغةً اح ََّّت تا ْرتاف اع ،اوح ا
ام ْو اات اان :ح ا
ني يا ُق ُ
ني تاطْلُ ُع الش ْ
َّم ُ
ى
ف الشَّمس لىْلغُر ى
وب ( ." )2وهو قول جماهد وإبراهيم
تا ُز ا
ني تاتا ا
س ،اوح ا
ول الش ْ
ضيَّ ُ ْ ُ ُ
َّم ُ
النخعي وعطاء ،ونصره بقوة الطحاوي يف معان اآلاثر.
( )1ينظر :أضواء البيان للشنقيطي (.)224-223/5

( )2أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها ابب األوقات اليت َني عن الصالة فيها
( 568/1ح  .)293وأبو داود يف اجلنائز ابب الدفن عند طلوع الشمس وغروِبا (-531/3
 .)532والَتمذي يف اجلنائز ابب ما جاء يف كراهية الصالة على اجلنازة عند طلوع الشمس وعند
غروِبا ( .)348/3والنسائي يف املواقيت ابب الساعات اليت َني عن الصالة فيها (.)275/2
وابن ماجه يف اجلنائز ابب ما جاء يف األوقات اليت ال يصلى فيها على امليت وال يدفن (.)486/1
وأمحد (.)152/4
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ى ٍ
ُوف ىِبا اذا الْبـيْ ى
ص ىلى
حديث جبري
اح ًدا ياط ُ
ت اويُ ا
ا
"َي باىِن اعبْد امنااف الا َتاْناـعُوا أ ا
بن مُطعم  أن النيب  قال :ا
اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

قال الطحاوي بعد ذكره لَلقوال ورده على من قال إبابحة الصالة مطلقاً
–كما تقدم يف القول الثان ،-قال :مث افَتق الذين خالفوا أهل املقالة األوىل
– يعِن الذين قالوا ابملنع -على فرقتني :فقالت فرقة منهم :ال يصلى يف ٍ
شيء
ُ
من هذه اخلمسة األوقات للطواف ،كما ال يُصلى فيها للتطوع .وِمن قال ذلك
أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد † تعاىل .وقد وافقهم يف ذلك ما روينا عن

عمر ومعاذ بن عفراء وابن عمر  .٪وقالت فرقة :يُصلى للطواف بعد العصر

قبل اصفرار الشمس ،وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ،وال يُصلى لذلك يف
األوقات الثالثة البواقي املنهي عن الصالة فيها .وِمن قال ذلك جماهد وإبراهيم
النخعي وعطاء.
مث ساق بسنده أقواهلم ،وساق أثر جماهد قال :كان ابن عمر  ƒيطوف

بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية ،فإذا اصفرت وتغريت طاف

طوافاً واحداً حَّت يصلي املغرب ،مث يصلي (ركعتني ( ،) )1ويطوف بعد الصبح

ويصلي ما كان يف غلس ( ،)2فإذا أسفر طاف طوافاً واحداً مث جيلس حَّت
ترتفع الشمس وَيكن الركوع.
( )1مابني املعكوفتني ليست يف املطبوع من شرح معان اآلاثر ،وهي كذا يف فتح الباري (-571/3

 .)572وهو أصوب يف سياق الكالم .قال ابن حجر :وهذا جار على مذهب ابن عمر يف
اختصاص الكراهة حبال طلوع الشمس وحال غروِبا) ).
( )2قال صاحب القاموس ص  723يف مادة " غلس " :الغالاس حمركةً :ظُلْمةُ ى
آخ ىر ى
الليل) ) .ويف
ا
ُ
ى
الفجر بىغابا ٍ
الليل وأ ْغباش إذا
النهاية البن األثري :يف احلديث " أنه  صلَّى ْ
ش " يقال :غاب ا
ش ُ
أظْلمُ ظْلمةً ُخيالىطُها بياض .قال األزهري :يُريد أنه قادَّم صالة ال اف ْجر عند أول طُلوعه ،وذلك
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مث قال الطحاوي :وكان النظر يف ذلك ملا اختلفوا هذا االختالف أان رأينا
طلوع الشمس وغروِبا ونصف النهار َينع من قضاء الصلوات الفائتات،
وبذلك جاءت السنة عن رسول هللا  يف تركه قضاء الصبح اليت انم عنها إىل
ارتفاع الشمس وبياضها .فإذا كان ما ذكران ينهى عن قضاء الفرائض الفائتات،
ث ساع ٍ
ات
فهو عن الصلوات للطواف أَنى .وقد قال عقبة بن عامر  ":ثااال ُ ا ا
ى
اان أا ْن نُ ى ى
ول ا َّى
ى
ني تاطْلُ ُع
اكا ان ار ُس ُ
َّلل  ياْن اه ا
صلي في ىه َّن ،اوأا ْن نا ْق ُاب في ىه َّن ام ْو اات اان :ح ا
ا
ى
ى ى
ني
وم قاائى ُم الظَّ ىه اريىة اح ََّّت تا ُز ا
س ،اوح ا
س ااب ىز اغةً اح ََّّت تا ْرتاف اع ،اوح ا
ني يا ُق ُ
ول الش ْ
الش ْ
َّم ُ
َّم ُ
ف الشَّمس لىْلغُر ى
وب حَّت تغرب " .فإذا كانت هذه األوقات تنهى عن
تاتا ا
ضيَّ ُ ْ ُ ُ
الصالة على اجلنائز ،فالصالة للطواف أيضاً كذلك ،وكذلك كانت الصالة
بعد العصر قبل تغري الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس مباحة على
اجلنائز ،ومباحة يف قضاء الصالة الفائتة ،ومكروهة يف التطوع ،وكان الطواف
يوجب الصالة حَّت يكون وجوِبا كوجوب الصالة على اجلنائز .فالنظر على
ما ذكران أن يكون حكمها بعد وجوِبا كحكم الفرائض اليت قد وجبت وحكم
الصالة على اجلنائز اليت قد وجبت ،فتكون الصالة للطواف تصلى يف كل
وقت يصلى فيه على اجلنائز وتقضى فيه الصالة الفائتة ،وال تصلى يف كل
وقت ال يصلي فيه على اجلنازة وال تقضى فيه صالة فائتة ،فهذا هو النظر
عندان يف هذا الباب على ما قال عطاء وإبراهيم وجماهد وعلى ما قد روى عن
بش ابملعجمة يف أول
بس ابلسني املهملة ،وبعده الغلس ،ويكون الغا ُ
الوقت هو الغاباش ،وبعده الغا ُ
الليل أيضاً) ) .ينظر :النهاية يف غريب األثر (.)632/3
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ى ٍ
ُوف ىِبا اذا الْبـيْ ى
ص ىلى
حديث جبري
اح ًدا ياط ُ
ت اويُ ا
ا
"َي باىِن اعبْد امنااف الا َتاْناـعُوا أ ا
بن مُطعم  أن النيب  قال :ا
اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

ابن عمر  ،ƒواليه نذهب ،وهو قول سفيان ،وهو خالف قول أيب حنيفة

وأيب يوسف وحممد † تعاىل (.) ) )1

وقال ابن بطال(( :قال املهلب :وما ذكره البخاري عن ابن عمر  أنه

كان يركع ركعيت الطواف ما مل تطلع الشمس ،وهو يروى َني النيب ’ عن

الصالة عند طلوع الشمس وعند غروِبا ،فيدل -وهللا أعلم -أن النهي عنده
عن ذلك إمنا هو عند موافقة الطلوع والغروب ،فأما إذا أ ىُمن أن يوافق ذلك فله
أن يصلي ركعيت الطواف؛ ألن الوقت هلما واسع ،ومن سننهما االتصال
ابلطواف .وقد بني ذلك ما رواه الطحاوي ..مث ساق أثر جماهد قال :كان ابن
عمر  يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية ،فإذا
احدا حَّت يصلى املغرب ،مث يصلى ويطوف بعد
اصفرت وتغريت طاف طوافًا و ً
احدا مث جيلس حَّت ترتفع
الصبح ما كان يف غلس ،فإذا أسفر طاف طوافًا و ً
الشمس وَيكن الركوع ،وهذا قول جماهد والنخعي وعطاء ،وهو قول اثلث يف

املسألة ذكره الطحاوي (.) ) )2
لصالاىة الْم ْذ ُكورىة مع الطَّو ى
اف ارْك اعتاا
وقال البيهقي(( :فاىإ ْن اكا ان الْ ُمار ُاد ىاب َّ
ا ا اا ا
الطَّو ى
اف اكا ان الْم ْعِن ىمن جوا ىزاها أ َّاَناا صالاةٌ اهلاا سبب ،فارجع إى اىل الْب ى
اب األ َّاوىل
ا
ا
اا ٌ ا ا ا
ا ا ْ اا
ا
ى
ى
ى
ى
ى
ى
َّخص ى
يص إى اىل الْ ام اكان،
ىيف الت ْ
يص ،اوإى ْن اكا ان الْ ُمار ُاد ِباا اسائار الن اَّواف ىل اع ااد الت ا
َّخص ُ
اواأل َّاو ُل أا ْشبا ُه ُه اما ىابآل ااث ىر.
( )1ينظر :شرح معان اآلاثر (.)189-187/2

( )2ينظر :شرح صحيح البخاري البن بطال (.)312-311/4
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ى ىيف تا ْق ىوياىة الْو ْج ىه الث ى
َّان اخ ابٌ ُمْن اق ىط ٌع ىيف ثُبُوتىىه ناظاٌر ،مث ساق بسنده
اوقا ْد ُرىو ا
ا
س ،اوالا
صالااة با ْع اد الْ اع ْ
حديث أيب ذر  مرفوعاً ":الا ا
ص ىر اح ََّّت تا ْغ ُر ا
ب الش ْ
َّم ُ
س إىالَّ ىمبا َّكةا إىالَّ ىمبا َّكةا إىالَّ ىمبا َّكةا " .مث قال
صالاةا با ْع اد ُّ
ا
الصْب ىح اح ََّّت تاطْلُ اع الش ْ
َّم ُ
ى ىيف تا ْق ىوياىة الْ او ْج ىه األ َّاوىل – يعِن إذا كان املراد ابلصالة املذكورة
البيهقي :اوُرىو ا
يف ،مث ساق بسنده
ضعى ٌ
من حديث ُجبري  مع الطواف ركعتا الطواف -اخ ابٌ ا
من طريق سعيد بن أيب راشد عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة  قا اال:
ول َّى
ص ىر
ال ار ُس ُ
قا ا
س ،اوالا با ْع اد الْ اع ْ
اَّلل  ":الا ا
صالااة با ْع اد الْ اف ْج ىر اح ََّّت تاطْلُ اع الش ْ
َّم ُ
اى ىح ٍ
امحا اد
اف " .قا ا
ص ىل أ َّ
ال أابُو أ ْ
ني طا ا
س ،ام ْن طا ا
اف فا ْليُ ا
اح ََّّت تا ْغ ُر ا
ب الش ْ
َّم ُ
اى
ص ىل أ َّ
البيهقي :اواه اذا يا ْرىو ىيه اع ْن اعطا ٍاء اسعىي ٌد اواز ااد ىىف امْتنى ىه ":ام ْن طا ا
اف فا ْليُ ا
ى
ى
ٍ ىى
ىح ٍ
اف " .قا ا
ني طا ا
ال :اوُه او ُحياد ُ
ث اع ْن اعطااء او اغ ْىريه مباا الا يُتاابا ُع اعلاْيه .اوذا اكارهُ
ى
يخ اوقا اال :الا يُتاابا ُع اعلاْي ىه (.) ) )1
ي ىيف التَّا ىر ى
الْبُ اخار ُ
وقال النووي(( :قال أصحابنا :ال تكره الصالة مبكة يف هذه األوقات،
سواء يف ذلك صالة الطواف وغريها .هذا هو الصحيح املشهور عندهم ،وفيه
وجه أنه إمنا تباح صالة الطواف حكاه اخلراسانيون ومجاعة من العراقيني ،منهم
الشيخ أبو حامد والبندنيجي واملاوردي ،وحكاه صاحب احلاوى عن أيب بكر
القفال الشاشي ،واملذهب األول .قال صاحب احلاوى :وبه قال أبو إسحاق
املروزى ومجهور أصحابنا .واملراد مبكة البلدة ومجيع احلرم الذي حواليها .ويف
وجه إمنا تباح يف نفس البلدة دون ابقي احلرم .وىف وجه اثلث حكاه صاحب
( )1ينظر :السنن الكبى للبيهقي (.)462-461/2
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ى ٍ
ُوف ىِبا اذا الْبـيْ ى
ص ىلى
حديث جبري
اح ًدا ياط ُ
ت اويُ ا
ا
"َي باىِن اعبْد امنااف الا َتاْناـعُوا أ ا
بن مُطعم  أن النيب  قال :ا
اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

احلاوي عن القفال الشاشي :امنا تباح يف نفس املسجد الذي حول الكعبة ال
فيما سواه من بيوت مكة وسائر احلرم .والصحيح األول صححه األصحاب،
وحكاه صاحب احلاوي عن أيب اسحاق املروزي ،هذا تفصيل مذهبنا ،وقال
مالك وأبو حنيفة وأمحد :ال تباح الصالة مبكة يف هذه األوقات لعموم

األحاديث ،دليلنا حديث جبري .) ) )1( 

وقال ابن حجر(( :قوله " وكان ابن عمر  ƒيصلي ركعيت الطواف ما مل

تطلع الشمس " ،وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء :أَنم صلوا الصبح
بغلس ،وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعاً ،مث التفت إىل أفق السماء فرأى أن
عليه اغلساً ،قال فأتبعته حَّت انظر أي شيء يصنع ،فصلى ركعتني .قال:
وحدثنا داود العطار ،عن عمرو بن دينار ":رأيت ابن عمر  طاف سبعاً
بعد الفجر وصلى ركعتني وراء املقام " .هذا إسناد صحيح ،وهذا جار على
مذهب ابن عمر  ƒيف اختصاص الكراهة حبال طلوع الشمس وحال غروِبا.

وقد تقدم ذلك عنه صرحياً يف أبواب املواقيت .وروى الطحاوي من طريق جماهد

قال " :كان ابن عمر  ƒيطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء
حية نقية ،فإذا اصفرت وتغريت طاف طوافاً واحداً حَّت يصلي املغرب ،مث

يصلي ركعتني ويف الصبح حنو ذلك " .وقد جاء عن ابن عمر  ƒأنه كان ال
يطوف بعد هاتني الصالتني .قال سعيد بن أيب عروبة يف املناسك عن أيوب

عن انفع ":أن ابن عمر  ƒكان ال يطوف بعد صالة العصر وال بعد صالة
( )1ينظر :اجملموع شرح املهذب (.)84-82/4
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الصبح " .وأخرجه ابن املنذر من طريق محاد عن أيوب أيضاً .ومن طريق أخرى
عن انفع ":كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح ال يصلي حَّت تطلع الشمس،
وإذا طاف بعد العصر ال يصلي حَّت تغرب الشمس " .وجيمع بني ما اختلف
عنه يف ذلك أبنه كان يف األغلب يفعل ذلك والذي يعتمد من رأيه عليه
التفصيل السابق (.) ) )1

القول الراجح:
والذي يظهر بعد النظر يف أقوال أهل العلم أن القول األول هو الراجح
وهو قول من قال جبواز صالة ركعيت الطواف يف مجيع أوقات النهي اخلمسة،
وهو قول الشافعي وأمحد والثوري ،وغريهم .وإليه َييل البخاري ،وهو قول
النسائي وابن ماجه وابن خزَية ،كما دل على ذلك ترامجهم عند خترجيهم
حلديث ُجبري بن ُمطعم  .وقال به البيهقي وابن حزم وابن املنذر وابن
عبدالب ،ورجحه شيخه اإلسالم ابن تيمية وابن حجر والنووي ،وغريهم.
متأخر جداً ،إمنا أسلم يوم الفتح .وهذا
قال ابن حزم " :وإسالم ُجبري ٌ 
بال شك بعد َنيه  عن الصالة يف األوقات املذكورة ،فوجب استثناء كل
ذلك من النهي (.) ) )2

وقال ابن حزم يف موضع آخر(( :والطواف ابلبيت يف كل ساعة جائز،
وعند طلوع الشمس ،وعند غروِبا ،ويركع عند ذلك .مث ساق بسنده حديث
( )1ينظر :فتح الباري (.)571/3

( )2ينظر :احمللى البن حزم (.)37/3
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ُجبري  .وذكر عن ابن عمر واحلسن واحلسني ابِن علي  ٪قالوا :الطواف
بعد العصر والصالة حينئذ إثر الطواف .وعن ابن عباس  ƒأنه طاف بعد

العصر .وعن ابن الزبري أنه طاف بعد صالة الصبح وصلى الركعتني حينئذ .قال
ابن حزم :إمنا جاء النهي عن الصالة بعد العصر مجلة ،فمن أجاز الطواف بعد

العصر مامل تص افَّر الشمس فقد حتكم بال دليل (.) ) )1
ونقل ابن املنذر وابن عبدالب أن القول إبابحة صالة ركعيت الطواف يف
أوقات النهي هو قول اجلمهور .فقال ابن املنذر(( :رخص يف الصالة بعد
الطواف يف كل وقت مجهور الصحابة ومن بعدهم ،ومنهم من كره ذلك أخذاً
بعموم النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر وهو قول عمر  والثوري

وطائفة .وذهب إليه مالك وأبو حنيفة (.) ) )2
وقال ابن عبدالب(( :وحديث أيب ذر  وإن مل يكن ابلقوي لضعف محيد
موىل عفراء ،وألن جماهداً مل يسمع من أيب ذر  ،ففي حديث ُجبري بن ُمطعم
 ما يقويه ،مع قول مجهور علماء املسلمني به ،وذلك أن ابن عباس وابن
عمر وابن الزبري واحلسن واحلسني  ،-٪-وعطاء وطاوس وجماهداً والقاسم

بن حممد وعروة بن الزبري كانوا يطوفون بعد العصر ،وبعضهم بعد الصبح أيضاً،

( )1ينظر :احمللى البن حزم (.)181/7
( )2ينظر :احمللى البن حزم (.)181/7
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ويصلون أبثر فراغهم من طوافهم ركعتني يف ذلك الوقت .وبه قال الشافعي

وأمحد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي (.) ) )1
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :ومن هذا الباب – يعِن من املسائل اليت
تنازع العلماء فيها ،فأوجب أحدهم شيئاً أو استحبه استحبه وحرمه اآلخر،
والسنة ال تدل إال على أحد القولني  :-فعل الصالة اليت هلا سبب ،مثل حتية
املسجد بعد الفجر والعصر .فمن العلماء من يستحب ذلك ،ومنهم من يكرهه
السنة إما أن تستحبه وإما أن تكرهه .و َّ ى
يح قول
كراهة حترمي أو تنزيه ،و ُّ
الصح ُ
ا
من استحب ذلك .وهو مذهب الشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني اختارمها
طائفة من أصحابه؛ فإن أحاديث النهي عن الصالة يف هذه األوقات مثل قوله
ص ىر اح ََّّت
ص االةا با ْع اد الْ اع ْ
س اواال ا
 ":اال ا
ص االةا با ْع اد الْ اف ْج ىر اح ََّّت تاطْلُ اع الش ْ
َّم ُ
خمصوص اخص منها صالة اجلنائز ابتفاق املسلمني.
عموم
س"ٌ ،
ٌ
تا ْغ ُر ا
ب الش ْ
َّم ُ
الصْب ىح قا ْب ال أا ْن تاطْلُ اع
وخص منها قضاء الفوائت بقوله  ":ام ْن أ ْاد اراك ارْك اعةً ىم ْن ُّ
الصْب اح " .وقد ثبت عن النيب  أنه قضى ركعيت الظهر
س فا اق ْد أ ْاد اراك ُّ
الش ْ
َّم ُ
بعد العصر .وقال للرجلني اللذين رآمها مل يصليا بعد الفجر يف مسجد اخليف:
" إذاا صلَّي تُما ىيف ىرحالى ُكما ُمثَّ أاتاي تُما مس ىج اد امج ٍ
صلىياا ام اع ُه ْم فاىإ ََّناا لا ُك اما اانفىلاةٌ
اا
اعة فا ا
ْا اْ
ا ا
اْ ا
" .وقد قال َ ":ي ب ىِن عب ىد منا ٍ
اف اال َتاْنا عوا أاح ًدا طا ا ى
ى
صلَّى
اف ِبا اذا الْبا ْيت او ا
ُ ا
ا ا اْ ا
ىى
اع ٍة اشاءا ىم ْن لاْي ٍل أ ْاو اَناا ٍر " .فهذا املنصوص يبني أن ذلك العموم
فيه أايَّةا اس ا
ى
ى
س اح ََّّت
اخار اج ْ
ت منه صورةٌ.أما قوله  ":إذاا اد اخ ال أ ا
اح ُد ُك ْم الْ ام ْسج اد فا اال اْجيل ْ
( )1ينظر :التمهيد البن عبدالب (.)46-45/13

172

ى ٍ
ُوف ىِبا اذا الْبـيْ ى
ص ىلى
حديث جبري
اح ًدا ياط ُ
ت اويُ ا
ا
"َي باىِن اعبْد امنااف الا َتاْناـعُوا أ ا
بن مُطعم  أن النيب  قال :ا
اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

صلىي رْك اعتا ْ ى
ص منه صورةٌ ،فال جيوز ختصيصه بعموم
عام مل اخيُ َّ
ني" ،فهو أمر ٌ
يُ ا ا ا
خمصوص ،بل العموم احملفوظ أوىل من العموم املخصوص .وأيضاً فإن الصالة
اش ُّد من الصالة بعد الفجر والعصر ،وقد ثبت عنه يف
واإلمام على املنب أ ا
ى
اح ُد ُك ْم الْمس ىج اد و ْى
س
الصحيح أنه  قا ا
اإل ام ُ
ال ":إ اذا اد اخ ال أ ا
اْ ا
ام اخيْطُ ُ
ب فا اال اْجيل ْ
صلىي رْك اعتا ْ ى
ني " .فلما أمر ابلركعتني يف وقت هذا النهي فكذلك يف وقت
اح ََّّت يُ ا ا ا
ص االتى ُك ْم "
ذلك النهي أوىل .وألن أحاديث النهي يف بعضها " اال تاتا احَّرْوا بى ا
فنهى عن التحري للصالة ذلك الوقت ،وألن العلماء من قال :إن النهي فيها

َني تنزيه ال حترمي (.) ) )1
ٌ

***

( )1ينظر :جمموع الفتاوى (.)298-297/22
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اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاَت ـ ـ ــة:

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،فقد من هللا تعاىل وحده ال شريك
له علي إبَتام هذا البحث يف حديث جبري بن مطعم  رواية ودراية:
وبعد البحث والدراسة والنظر يف أقوال أهل العلم يف هذا احلديث ،وَيكن
أن خنلص إىل النتائج التالية:
 -1أن حديث جبري مطعم  ¢صحيح موصول إىل النيب .

 -2اختلف العلماء يف مسألة الصالة غري الفريضة ومنها ركعيت الطواف
وغريها من النوافل مبكة يف أوقات النهي على ثالثة أقوال .القول األول :من
ذهب إىل اجلواز مطلقاً يف مجيع أوقات النهي اخلمسة وهو مذهب الشافعي
وأمحد وغريمها .والقول الثان :من قال مبنعها مطلقاً يف مجيع أوقات الكراهة
اخلمسة ،وهو مذهب أيب حنيفة ومالك والثوري وغريهم .القول الثالث :من
قال مبنعها يف أوقات الكراهة الثالثة اليت وردت يف حديث عقبة بن عامر ،
وهي عند طلوع الشمس وعند زواهلا وعند غروِبا ،وجواز فعلها يف بقية األوقات
وهو قول ابن عمر وجماهد وعطاء ،ونصره الطحاوي.
 -3أرجح األقوال يف مسألة الصالة غري الفريضة يف احلرم قول من قال
جبواز صالة ركعيت الطواف يف مجيع أوقات النهي اخلمسة ،وهو قول الشافعي
وأمحد والثوري ،وغريهم .وإليه َييل البخاري ،وهو قول النسائي وابن ماجه وابن
خزَية ،كما دل على ذلك ترامجهم عند خترجيهم حلديث ُجبري بن ُمطعم .
وقال به البيهقي وابن حزم وابن املنذر وابن عبدالب ،ورجحه شيخه اإلسالم
ابن تيمية وابن حجر والنووي ،وغريهم.
174

ى ٍ
ُوف ىِبا اذا الْبـيْ ى
ص ىلى
حديث جبري
اح ًدا ياط ُ
ت اويُ ا
ا
"َي باىِن اعبْد امنااف الا َتاْناـعُوا أ ا
بن مُطعم  أن النيب  قال :ا
اع ٍة اشاءا ىم ْن لايْ ٍل أ ْاو اَناار" رواية ودراية
أ َّ
اي اس ا
د .عبدهللا بن حممد بن حممد الصامل

وهللا تعاىل أسأل أن جيعل هذا البحث خالصاً لوجه الكرمي ،وأن يغفر يل
ما كان فيه من خطأ وزلل ،فما كان فيه صواابً فمن هللا تعاىل ،وما كان فيه من
خطأ فهو من نفسي والشيطان .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ،فله
احلمد أوالً وآخراً وظاهراً وابطناً .وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.
***
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ثبت املصادر واملراجع
 -1اإلمج اع .لإلمام حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري (ت  318ه ) .حتقيق .فؤاد
عبد املنعم أمحد .من مطبوعات رائسة احملاكم الشرعية بقطر .الطبعة األوىل 1401
.ç
 -2األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة ِما مل خيرجه البخاري ومسلم
يف صحيحيهما .لضياء الدين أيب عبدهللا حممد بن عبدالواحد املقدسي (ت 643
ه ) .حتقيق د .عبدامللك بن عبدهللا بن دهيش .مكتبة النهضة احلديثة .مكة املكرمة.
الطبعة األوىل .ç 1413
 -3اآلحاد واملثان .أليب بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم .حتقيق .د .ابسم اجلوابرة.
دار الراية .الرَيض .ç 1411
 -4اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان .ترتيب علي بن بلبان الفارسي (ت 739
ه ) .حتقيق شعيب األرانؤوط .مؤسسة الرسالة – بريوت.1412 ،
 -5اإلحكام يف أصول األحكام .أليب حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي (456
ه ) .تقدمي د إحسان عباس.الطبعة األوىل  .ç 1400منشورات دار اآلفاق اجلديدة
ببريوت.
 -6أحوال الرجال .أليب إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي اجلوزجان (ت  259ه ).
حتقيق .السيد صبحي البدري السامرائي .مؤسسة الرسالة .الطبعة األوىل .ç 1405
 -7إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل .حممد بن انصر الدين األلبان .املكتب
اإلسالمي بريوت .ç 1405
 -8االستذكار ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معان
الرأي واآلاثر .البن عبدالب يوسف بن عبدهللا النمري ،أبو عمر القرطيب (ت 463
ه ) .حتقيق د .عبداملعطي قلعجي.الطبعة األوىل  .ç 1414دار قتيبة :دمشق .ودار
الواعي :حلب.
 -9األع الم .خلري الدين الزركلي .الطبعة السادسة 1984م.دار العلم للماليني .بريوت.
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 -10االغتباط مبعرفة من رمي ابالختالط .للحافظ برهان الدين أيب إسحاق إبراهيم بن
حممد بن خليل سبط العجمي (ت  841ه ) .حتقيق .فواز أمحد زمريل .دار الكتاب
العريب –بريوت .الطبعة األوىل .ç 1408
 -11إكمال امل ْعلىم بفوائد مسلم .لإلمام القاضي أيب الفضل عياض بن موسى الياحصيب
(ت ُ 544ه ) .حتقيق د .حيىي بن إَساعيل .دار الوفاء .ç 1419
 -12اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف من األَساء والكِن واألنساب.
البن ماكوال ،أبو نصر علي بن هبة هللا ،تصحيح عبدالرمحن املعلمي.طبعة دار الكتب
العلمية بريوت .ç 1411
 -13اإلكمال .يف ذكر من له رواية يف مسند أمحد سوى من ذكر يف هتذيب
الكمال.أليب احملاسن حممد بن علي احلسيِن الشافعي (ت  765ه ).دار اللواء الطبعة
األوىل .ç 1412
 -14األم .لإلمام حممد بن إدريس الشافعي (ت  204ه ) .مع خمتصر املزن .حتقيق
حممود مطرجي .دار الكتب العلمية .بريوت .الطبعة األوىل .ç 1413
 -15األنساب .أليب سعد عبدالكرمي بن حممد السمعان ( 625ه ) .مؤسسة الكتب
الثقافية .حتقيق .عبدهللا بن عمر البارودي .الطبعة األوىل .ç 1408
 -16اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف .لعالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان
املرداوي (ت  885ه ) .مطبوع مع املقنع والشرح الكبري .حتقيق د .عبدهللا الَتكي.
دار هجر للتوزيع .الطبعة األوىل .ç 1417
 -17االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابلكِن .البن عبدالب يوسف بن
عبدهللا النمري ،أبو عمر القرطيب (ت  463ه ) .حتقيق .عبدهللا بن مرحول السواملة.
الطبعة األوىل  .ç 1405دار ابن تيمية للنشر – الرَيض.
 -18البحر الزخار ،املعروف مبسند البزار .أليب بكر أمحد بن عمر البزار (ت  292ه )
حتقيق حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي .مكتبة العلوم واحلكم .املدينة .ç 1409
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 -19بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث .لإلمام نور الدين علي بن سليمان بن أيب
بكر اهليثمي (ت  807ه ) .حتقيق د .حسني بن أمحد الباكري .اجلامعة اإلسالمية
ابملدينة .الطبعة األوىل .ç 1413
 -20التاريخ األوسط .لإلمام حممد بن إَساعيل البخاري (ت  256ه ) .حتقيق .حممد
إبراهيم اللحيدان .دار الصميعي ابلرَيض .الطبعة األوىل .ç 1418
 -21اتريخ أَساء الثقات .أليب حفص عمر بن شاهني (ت  385ه ) .حتقيق د.
عبداملعطي أمني قلعجي .دار الكتب العلمية .الطبعة األوىل .ç 1406
 -22اتريخ اإلسالم .لإلمام حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت  748ه ) .دار
الكتاب العريب .بريوت .الطبعة األوىل .ç 1412
 -23اتريخ ابن معني ،رواية عباس بن حممد الدوري .حتقيق أمحد بن حممد نور سيف.
الطبعة األوىل  .ç 1399مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى.
 -24التاريخ عن ابن معني .عثمان بن سعيد الدارمي ( 280ه ) .حتقيق أمحد بن حممد
نور سيف .الطبعة األوىل .مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى.
 -25اتريخ بغداد .لإلمام اخلطيب أيب بكر أمحد بن علي بن اثبت البغدادي (ت 463
ه ) .حتقيق .مصطفى عبدالقادر عطا .مكتبة عباس أمحد الباز .الطبعة األوىل 1417
.ç
 -26اتريخ جرجان .حلمزة بن يوسف السهمي (ت  427ه ) .حتقيق عبدالرمحن
املعملي .عامل الكتب .بريوت .الطبعة الثالثة .ç 1401
 -27اتريخ دمشق .لعلي بن احلسن بن هبة هللا العسكري (ت  571ه ) .حتقيق جمموعة
من احملققني .اجملمع العلمي العريب .دمشق.
 -28التاريخ الصغري .لإلمام حممد بن إَساعيل البخاري (ت  256ه ) .حتقيق حممود
إبراهيم زايد .الطبعة األوىل  .ç 1397دار الواعي حبلب ودار الَتاث مبصر.
 -29التاريخ الكبري.لإلمام حممد بن إَساعيل البخاري (ت  256ه ).حتقيق عبدالرمحن
املعلمي .مصورة دار الكتب العلمية – بريوت.
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 -30حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل .لويل الدين أيب زرعة العراقي (ت .)826
حتقيق د .رفعت فوزي عبداملطلب وغريه .مكتبة الرشد الرَيض .الطبعة األوىل 1420
.ç
 -31تذكرة احلفاظ .لإلمام حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت  748ه ) .بتصحيح
عبدالرمحن املعلمي .تصوير دار الكتب العلمية.
 -32تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة .ألمحد بن علي بن حجر العسقالن
( 852ه ) .حتقيق أكرم هللا إمداد احلق .دار البشائر اإلسالمية .بريوت .الطبعة
األوىل .ç 1416
 -33تعريف أهل التقديس مبراتب املوصفني ابلتدليس .ألمحد بن علي بن حجر
العسقالن ( 852ه ) .حتقيق د .أمحد بن علي املباركي .الطبعة األوىل .ç 1413
 -34تقريب التهذيب .ألمحد بن علي بن حجر العسقالن ( 852ه ) .حتقيق .أبو
األشبال الصغري أمحد شاغف الباكستان .دار العاصمة .الطبعة األوىل .ç 1416
 -35تقريب التهذيب .ألمحد بن علي بن حجر العسقالن ( 852ه ) .حتقيق حممد
عوامة .الطبعة األوىل  .ç 1406دار الرشيد .بريوت.
 -36التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري .ألمحد بن علي بن حجر
العسقالن ( 852ه ) .حتقيق شعبان بن حممد إَساعيل .ç 1399 .مكتبة الكليات
األزهرية مبصر.
 -37تلخيص املستدرك .أليب عبدهللا حممد بن أمحد الذهيب (ت  748ه ) .مطبوع
مع املستدرك – .الطبعة األوىل ( 1334ه ) .دائرة املعارف العثمانية ابهلند .تصوير
مكتبة النصر احلديثة ابلرَيض.
 -38التمهيد ملا يف املوطأ من املعان واألسانيد .أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالب
(ت  463ه ) .حتقيق مجاعة من احملققني .وزارة األوقاف – املغرب.
 -39هتذيب التهذيب .ألمحد بن علي بن حجر العسقالن ( 852ه ) .دار الكتاب
اإلسالمي .مصورة عن الطبعة اهلندية.
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 -40هتذيب الكمال يف أَساء الرجال .ليوسف بن عبدالرمحن املزي (ت  742ه ).
حتقيق د .بشار عواد معروف .الطبعة األوىل  .ç 1413مؤسسة الرسالة.
 -41الثقات .أليب حامت حممد بن حبان البسيت (ت  354ه ) .مؤسسة الكتب الثقافية.
مصورة عن طبعة دائرة املعارف اهلندية .ç 1393
 -42جامع التحصيل يف أحكام املراسيل .لصالح الدين أيب سعيد بن خليل بن
كيكلدي العالئي (ت  761ه ) .حتقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي .الطبعة الثانية
 .ç 1407عامل الكتب ومكتبة النهضة احلديثة.
 -43اجلامع .لإلمام احلافظ أي عيسى حممد بن سورة الَتمذي (ت  279ه ) .حتقيق.
أمحد حممد شاكر .وأَته حممد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوه عوض .تصوير دار أحياء
الَتاث العريب .بريوت.
 -44اجلامع .لإلمام احلافظ أي عيسى حممد بن سورة الَتمذي (ت  279ه ) .حتقيق
د .بشار عواد معروف .دار اجليل ودار الغرب اإلسالمي .الطبعة الثانية .ç 1419
 -45اجلامع الصحيح .لإلمام حممد بن إَساعيل البخاري (ت  256ه ) .تصحيح
/حمب الدين اخلطيب .وترقيم  /حممد فؤاد عبد الباقي .املكتبة السلفية .الطبعة األوىل
.ç 1400
 -46اجلامع الصحيح .لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (ت
 261ه ).حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي.دار عامل الكتب.الطبعة األوىل 1417
.ç
 -47اجلرح والتعديل .البن أيب حامت عبدالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي (ت 327
ه ) .دار الكتب العلمية مصورة عن الطبعة اهلندية.
 -48حلية األولياء .أليب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهان (ت  430ه ) .دار الكتب
العلمية.
 -49حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء .لسيف الدين أيب بكر حممد بن امحد
الشاشي القفال الشافعي (ت  .)507حتقيق دَ .يسني أمحد درادكه .مكتبة الرسالة
احلديثة .الطبعة األوىل 1988م.
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 -50ديوان الضعفاء واملَتوكني .حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت  748ه ) .حتقيق
محاد بن حممد األنصاري .الطبعة الثانية .مكتبة النهضة احلديثة مبكة.
 -51ذكر أَساء من تكلم فيه وهو موثق .حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت 748
ه ) .حتقيق حممد شكور احلاجي .الطبعة األوىل  .ç 1406مكتبة املنار األردن.
 -52ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل .حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت
 748ه ) .حتقيق عبد الفتاح أبو غدة مع أربع رسائل يف علوم احلديث .مكتب
املطبوعات اإلسالمية حبلب .الطبعة اخلامسة.ç 1410 .
 -53الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب الرد .حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب
(ت  748ه ) .حتقيق .حممد إبراهيم املوصلي .دار البشائر اإلسالمية بريوت .الطبعة
األوىل .ç 1412
 -54زاد احملتاج بشرح املنهاج .للشيخ عبدهللا بن حسن الكوهجي .حتقيق .عبدهللا
إبراهيم األنصاري .املكتبة العصرية .بريوت .الطبعة األوىل .ç 1409
 -55سبل السالم شرح بلوغ املرام .حملمد بن إَساعيل الصنعان (ت  1182ه ).حتقيق
د .حممد البيانون و د .خليل إبراهيم خاطر .مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية .الطبعة الرابعة .ç 1408
 -56سلسلة األحاديث الصحيحة .حممد انصر الدين األلبان (ت  1420ه ).
املكتب اإلسالمي بريوت .ومكتبة املعارف .الرَيض.
 -57سلسلة األحاديث الضعيفة .حممد انصر الدين األلبان (ت  1420ه ) .املكتب
اإلسالمي بريوت .ومكتبة املعارف .الرَيض.
 -58الس نن .أليب داود سليمان بن األشعث السجستان (ت  275ه ) .حتقيق .عزت
بن عبيد الدعاس وعادل السيد .دار احلديث سورَي .الطبعة األوىل .ç 1393
 " -59الس نن " .لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستان (ت  275ه ).
حققه وقابله أبصل احلافظ ابن حجر وسبعة أصول أخرى .حممد عوامة .دار القبلة
ومؤسسة الرَين واملكتبة املكية .الطبعة األوىل .ç 1419
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 " -60الس نن " .لإلمام أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي (ت  303ه ) .ترقيم
وفهرسة عبدالفتاح أبو غدة .مصورة دار البشائر .بريوت .الطبعة الثالثة .ç 1409
 " -61الس نن " .لإلمام أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي (ت  303ه ) .مكتبة
ومطبعة مصطفى البايب احلليب .الطبعة األوىل .ç 1383
 " -62الس نن " .لإلمام أيب عبدهللا حممد بن يزيد ابن ماجه القزويِن (ت  275ه ).
حتقيق وترقيم .حممد فؤاد عبدالباقي.دار احلديث .القاهرة .بال اتريخ.
 " -63السن ن " .لإلمام أيب احلسن علي بن عمر الدارقطِن (ت  385ه ) .حتقيق
عبدهللا هاشم اليمان .دار احملاسن للطباعة .القاهرة.
 " -64الس نن " .أليب حممد عبدهللا بن عبدالرمحن الدارمي (ت  255ه ) .حتقيق فواز
أمحد زمزيل وخالد السبع .دار الرَين للَتاث .الطبعة األوىل .ç 1407
 -65الس نن .لسعيد بن منصور (ت  277ه ) .حتقيق عبدالرمحن األعظمي .ç 1387
الدار السلفية – اهلند.
 -66الس نن .لسعيد بن منصور (ت  277ه ) .حتقيق د .سعد بن عبدهللا احلميد.
دار الصميعي .الرَيض .الطبعة األوىل .ç 1414
 -67الس نن .لإلمام أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي (ت  204ه ) .حتقيق د.
خليل إبراهيم مال خاطر .دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن .الطبعة األوىل .ç 1409
 -68الس نن .لإلمام أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي (ت  204ه ) .دار الرَين
للَتاث.
 -69الس نن الكبى .لإلمام أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي (ت  303ه ).
حتقيق .د .عبدالغفار البنداري .وسيد كسروي .دار الكتب العلمية .الطبعة األوىل
.ç 1411
 -70الس نن الكبى .لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت  458ه ) .دار
املعرفة .بريوت .مصورة عن الطبعة اهلندية.
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 -71الس نن الصغري .لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت  458ه ) .حتقيق.
د .عبداملعطي قلعجي .الطبعة األوىل  .ç 1410سلسلة منشورات جامعة الدراسات
اإلسالمية .ابكستان.
 -72سري أعالم النبالء .حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت  748ه ) .حتقيق شعيب
األرانؤوط وبشار عواد .مؤسسة الرسالة .بريوت .الطبعة السابعة .ç 1410
 -73شرح صحيح مسلم .حملي الدين أيب زكرَي حيىي بن شرف النووي (ت  676ه ).
دار الفكر .بريوت.
 -74شرح السنة .حملي السنة أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي (ت  516ه ) .حتقيق
شعيب األرانؤوط وحممد زهري الشاويش .مؤسسة الرسالة .الطبعة الثانية .ç 1403
 -75شرح علل الَتمذي .لعبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي .حتقيق .مهام عبدالرحيم
سعيد .الطبعة األوىل  .ç 1407مكتبة املنار .األردن.
 -76الشرح الكبري .لشمس الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن حممد بن قدامة املقدسي
(ت  682ه ) .مطبوع مع املقنع واإلنصاف .حتقيق د .عبدهللا الَتكي .دار هجر
للتوزيع .الطبعة األوىل .ç 1417
 -77شرح مشكل اآلاثر .ألمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي (ت  321ه ) .دار
صادر مصورة عن جملس دائرة املعارف ابهلند.
 -78شرح مشكل اآلاثر .ألمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي (ت  321ه ) .حتقيق:
شعيب األرانؤوط .مؤسسة الرسالة .بريوت .الطبعة األوىل .ç 1415
 -79شرح معان اآلاثر .ألمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي (ت  321ه ).
حتقيق.حممد زهري النجار .الطبعة الثانية  .ç 1407دار الكتب العلمية.
 -80صحيح ابن خزَية .لإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزَية (ت  311ه ).
حتقيق مصطفى األعظمي .املكتب اإلسالمي .بريوت .الطبعة الثانية .ç 1412
 -81الضعفاء الصغري .أليب عبدهللا حممد بن إَساعيل البخاري (ت  256ه ) .حتقيق.
حممود بن إبراهيم بن زايد .الطبعة األوىل  .ç 1396دار الواعي حبلب.
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 -82الضعفاء الكبري .أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي (ت  322ه ) .حتقيق محدي
عبداجمليد السلفي.دار الصميعي .الطبعة األوىل .ç 1420
 -83الضعفاء الكبري .أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي (ت  322ه ) .حتقيق.
عبداملعطي قلعجي .الطبعة األوىل  .ç 1404دار الكتب العلمية .بريوت.
 -84الضعفاء واملَتوكون .أليب احلسن علي بن عمر الدارقطِن (ت  385ه ) .حتقيق.
صبحي البدري السامرائي .مؤسسة الرسالة .الطبعة الثانية .ç 1406
 -85الضعفاء واملَتوكون .أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي (ت  311ه ).
حتقيق حممود إبراهيم زايد.دار الوعي حبلب .الطبعة األوىل .ç 1396
 -86الطبقات الكبى .حملمد بن سعد بن منيع اهلامشي (ت  230ه ) .حتقيق حممد
عبدالقادر عطا .دار الكتب العلمية بريوت .الطبعة األوىل .ç 1410
 -87العلل .أليب احلسن علي بن عمر الدارقطِن (ت  385ه ) .من (ج -1ج )11
حتقيق .حمفوظ الرمحن السلفي .الطبعة األوىل .دار طيبة .الرَيض.
 -88العلل .لعلي بن عبدهللا بن جعفر السعدي ابن املديِن (ت  234ه ) .حتقيق
حممد مصطفى األعظمي .املكتب اإلسالمي .بريوت .الطبعة الثانية 1980م.
 -89علل احلديث .أليب حممد عبدالرمحن بن أيب حامت (ت  327ه ) .اعتناء به .حمب
الدين اخلطيب .تصوير دار املعرفة بريوت.ç 1405 ،
 -90العلل الصغري .أليب عيسى حممد بن سورة الَتمذي (ت  279ه ) .بذيل جامع
الَتمذي .حتقيق .إبراهيم عطوه عوض .تصوير دار أحياء الَتاث العريب .بريوت.
 -91العلل الكبري .أليب عيسى حممد بن سورة الَتمذي (ت  279ه ) .ترتيب أيب
طالب القاضي .حتقيق .محزة ديب مصطفى .مكتبة األقصى عمان.ç 1406 .
 -92العلل املتناهية .أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي (ت  597ه ) .حتقيق.
إرشاد احلق األثري .الطبعة األوىل  .ç 1399املكتبة اإلمدادية .مكة املكرمة.
 -93العلل ومعرفة الرجال .لإلمام أمحد بن حممد حنبل (ت  241ه ) .حتقيق د.
طلعت قوج بيكيت.و د .إَساعيل أوغلي .املكتبة اإلسالمية ،استنبول .الطبعة األوىل
1987م.
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 -94العلل ومعرفة الرجال .لإلمام أمحد بن حممد حنبل (ت  241ه ) .حتقيق د .وصي
هللا عباس .الطبعة األوىل  .ç 1408املكتب اإلسالمي بريوت .دار اخلان .الرَيض.
 -95غريب احلديث .للحافظ أيب عبيد القاسم بن سالم اهلروي (ت  224ه ) .طبعة
دار الكتاب العريب .بريوت سنة  .ç 1396مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثمانية
حيدر آابد ،اهلند سنة .ç 1384
 -96غريب احلديث .أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب (ت  388ه ) .حتقيق
عبدالكرمي العزابوي .الطبعة األوىل  .ç 1402مركز البحث العملي جبامعة أم القرى.
 -97الفتاوى .لشيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن تيمية احلران (ت  728ه ) .مجع
وترتيب الشيخ عبدالرمحن بن حممد بن قاسم (ت  1392ه ).
 -98فتح الباري بشرح صحيح البخاري .ألمحد بن علي بن حجر العسقالن (ت
 852ه ) .الطبعة السلفية الثانية .ç 1400
 -99فتح املغيث شرح ألفية احلديث .للحافظ حممد بن عبدالرمحن السخاوي (ت 902
ه ) .حتقيق علي حسني علي .مكتبة السنة ابلقاهرة .الطبعة األوىل .ç 1415
 -100القاموس احمليط .جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي (ت  817ه ).
مؤسسة الرسالة .حتقيق .مكتب التحقيق مبكتب الرسالة .الطبعة الثانية ç 1407
مؤسسة الرسالة بريوت.
 -101الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة .حملمد بن أمحد بن عثمان
الذهيب (ت  748ه ) .حتقيق .حممد عوامة و أمحد حممد منر .شركة دار القبلة
ومؤسسة علوم القرآن جبده .الطبعة األوىل .ç 1413
 -102الكامل يف ضعفاء الرجال .أليب أمحد عبدهللا بن عدي (ت  365ه ) .الطبعة
األوىل  .ç 1404دار الفكر .بريوت.
 -103كشف األستار عن زوائد البزار .لعلي بن أيب بكر اهليثمي (ت  807ه ).
حتقيق حبيب الرمحن األعظمي .الطبعة األوىل  .ç 1399مؤسسة الرسالة .بريوت.
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 -104الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات .حملمد بن أمحد الشهري
اببن الكيال (ت  929ه ) .حتقيق كمال يوسف احلوت .دار الكتب العلمية .الطبعة
األوىل .ç 1407
 -105لسان العرب .حملمد بن مكرم بن منظور (ت  711ه ) .دار صادر.بريوت.
الطبعة األوىل .ç 1410
 -106لسان امليزان .ألمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالن (ت  852ه ).
الطبعة األوىل  .ç 1330جملس دائرة املعارف ابهلند .تصوير دار الكتاب اإلسالمي.
 -107املؤتلف واملختلف .أليب احلسن علي بن عمر الدراقطِن (ت  385ه ) .حتقيق
موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر .الطبعة الوىل  .ç 1406دار الغرب اإلسالمي.
بريوت.
 -108اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملَتوكني .أليب حامت حممد بن حبان البسيت
(ت  354ه ) .حتقيق حممود إبراهيم زايد .تصوير دار املعرفة.بريوت .سنة 1412
.ç
 -109جممع الزوائد ومنبع الفوائد .لعلي بن أيب بكر اهليثمي (ت  807ه ) .تصوير
دار الكتاب العريب.ç 1407 .
 -110اجملموع شرح املهذب .حملي الدين أيب زكرَي حيىي بن شرف النووي (ت 676
ه ) .مكتبة اإلرشاد جبده .بال اتريخ.
 -111امل حلى .لعلي بن أمحد بن حزم األندلسي (ت  456ه ) .حتقيق أمحد بن حممد
شاكر .دار الَتاث .القاهرة.
 -112املختلف فيهم .أليب حفص عمر بن شاهني (ت  385ه ) .حتقيق د.
عبدالرحيم بن حممد بن أمحد القشقري .مكتبة الرشد .الرَيض .الطبعة األوىل 1420
.ç
 -113املختلف فيهم .لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري ( 656ه ) .طبع بذيل
الَتغيب والَتهيب .اعتناء به مصطفى حممد عمارة.دار احلديث القاهرة.الطبعة األوىل
.ç 1407
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 -114خمتصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أمحد .للحافظ أمحد بن
علي بن حجر العسقالن (ت  852ه ) .حتقيق .صبي بن عبداخلالق أبو ذر.
مؤسسة الكتب الثقافية .بريوت .الطبعة األوىل .ç 1412
 -115املراسيل .أليب حممد عبدالرمحن بن أيب حامت (ت  327ه ) .حتقيق .شكر هللا
بن نعمة هللا القوجان .مؤسسة الرسالة .بريوت .الطبعة الثانية .ç 1418
 -116املستدرك على الصحيحني .للحافظ أيب عبدهللا حممد بن عبدهللا احلاكم (ت
 405ه ) .ومعه تلخيص املستدرك .الطبعة األوىل ( 1334ه ) .دائرة املعارف
العثمانية ابهلند .تصوير مكتبة النصر احلديثة ابلرَيض.
 -117املسند .لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيبان (ت  241ه ) .تصوير دار
الفكر .مصور عن الطبعة احللبية ابملطبعة امليمنية.
 -118املسند .لإلمام أمحد بن حنبل أيضاً .حتقيق شعيب األرانؤوط وجمموعة .مؤسسة
الرسالة .الطبعة الثانية .ç 1420
 -119املسند .لإلمام أمحد بن حنبل أيضاً .حتقيق الشيخ أمحد شاكر .الطبعة الثانية.
دار املعارف .مبصر.
 -120املسند .للحافظ أيب يعلى أمحد بن علي بن املثِن املوصلي (ت  307ه ).
حتقيق .حسني سليم أسد .الطبعة األوىل  .ç 1412دار الثقافية العربية .دمشق.
سورَي.
 -121املسند .للحافظ إسحاق بن راهويه احلنظلي (ت  238ه ).حتقيق د .عبد
الغفور البلوشي .الطبعة األوىل  .ç 1412مكتبة اإلَيان ابملدينة النبوية.
 -122املسند .أليب داود سليمان بن داود الطيالسي (ت  204ه ) .دار املعرفة.
بريوت.
 -123املسند .لإلمام عبدهللا بن الزبري احلميدي (ت  219ه ) .حتقيق حبيب الرمحن
األعظمي .مصورة ،عامل الكتب بريوت.
 -124املسند .للحافظ أيب عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييِن (ت  316ه ) .دار
الكتيب .مصور عن الطبعة الثانية لدائرة املعارف العثمانية ابهلند.
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 -125املسند .للهيثم بن كليب الشاشي (ت  335ه ) .حتقيق حمفوظ الرمحن زين هللا.
الطبعة األوىل  .ç 1410مكتبة العلوم واحلكم .املدينة النبوية.
الروَين (حممد بن هارون الطبي) .حتقيق .أَين علي أبو َيان .الطبعة
 -126مسند ُّ
األوىل  .ç 1406مؤسسة قرطبة.
 -127مسند الشاميني .للحافظ سليمان ن أمحد الطبان (ت  360ه ) .حتقيق.
محدي السلفي .الطبعة الثانية  .ç 1407مؤسسة الرسالة .بريوت.
 -128املصنف .للحافظ أيب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب شيبة (ت  235ه ) .ضبط.
كمال يوسف احلوت .دار التاج .بريوت .الطبعة األوىل .ç 1409
 -129املصنف .للحافظ عبدالرزاق بن مهام الصنعان (ت  211ه ) .حتقيق حبيب
الرمحن األعظمي .املكتب اإلسالمي بريوت .الطبعة األوىل .ç 1390
 -130معامل السنن (شرح سنن أيب داود) .للحافظ أيب سليمان محد بن حممد اخلطايب
(ت  388ه ) .مطبوع مع خمتصر املنذري وهتذيب السنن البن القيم .حتقيق .أمحد
حممد شاكر وحممد حامد الفقي .دار املعرفة .بريوت .الطبعة األوىل .ç 1400
 -131املعجم .للحافظ أيب سعيد أمحد بن حممد بن زَيد بن بشر ابن األعرايب (ت
 340ه ) .حتقيق .عبداحملسن بن إبراهيم احلسيِن.دار ابن اجلوزي ابلدمام.الطبعة
األوىل .ç 1418
 -132املعجم األوسط .للحافظ سليمان بن أمحد الطبان (ت  360ه ) .حتقيق د.
حممود الطحان .الطبعة األوىل  .ç 1405مكتبة املعارف .الرَيض.
 -133املعجم الصغري .للحافظ سليمان بن أمحد الطبان (ت  360ه ) .حتقيق حممد
شكور حممود .الطبعة األوىل  .ç 1405املكتب اإلسالمي.بريوت .ودار عمار.
عمان.
 -134املعجم الكبري .للحافظ سليمان بن أمحد الطبان (ت  360ه ) .حتقيق .محدي
عبداجمليد السلفي .مكتبة ابن تيمية .القاهرة.
 -135معجم مقاييس اللغة .أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكرَي (ت  395ه ).
حتقيق .عبدالسالم حممد هارون .دار اجليل .بريوت.
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 -136معرفة الثقات .للحافظ أمحد بن عبدهللا بن صاحل العجلي (ت  261ه ).
ترتيب اإلمامني اهليثمي والسبكي ،وتضمني ابن حجر .حتقيق عبدالعليم عبدالعظيم
البستوي .الطبعة األوىل  .ç 1405مكتبة الدار ابملدينة النبوية.
 -137معرفة الرواة املتكلم فيهم مبا ال يوجب الرد.للحافظ حممد بن أمحد بن عثمان
الذهيب (ت  748ه ) .حتقيق /إبراهيم سعيداي إدريس.دار املعرفة ببريوت.الطبعة
األوىل .ç 1406
 -138معرفة السنن واآلاثر .للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت 458
ه ) .حتقيق د .عبداملعطي قلعجي .الطبعة األوىل  .ç 1411جامعة الدراسات
اإلسالمية بباكستان .دار قتيبة بدمشق .دار الواعي حبلب .دار الوفاء ابلقاهرة.
 -139معرفة الصحابة .أليب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهان (ت  430ه ) .حتقيق
د .حممد راضي بن حاج عثمان .الطبعة األوىل  .ç 1408مكتبة الدار ابملدينة.
ومكتبة احلرمني ابلرَيض.
 -140املعرفة والتاريخ .ليعقوب بن سفيان الفسوي (ت  277ه ) .حتقيق د .أكرم
ضياء العمري .مكتبة الدار ابملدينة النبوية .الطبعة األوىل .ç 1410
 -141املغِن .لإلمام عبدهللا بن أمحد بن قدامة (ت  620ه ) .حتقيق د .عبدهللا
الَتكي .و د .عبدالفتاح احللو .دار عامل الكتب .الرَيض .الطبعة الثالثة .ç 1417
 -142املغِن يف الضعفاء .للحافظ حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت  748ه ).
حتقيق .أيب الزهراء حازم القاضي .دار الكتب العلمية .بريوت .الطبعة األوىل
.ç1418
 -143مغِن احملتاج إىل معرفة معان ألفاظ املنهاج شرح على منت منهاج الطالبني.
للشيخ حممد اخلطيب الشربيِن .دار الفكر .بريوت.
 -144املقنع .ملوفق الدين أيب حممد عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي (ت 620
ه ) .مطبوع مع الشرح الكبري واإلنصاف .حتقيق د .عبدهللا الَتكي .دار هجر .الطبعة
األوىل .ç 1417
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 -145ال موطأ .لإلمام مالك بن أنس (ت  179ه ) .رواية حيىي بن حيىي .حتقيق حممد
فؤاد عبدالباقي .دار احلديث القاهرة .الطبعة الثانية .ç 1413
 -146ميزان االعتدال .للحافظ مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب (ت  748ه ).
حتقيق .علي بن حممد البجاوي .دار املعرفة .بريوت .مصور عن الطبعة األوىل 1382
.ç
 -147نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية .للحافظ عبدهللا بن يوسف الزيلعي (ت
 762ه ) .حتقيق .أعضاء اجمللس العلمي بداِبيل .اهلند .تصوير دار احلديث
ابلقاهرة.
 -148النهاية يف غريب احلديث واألثر .ألبن األثري املبارك بن حممد اجلزري (606
ه ) .حتقيق طاهر أمحد الزاوي ،وحممود الطناحي.دار الفكر بريوت.الطبعة الثانية
.ç 1399
 -149نيل األوطار شرح منتقى األخبار .حملمد بن علي الشوكان (ت  1255ه ).
مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر .الطبعة األخرية .بال اتريخ.
 -150هدي الساري مقدمة شرح البخاري .ألمحد بن علي بن حجر العسقالن (ت
 852ه ) .الطبعة السلفية الثانية .ç 1400
 -151الوايف ابلوفيات .لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت  764ه ) .ابعتناء
هلموت ريت ر .دار النشر فرانز شتايز ستوتغارت.ç 1411 .
 -152وفيات األعيان.ألمحد بن حممد بن خلكان (ت  681ه ) .حتقيق د .إحسان
عباس .دار صادر .بريوت.ç 1414 .
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األعمال المتعدية والقاصرة
(قاعدتها وتطبيقاتها الفقهية)

د .عبد المجيد بن صالح المنصور
قسم العلوم الشرعية  -كلية الملك فهد األمنية

األعمال المتعدية والقاصرة (قاعدتها وتطبيقاتها الفقهية)
د .عبد المجيد بن صالح المنصور
قسم العلوم الشرعية  -كلية الملك فهد األمنية
تاريخ تقديم البحث 1440 /3 /10 :هـ

تاريخ قبول البحث 1441 /8 /13 :هـ

ملخص الدراسة:
البحث يشتمل على مقدمة ،ومتهيد ومبحثي ،وخامتة.
فاملقدمة :فيها بيان أمهية البحث وأهدافه ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث.
والتمهيد :اشتمل على التعريف بعنوان البحث يف املطلبي :األول :تعريف األعمال املتعدية،
واملطلب الثاين :تعريف األعمال القاصرة.
واملبحث األول :اشتمل على أربعة مطالب :وهي :ألفاظ القاعدة ومعناها وأدلتها ونطاقها.
واملبحث الثاين :اشتمل على ثالثة مطالب :وهي تطبيقات القاعدة واستثناءاهتا وشروطها.
أما اخلامتة :ففيها ملخص أبهم النتائج.
الكلمات املفتاحية :املتعدي ،القاصر ،قواعد ،فقه ،أعمال

Definition Summary of Theory (Transitive and Devoted Actions) (Their
Rules and Fiqah Application)

Dr. Abdul Majid Bin Saleh Al Mansour
Co. Professor in Legal Science Section in King Fahd Security College

Abstract :
The theory includes an introduction ،preamble ،two theories and a conclusion.
The introduction is a Statement of the significance and objectives of the
theory ،prior studies and theory plan.
Preamble: Includes the definition of the theory title in two claims: First:
Definition of Transitive Actions ،Second Claim: Definition of Devoted Actions.
First Theory: Includes four claims which are: rule vocabularies ،meaning ،
evidence and scope.
Second Theory: Includes three claims which are applications ،exceptions and
conditions of the rule.
The conclusion includes a summary of the most important results.
key words: Transitive ،Devoted ،Rules ،Fiqah ،Actions

املقدمة

احلمد هلل الذي جعل لعباده أبواب اخلري مفتوحة ،وطرق العبادة متنوعة،
وأجورها خمتلفة ،وثواهبا مرتبة ،حبسب نية العامل وصدقه ونفع عمله وأثره
ودرجة العمل ،فاهلل حكيم خبري عليم ،مبا يصلح العباد ،ويقرهبم إليه ،وأشهد
أال إله إال هللا وحده ال شريك له أعظم كلمة يف اإلسالم وأعلى مراتب األميان
وأفضلها على اإلطالق ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله خري العابدين والعاملي،
بلَ َغ نفعه العاملي ،ولن يبلغ إنسان مثل نفعه وأجره إىل يوم الدين ،صلى هللا
عليه وعلى آله وصحابته الطيبي الطاهرين الذين بلّغوا هذا الدين ،ونقلوه ملن
بعدهم فكانوا بذلك خري القرون مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ،وسلم تسليماً.
أما بعد :فإن هللا تعاىل أمر العباد إىل عبادته ،ومن كرمه تعاىل وحكمته أن
وفضل بعضها على بعض ،وخالف بي األعمال واألقوال
ّنوع بي العباداتّ ،
يف الرتب واألجور ،حبسب شرفها ونفعها للشخص أو العامة ،وما يرتتب عليها
من جلب املصاحل ودرء املفاسد ،وحبسب كثرهتا وغري ذلك ،ومع تعدد نصوص
الفضائل واملقارانت بي األعمال استنبط الفقهاء منها قواعد علمية تفيد اجملتهد
يف الرتجيح بي األعمال عند التعارض يف وقت واحد مثل قواعد ،الفرض مقدم
على النفل ،والواجب املضيق مقدم على الواجب املوسع ،وما ليس له بدل
مقدم على ما له بدل ،واليت تفوت مقدمة على اليت ال تفوت وغريها من
القواعد.
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ومن أشهر هذه القواعد قاعدة (املتعدي أفضل من القاصر)  ،وهي قاعدة
جديرة ابلبسط يف أدلتها وأمثلتها وتطبيقاهتا ،والتحقيق يف عمومها وإطالقها،
ودراسة استثناءاهتا.
وتكمن أمهية البحث يف اآليت:

 -1أهنا قاعدة شهرية دارجة يف ألسنة الفقهاء والوعاظ وغريهم دون متحيص
أو حتقيق حلدودها ونطاقها.
 -2أهنا قواعد الرتجيح بي األعمال عند التعارض ،ومل تكن على أصوهلا ،إلن
الرتجيح يكون خاطئاً.
ونلخص اهلدف من البحث مبا يلي:

 -1إظهار نطاق القاعدة وحدودها للفقهاء والوعاظ وكل من يستند على
هذه القاعدة يف استدالالته أو ترجيحاته.
 -2إثراء القاعدة ابألمثلة واملسائل الفقهية املرتبطة ابلقاعدة ودراستها.

أما الدراسات السابقة هلذا املوضوع ،فلم أقف على دراسة مستقلة يف كتاب هلذا
املوضوع ،وإمنا جتدها مدرجة بشكل خمتصر يف كتب علم القواعد الفقهية القدمية كاملنثور
للزركشي ومن كتب يف األشباه والنظائر ،ويف بعض الدراسات األكادميية املعاصرة ،ومما وقفت
عليه منها كتاب( :القواعد الفقهية املشتملة على الرتجيح) يف جملدين للدكتور عبد الرمحن آل
عزاز ،ومما ذكر منها قاعدة (املتعدي أفضل من القاصر) يف ست عشرة صفحة ،وذكر بعض
ألفاظ القاعدة وأدلتها وأمثلتها ،ومعناها.
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والفرق بني ما كتب يف املوضوع سابقاً واجلديد يف هذا البحث ما يلي:
 -1إخراج القاعدة يف حبث مستقل ابرز ومفصل يسهل على طلبة العلم الوصول إليه بدالً
من أن يكون مدرجاً ضمن كتب القواعد بشكل خمتصر.
 -2مسار البحث وخطته خمتلف عن مسار وخطة من كتب يف هذا املوضوع.
 -3بسط القاعدة من جهة األمثلة والتطبيقات واالستثناءات ،واإلضافة على ما ذكر من
أدلتها وألفاظها.
 -4التحقيق يف نطاق القاعدة وحدودها بذكر أقوال أهل العلم ومجعها يف موضع واحد،
وذكر أدلة كل قول على حنو مل يذكره من كتب سابقاً ،مع االستفادة مما ُكتب الحقاً.
 -5مناقشة صياغات ألفاظ القاعدة املختلفة ،وذكر ما يعيبها والفرق بينها ،وترجيح صياغة
مناسبة للقاعدة ومطابقة لواقعها.
 -6مناقشة األمثلة املذكورة للقاعدة أو دعمها ابألدلة أو كالم اهل العلم ،والتفريع على
بعضها مسائل مندرجة حتتها.
 -7مناقشة ما ذكر من استثناءات للقاعدة ،ودراستها.
 -8اإلشارة إىل شروط تطبيق القاعدة.
وقد جاء رسم خطة البحث يف متهيد ومبحثي ،وبياهنا كالتايل:
التمهيد :وفيه التعريف بعنوان البحث ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :األعمال املتعدية ،وفيه فرعان:
الفرع األول :املتعدي يف اللغة.
الفرع الثاين :املتعدي يف االصطالح.
املطلب الثاين :األعمال القاصرة ،وفيه فرعان:
الفرع األول :القاصر يف اللغة.
الفرع الثاين :القاصر يف االصطالح.
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املبحث األول :قاعدة املتعدي أفضل من القاصر :ألفاظها ومعناها ،وأدلتها ،ونطاقها،
وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :ألفاظ القاعدة:
املطلب الثاين :معىن القاعدة.
املطلب الثالث :أدلة القاعدة.
املطلب الرابع :نطاق القاعدة.
املبحث الثاين :تطبيقات القاعدة ،واستثناءاهتا ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التطبيقات الفقهية:
املطلب الثاين :استثناءات القاعدة.
املطلب الثالث :شروط تطبيق القاعدة.
اخلامتة ،وفيها أهم النتائج.
هذه اخلطة اليت سرت عليها يف إعداد هذا البحث ،واتبعت فيها املنهج
املعروف عند الباحثي ،من تصوير املسألة إذا احتاج األمر إىل ذلك ،وتوثيق
مسائل االتفاق من مظاهنا املعتربة ،مع ذكر حكمها ودليلها ،وتوثيق األقوال من
مصادرها األصلية ،واستقصاء أبرز أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة ،والرتكيز على
موضوع البحث ،وجتنب االستطراد واألقوال الشاذة ،والعناية بضرب األمثلة عند
احلاجة ،وترقيم اآلايت وبيان سورها ،وختريج األحاديث من مصادرها األصلية،
وإثبات الكتاب والباب واجلزء والصفحة ،وبيان درجتها من كالم أهل الشأن إن
مل يكن يف الصحيحي أو أحدمها ،وتوثيق املعاين من املعاجم ابملادة واجلزء
والصفحة ،والعناية بقواعد اللغة العربية ،واإلمالء وعالمات الرتقيم ،وتكون اخلامتة
متضمنة ألهم النتائج.

198

األعمال املتعدية والقاصرة (قاعدهتا وتطبيقاهتا الفقهية)
د :عبد اجمليد بن صاحل املنصور

التمهيد ،وفيه مطلبان:

املطلب األول :األعمال املتعدية ،وفيه فرعان:

الفرع األول :املتعدي يف اللغة.
أصل واح ٌد
من الفعل عدا ،قال ابن فارس( :العي والدال واحلرف املعتل ٌ
ُّ
جتاوٍز يف الشيء وتقدٍُّم ملا ينبغي
صحيح يرجع إليه
َ
ٌ
الفروع كلّها ،وهو يدل على ُ
أن يقتصر عليه)(.)1
ٍ
صر عليه(، )2
وللفعل عدا معان كثرية ،والتع ّدي :جتاوز ما ينبغي أن يُ ْقتَ َ
()3
ِ
أي :جاوز إىل غريه،
َ
وع َدا األمر وتَعَّداهُ كالمها ،جتاوزه  ،وع ّدا تَ ْعديةً ْ
()4
ِ
اوز
أي :جاوزُهتا إىل غ ِريها  ،واملتَ َع ّدي من األفعال ما ُُي ُ
يت َ
وتع ّد ُ
املفازةَْ ،
ُ
صاحبَه إىل غريه(.)5
الفرع الثاين :املتعدي يف االصطالح.
ال خيرج استعمال الفقهاء هلذا اللفظ عن املعىن اللغوي ،فهو عندهم وصف
للفعل أو القول الذي يتعدى نفعه أو ضرره صاحبه إىل الغري.

( )1مقاييس اللغة ،مادة (عدو) (.)349/4
( )2كتاب العني ،مادة (عدو).)213/2( ،
( )3احملكم واحمليط ،مادة (عدا).)317/2( ،
( )4كتاب العني ،مادة (عدو).)215/2( ،
( )5لسان العرب ،مادة (عدا).)31/15( ،
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ومما قيل يف تعريفه :املتعدي هو الذي يعم نفعُه صاحبه وغريه( ، )1وقيل:

هو املتجاوز أثر فاعله إىل نفع غريه(.)2

املطلب الثاين :األعمال القاصرة ،وفيه فرعان:
الفرع األول :القاصر يف اللغة:

ِ
أصالن صحيحان ،أحدمها ُّ
يدل على
قال ابن فارس( :القاف والصاد والراء
واألصالن متقارابن)(.)3

مداه وهنايتَه ،واآلخر على احلَْبس.
الشيءُ َ
أال يبلُ َغ ّ
ِ ()4
ِ
صَر على األَمر مل
ومنه امرأةٌ قاصَرة الطَّرف :ال متدُّه إىل غ ِري بَعلها  ،واقْ تَ َ
ُُياوزه(.)5
الفرع الثاين :القاصر يف االصطالح.
ال خيرج استعمال الفقهاء هلذا اللفظ عن املعىن اللغوي ،فهو عندهم وصف
للفعل أو القول الذي ال يتعدى نفعه أو ضرره صاحبه إىل الغري.
ومما قيل يف تعريفه :هو املختص

أثره بفاعله ال يتع ّداه(.)6

( )1القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب الفقهية األربعة لوهبة الزحيلي (.)729/2
( )2موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (.)470/9
( )3مقاييس اللغة مادة (قصر) (.)96/5
( )4املرجع السابق (.)96/5
( )5لسان العرب ،مادة (قصر) (.)95/5
( )6موسوعة القواعد الفقهية (.)470/9
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املبحث األول :قاعدة املتعدي أفضل من القاصر :ألفاظها ومعناها،

وأدلتها ،ونطاقها ،وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول :ألفاظ القاعدة:
وردت القاعدة يف كتب األصول والفقه وشروح السنة أبلفاظ خمتلفة
ومتعددة ومتقاربة يف املعىن ،وبعضها أمشل من بعض ،وبعضها مطلقة وبعضها
مقيدة ،وقد أحصيت سبعاً وعشرين صياغة للقاعدة ،وهي:

-1

املتعدي أفضل من القاصر(.)1

-2

املتعدي أفضل من الالزم(.)2

-3

العمل املتعدي أفضل من القاصر(.)3

هذا اللفظ أمشل صيغة وردت فيها القاعدة ،غري أنه يعيبها اإلطالق دون
تقييد ابألغلبية.
وهذا اللفظ أيضاً مثل سابقه ،غري أنه يعيبه اإلطالق دون تقييد ابألغلبية ،ومعىن
الالزم القاصر.

( )1الذخرية للقرايف ( ،)190/4واألشباه والنظائر للسيوطي ص( ،)144والتحبري إليضاح
معاين التفسري للصنعاين (.)14/4
( )2التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي ص(.)58
( )3املنثور يف القواعد للزركشي ( 339/1و 420/2و ،)41/3وحاشية الرملي على أسىن
املطالب ( ،)182/4وشرح سنن أيب داود البن رسالن( ،)279/7وحتفة احملتاج يف شرح
املنهاج(.)233/2
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وهذا اللفظ يؤخذ عليه حصر األفضلية يف األعمال املتعدية على القاصرة،
وخيرج األقوال املتعدية ،والتعدي يكون يف األعمال واألقوال ،كما أنه يؤخذ
عليه إطالق نطاقه دون تقييد.
-4

العمل املتعدي أفضل من العمل القاصر(.)1

-5

العمل املتعدي أفضل من القاصر غالباً(.)2

-6

العبادة املتعدية أفضل من النوافل القاصرة(.)3

-7

العبادة املتعدية إىل الغري أفضل من القاصرة(.)4

يقال فيه ما قيل يف سابقه.

وهذا اللفظ يؤخذ عليه ما أُخذ على سابقه من حصر األفضلية على
األعمال دون األقوال ،ومتيّز بتقييده ابألغلبية.

هذا اللفظ متيز بشمولية األفضلية يف كل العبادات املتعدية فتدخل األعمال
واألقوال على السواء ،لكن يعيبه تقييد املفاضالت يف ابب النوافل فقط ،ابلرغم
من ورودها يف الفرائض أيضاً ،كما يعيبها إطالق األفضلية يف كل احلاالت ال
يف أغلبها.
هذه الصياغة أفضل من السابقة حيث متيزت ابلشمولية ،ومل حتصر يف
النوافل ،لكن يعيبها اإلطالق؛ واألوىل تقييدها ابألغلبية.
( )1الفتاوى الفقهية الكربى (.)97/2
( )2الفتح املبني بشرح األربعني البن حجر اهليتمي ص( )438و (.)442
( )3مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (.)3143/8
( )4بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية يف سرية أمحدية (.)296/1
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-8

العبادة املتعدية أفضل من الالزمة(.)1

-9

العبادات املتعدية فائدهتا أنفع من الالزمة(.)2

املقصود ابلالزمة اليت تلزم صاحبها وال تتعداه لغريه ،فهي مبعىن القاصرة،
وهذه الصياغة كذلك متيزت ابلشمولية ،ومل حتصر على النوافل ،لكن يعيبها
كذلك ما عاب سابقتها.
هنا عرب ابلفائدة والنفع بدل األفضلية ،واملدلول واحد يف القصد ،ومتيزت
هذه الصياغة مبا متيزت به الصياغة السابقة ،ويعيبها ما عاهبا.
القاصر(.)3

 -10العمل املتعدي خري من العمل
عرب ابخلريية بدل األفضلية ،واملقصد واحد ،وهذا اللفظ يؤخذ عليه
هنا ّ
حصر األفضلية يف األعمال املتعدية على القاصرة ،وخيرج األقوال املتعدية،
والتعدي يكون يف األعمال واألقوال ،كما أنه يؤخذ عليه إطالق نطاقه دون
تقييد.
القاصر غالباً(.)4

 -11العمل املتعدي نفعه أفضل من
هذا اللفظ يؤخذ عليه ما أُخذ على سابقه من حصر األفضلية على األعمال
دون األقوال ،ومتيّز بتقييده ابألغلبية.
( )1مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للتربيزي(.)242/7
( )2إحياء علوم الدين للغزايل(.)350/1
( )3سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد حملمد الصاحلي الشامي (.)486/1
( )4دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني البن عالن البكري (.)355/2
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النفع املتعدي خري من النفع القاصر(.)1

-12
هنا مل يعرب ابلعمل وال ابلعبادة ،وإمنا ربطت القاعدة ابلنفع ،وهي أحسن
من عبارة العمل املتعدي؛ ألن كل عبادة هلا نفع ٍ
متعد أو قاصر ،وعرب ابخلريية
بدل األفضلية ،لكن يؤخذ على القاعدة إطالق نطاقها دون تقييد.
القاصر(.)2

 -13النفع املتعدي أفضل من النفع
يقال يف القاعدة ما قيل يف سابقتها ،وعرب ابألفضلية بدل اخلريية واملعىن
واحد ،ويؤخذ عليها ما أخذ على سابقتها من اإلطالق.
املتعدي أفضل من القاصر على نفسه(.)3

 -14النفع
افرتقت عن سابقتها بزايدة عبارة (على نفسه) وهي عبارة تفسريية للقاصر،
ال تضيف معىن جديداً ،ويقال فيها ما قيل يف سابقتها من املالحظة.
النفع املتعدي أفضل من الالزم(.)4

-15
افرتقت عن سابقتها ابستبدال عبارة (الالزم) بدل (القاصر)  ،وهي عبارة
عرب عنها ب (غالباً) لكانت أسلم.
شاملة ،لكن يؤخذ عليها اإلطالق ،ولو ّ
-16

املنافع املتعدية أفضل من القاصرة(.)5

( )1فتح الباري البن رجب(.)37/1
( )2حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني للشوكاين ص (.)13
( )3املدخل البن احلاج( ،)160/2وشرح سنن أيب داود البن رسالن(.)509/6
( )4فيض القدير شرح اجلامع الصغري للمناوي (.)59/6
( )5تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري (.)403/4
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هنا أيضاً مل يعرب ابلعمل وال ابلعبادة ،وإمنا ربطت القاعدة ابلنفع ،وهي
أحسن من عبارة العمل املتعدي؛ ألن كل عبادة هلا نفع ٍ
متعد أو قاصر ،وعرب
ابألفضلية بدل اخلريية ،لكن يؤخذ على القاعدة إطالق نطاقها دون تقييد.
الفوائد املتعدية أفضل من القاصرة(.)1

-17
هنا مل يعرب ابلعمل وال ابلعبادة ،وال ابملنفعة ،وإمنا ربطت القاعدة
ابلفائدة ،وهي قريبة يف املعىن من املنفعة ،وأحسن من عبارة العمل
املتعدي؛ ألن كل عبادة هلا فائدة متعدية أو قاصرة ،وعرب ابألفضلية بدل
اخلريية ،لكن يؤخذ على القاعدة إطالق نطاقها دون تقييد.
املصاحل املتعدية أفضل من القاصرة(.)2

-18
هنا مل يعرب ابلعمل وال ابلعبادة ،وال ابلفائدة وال ابلنفع ،وإمنا ربطت القاعدة
ابملصلحة ،واملصاحل هي املنافع ،وهي أحسن من عبارة العمل املتعدي؛ ألن
كل عبادة هلا مصلحة متعدية أو قاصرة ،وعرب ابألفضلية بدل اخلريية ،لكن
يؤخذ على القاعدة إطالق نطاقها دون تقييد.
-19

املصاحل املتعدية تقدم مراعاهتا على القاصرة(.)3

( )1مفاتيح الغيب التفسري الكبري للرازي(.)422/21
( )2إحكام األحكام شرح عمدة احلكام ( ،)325/1وفتح الباري شرح صحيح البخاري البن
حجر( ،)331/2وعمدة القاري للعيين ( ،)132/6وذخرية العقىب يف شرح
اجملتىب(.)422/15
( )3الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين(.)355/2
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عرب ب (تقدم مراعاهتا) وهي عبارة
يقال فيها ما قيل يف سابقتها ،لكن ّ
مفيدة يف عملية الرتجيح عند التعارض.
اخلري املتعدي أفضل من اخلري القاصر(.)1

-20
هنا مل يعرب ابلعمل وال ابلعبادة ،وال ابلفائدة وال ابلنفع ،وال ابملصلحة ،وإمنا
ربطت القاعدة ابخلري ،واخلري منفعة ومصلحة وفائدة ،وهي أحسن من عبارة
العمل املتعدي؛ ألن كل عبادة هي خري ٍ
متعد أو قاصر ،وعرب ابألفضلية بدل
اخلريية ،لكن يؤخذ على القاعدة إطالق نطاقها دون تقييد.
اخلري املتعدي أفضل من الالزم(.)2

-21
افرتقت عن سابقتها ابستبدال عبارة (الالزم) بدل (القاصر)  ،وهي عبارة
عرب عنها ب (غالباً) لكانت أسلم.
شاملة ،لكن يؤخذ عليها اإلطالق ،ولو ّ
اخلري املتعدي أفضل من القاصر على املرء نفسه(.)3

-22
افرتقت عن سابقتها بزايدة عبارة (على نفسه) وهي عبارة تفسريية للقاصر،
ال تضيف معىن جديداً ،ويقال فيها ما قيل يف سابقتها من املالحظة.
-23

اخلري املتعدي أرجح مما هو مقصور على نفسه(.)4

( )1املدخل البن احلاج (.)89/1
( )2إحياء علوم الدين للغزايل ( ،)279/1واجلواهر احلسان يف تفسري القرآن
للثعاليب(.)503/3
( )3املدخل البن احلاج ( )89/1و( )154/4و(.)182/4
( )4املدخل البن احلاج (.)72/4
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عرب هنا ابلرجحان بدل األفضلية ،وهو نتيجة للتفضيل ،يستفاد منها يف
عملية الرتجيح عند التعارض ،ويقال يف الصياغة ما قيل يف سابقتها.
اخلري املتعدي أفضل من القاصر على املكلف وحده(.)1

-24
متيزت هذه الصياغة بعبارة (على املكلف وحده) ؛ ألن العبادات اليت يقع
التفاضل بينها هي ما كانت من فعل املكلف ،أما غري املكلف فال مفاضلة
بي عباداته وفق هذه الصياغة ،ويؤخذ على الصياغة ما أخذ على سابقتها.
القربة املتعدية أفضل من القاصرة(.)2

-25
هنا عرب ابلقربة بدل اخلري والعبادة ،وهي عبارة تؤدي الغرض؛ ألن القربة
منها ما هو ٍ
متعد ،ومنها ما هو قاصر ،ويؤخذ عليها إطالقها.
القاصرة(.)3

 -26احلسنة املتعدية أفضل من احلسنة
هنا عرب ابحلسنة ،وهي نتيجة القربة والعبادة ،وقد تكون احلسنة متعدية أو
قاصرة ،وهي صياغة شاملة وحسنة ،لوال إطالقها وعدم تقييدها ابألغلبية.
ِ
القاصرة(.)4
احلسنة
أجرا من
َ
 -27احلسنة املتعدية أوفر ً
هذه الصياغة قريبة من الصياغة السابقة ،ويقال فيها ما قيل فيها.

( )1املدخل البن احلاج (.)14/4
( )2الذخرية للقرايف (.)357/13
( )3القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ص( ،)1144وفيض القدير شرح اجلامع الصغري
للمناوي (.)466/3
( )4القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ص(.)1146
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 -28يقول الناظم:

ِ
أجل(.)1
القاصر فضالً و ّْ

العمل ..أمنى من
واملتعدي عندهم من ْ
هذا البيت يؤخذ عليه حصر األفضلية يف األعمال املتعدية على القاصرة،
وخيرج األقوال املتعدية ،والتعدي يكون يف األعمال واألقوال ،كما أنه يؤخذ

عليه إطالق نطاقه دون تقييد ،وقوله (أمنى) من (منى) مبعىن الزايدة والكثرة(.)2

ولو أردان ترجيح صياغة شاملة وسليمة من العيوب ،مطابقة للواقع ،فيكمن أن خنتار:
العبادة املتعدية أفضل من القاصرة غالباً.
ت حمل املفاضلة وهي العبادات ،واثنياً:
وسبب اختيارها ،أوالً :كوهنا بيّنَ ْ
مشوليتها األعمال واألقوال ،واثلثاً :تقييدها ابألغلبية.
واخلالصة أن أهم قيد يف القاعدة ينبغي مراعاته هو (األغلبية) هو املطابق
لنطاق القاعدة كما سيأيت ،أما التعبري عن القاعدة وافتتاحها ابلعبادة أو القربة
أو احلسنة أو الفائدة أو املصلحة أو النفع أو اخلري فكلها متقاربة املعىن ،وكذا
اختيار لفظة (أفضل) أو (خري) أو (أوفر) أو (أرجح) أو (أنفع) أو حنوها
للداللة على الرتجيح ال يغري من معىن مدلول القاعدة شيئاً ،وكذا التعبري ابلالزم
بدل القاصر.

( )1ينظر :شرح الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهية أليب بكر األهدل ص(.)90
( )2لسان العرب(.)341/15
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املطلب الثاين :معىن القاعدة:

من فوائد عرض ألفاظ القاعدة واملقارنة بينها املساعدة يف فهم معناها،
وميكننا أن نقول أبن معىن القاعدة( :أنه إذا كان هناك تعارض بي عبادتي أو
قربتي أو خريين أو مصلحتي أو منفعتي أو فائدتي إحدامها متعدية واألخرى
قاصرة ،فإن املتعدية هي األفضل ثواابً ،واألوىل يف االختيار والرتجيح واملراعاة
يف أغلب األحوال ال يف كلها).
ومما قيل يف توضيح معناها( :يتناسب الثواب مع شيوع اخلري وانتشاره وكثرة
املستفيدين منه ،فإذا كان الفعل يتعدى صاحبه إىل غريه فيكون ثوابه أكثر من
الفعل الذي يقتصر أثره على صاحبه فقط ،ويعين ابملتعدي :الذي يعم نفعُه

صاحبه وغريه)(.)1

وقيل يف معناها( :الفعل املتع ّدي واملتجاوز أثر فاعله إىل نفع غريه فهو
أفضل وأعظم أجراً من الفعل املقصور على صاحبه ،واملختص أثره بفاعله ال

يتع ّداه)(.)2

( )1القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة لوهبة الزحيلي (.)729/2
( )2موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (.)470/9
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املطلب الثالث :أدلة القاعدة:

يف البداية ال بد من العلم أن قواعد الشريعة تثبت إما بطريق النص عليها
يف القرآن أو السنة ،أو بطريق االستقراء التام أو القريب من التام لفروع الشريعة
وأحكامها املستنبطة من عمومات النصوص ،واالستقراء أحد طرق اإلثبات
الشرعية يف علم أصول الفقه.
واالستقراء :التتبع ،أبن يقال :تتبعنا كذا فوجدانه كذا مرارا كثرية مل ينخرم
يف

مرة منها(.)1

وقيل يف االستقراء :هو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم حبكمها على
أمر يشمل تلك اجلزئيات كقولنا يف الوتر ليس بفرض ألنه يؤدى على الراحلة

والفرض ال يؤدى على الراحلة(.)2

وقال الشاطيب :االستقراء تصفُّح جزئيات املعىن ليثبت من جهتها حكم عام؛ إما قطعي،

وإما ظين(.)3

مثاله( :الضرر ال يزال مبثله)  ،و (الضرورات تبيح احملظورات)  ،و (الضرورة
تقدر بقدرها) (امليسور ال يسقط ابملعسور)  ،وغريها من القواعد ،فهذه عرف
عمومها ابالستقراء ،مع أن النصوص الواردة يف كل واحدة منها ليست عامة،
لو أخذ كل نص منها على انفراد ،ولكن ملا استقرينا موارد الشرع وجدان فروعاً
( )1شرح الكوكب املنري (.)426/2
( )2املستصفى للغزايل ص( ،)41وينظر :البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي(.)6/8
( )3املوافقات(.)78/8
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كثرية تدل على صحة القاعدة وعمومها ،فصيغت بلفظ عام ليسهل فهم

أحكام الفروع منها(.)1

وابلنظر يف قاعدتنا فإننا جند أهنا ثبتت كذلك ابستقراء مجلة كثرية من النصوص
يف فروع متعددة من األحكام الشرعية ،تؤكد هذا املعىن بطريق ظين ،ومن مجلة
النصوص اليت وقفت عليها ما يلي:
الدليل األول:
ﳠ ﳢ ﳣ ﳤ
ﳡ
ﱡﭐ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ

ﳥﱠ( ، )2قال ابن عباس يف تفسريها :يرفع هللا الذين أوتوا العلم من املؤمني
على الذين مل يؤتوا العلم درجات( ، )3وروي عن ابن مسعود قال :ما خص
هللا العلماء يف شيء من القرآن ما خصهم يف هذه اآلية فضل هللا الذين آمنوا
وأوتوا العلم على الذين آمنوا ومل يؤتوا العلم(.)4

ووجه الداللة من اآلية أن هللا رفع درجات الذين آمنوا وأوتوا العلم وهو أي
العلم عمل ٍ
متعد على الذين آمنوا ومل يؤتوا العلم ،أي اقتصروا على اإلميان،
وهذا يدل على فضل العمل املتعدي على القاصر.

( )1أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله ص(.)292-291
( )2سورة اجملادلة .11
( )3رواه ابن أيب حامت يف تفسريه ( ،)3344/10والبيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى
( ،)247واحلاكم يف مستدركه ( ،)523/2وقال (صحيح اإلسناد ومل خيرجاه).
( )4ينظر :الدر املنثور يف التفسري ابملأثور (.)323/14
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

211

الدليل الثاين:
قوله تعاىل يف كفارة احلنث يف اليمي:ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲤﲦﲧﲨﲩ ﲪ
ﲥ
ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ

ﲫﱠ( ، )1وجه الداللة من اآلية :أن هللا قَ ّدم يف الكفارة اإلطعام والكسوة واإلعتاق
ﲬ
على الصيام ،وهي أعمال يتعدى نفعها للغري على الصيام الذي يلزم نفعه صاحبه وال
يتعداه لغريه( ، )2وهذا يدل على أن النفع املتعدي أفضل من القاصر ،وإال ملا كان
لذلك التقدمي معىن.
الدليل الثالث:
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱑ ﱝ ﱠ(.)3
ﱒ
ﱎﱏﱐ

وجه الداللة من اآلية :أن هللا تعاىل نفى اخلريية عن الكثري من النجوى إال
يف هذه األعمال الثالثة ،وهي األمر ابلصدقة أو املعروف أو اإلصالح بي

الناس ،والسر يف ذلك كوهنا متعدية( ، )4ومل يذكر معها أعمال قاصرة ،مما
يدلعلى فضل املتعدي على غري املتعدي(.)5

( )1املائدة .89
( )2ينظر :القواعد الفقهية املشتملة على الرتجيح د :عبد الرمحن عزاز ص(.)381
( )3النساء .114
( )4ينظر :تفسري أيب السعود (.)232/2
( )5ينظر :القواعد الفقهية املشتملة على الرتجيح د :عبد الرمحن عزاز ص(.)381
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الدليل الرابع:
حديث أم الدرداء عن أيب الدرداء قال :قال رسول هللا  ":أال أخربكم
أبفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ " قالوا بلى اي رسول هللا قال:
وفساد ذات البي احلالقة"(.)1

"إصالح ذات البي،
فضل الرسول  عبادة إصالح ذات البي،
وجه الداللة من احلديث حيث ّ
وهي متعدية النفع لآلخرين على عبادة الصيام والصالة ،وهي عبادات قاصرة،
وأما الصدقة ،فهي وإن كانت متعدية للغري ،لكنها أقل درجة من إصالح ذات
البي؛ ألن نفع الصدقة يكون لآلخذ فقط خبالف إصالح ذات البي يكون النفع
فيها ألكثر من شخص ،وهذا فيه أن العبادة املتعدية أفضل من العبادة القاصرة،
كما أن فيه أن النفع املتعدي درجات بعضه أفضل من بعض(.)2

الدليل اخلامس:
حديث ابن عمر أن رجالً جاء إىل النيب فقال :اي رسول هللا :أي الناس أحب
إىل هللا؟ وأي األعمال أحب إىل هللا؟ فقال رسول هللا :أحب الناس إىل هللا تعاىل
أنفعهم للناس ،وأحب األعمال إىل هللا عز وجل سرور يدخله على مسلم ،أو يكشف
( )1رواه هبذا اللفظ أبو داود يف سننه (كتاب األدب) (ابب يف إصالح ذات البني) رقم
( ،) 697/2( )4919والرتمذي يف سننه (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع) (ابب يف
فضل صالح ذات البيت) رقم ( ،)663/4( ،)2509وقال( :هذا حديث صحيح)،
وأمحد يف مسنده ( ،)500/45( ،)27508وصححه ابن حبان( ،)489/11قال ابن
عبد الرب يف االستذكار (( :)279/8روي مرفوعاً من طرق حسان).
( )2ينظر :مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (.)3153/8
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أخ يف حاجة
عنه كربة ،أو يقضي عنه ديناً ،أو تطرد عنه جوعاً ،وألن أمشي مع ٍ
إيل من أن أعتكف يف هذا املسجد( ،يعين مسجد املدينة) شهراً ،ومن كف
أحب ّ
غضبه سرت هللا عورته ،ومن كظم غيظه ولو شاء أن ميضيه أمضاه مأل هللا قلبه رجاء
يوم القيامة ،ومن مشى مع أخيه يف حاجة حىت تتهيأ له أثبت هللا قدمه يوم تزول
األقدام)(.)1

وروي كذلك من طريق آخر يشهد له عن جابر قال رسول هللا  :املؤمن
وخري الناس أنفعهم للناس(.)2

إلف مألوف وال خري فيمن ال أيلف،
وجه الداللة من احلديثي :أن النيب بي أحب الناس إىل هللا وخريهم
عنده من كانت عبادته نفع الناس ،وهذا فيه إشارة إىل أن النفع املتعدي أفضل
إىل هللا من النفع القاصر ،وإال ملا كان فاعله األحب واألفضل عنده ،كما أن
سرد أهم األعمال األحب إليه ،وكلها أعمال متعدية ،وهذا فيه إشارة لفضل
األعمال املتعدية على غري املتعدية.
( )1رواه الطرباين يف املعجم الكبري رقم( ،)453/12( )13680واألوسط رقم()6026
( ،)139/6والصغري رقم( ،)2106/( )861وابن عساكر يف اترخيه ( ،)17/64قال
اهليثمي يف جممع الزوائد(( :)191/8فيه ُسكني بن سراج وهو ضعيف) ،لكن رواه ابن أيب
الدنيا من طريق آخر يف قضاء احلوائج ص( ،)47عن بعض أصحايب النيب  ،حسن
األلباين إسناده يف السلسلة الصحيحة رقم احلديث(.)575/2( )906
( )2رواه الطرباين يف األوسط رقم( )58/6( ،)5787والقضاعي يف مسند الشهاب رقم()129
( ،)108/1وابن عساكر يف اترخيه( ،)404/8وحسنه األلباين يف السلسة الصحيحة رقم
احلديث (.)787/1( )426
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الدليل السادس:
حديث سلمان قال :مسعت رسول هللا  يقول( :رابط يوم وليلة خري من
صيام شهر وقيامه ،وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه

رزقه وأمن الفتان)(.)1

وجه الداللة من احلديث :أن الرسول ملا قارن بي الرابط ،ونوافل الصيام
والقيام جعل الرابط خرياً وأفضل ،والرابط عمل يتعدى نفعه صاحبه ،ويستفيد
منه عموم املسلمي يف أمنهم وراحتهم من غدر العدو ،خبالف الصيام والقيام
فهي أعمال قاصرة ال يتعدى نفعها صاحبها ،وهذا يفيد أن العبادة املتعدية
خري من العبادة القاصرة عند التعارض.
الدليل السابع:
حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ( :من
دل على خ ٍ
ري فله مثل أجر فاعله)(.)2
ّ

وجه الداللة من احلديث :أن العامل يف الداللة على اخلري حيصل له أجر
عمله ،ومثل أجر عمل املدلول على اخلري ،فصار عمله يف الداللة إىل اخلري،
وهو عمل ٍ
متعد أفضل ثواابً ممن يعمل لنفسه خاصة بال داللة؛ ألن عمله قاصر
عليه.
( )1رواه مسلم يف صحيحه (كتاب اإلمارة) (ابب فضل الرابط يف سبيل هللا) ،رقم احلديث
(.)1520/3( )1913
( )2رواه مسلم يف صحيحه (كتاب اإلمارة) (ابب فضل إعانة الغازي يف سبيل هللا مبركوب أو
غريه ،وخالفته يف أهله خبري) رقم (.)1506/3( )1893
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الدليل الثامن:
حديث أيب هريرة قال :مر رجل من أصحاب رسول هللا بشعب فيه عيينة من
ماء عذبة ،فأعجبته لطيبها ،فقال :لو اعتزلت الناس فأقمت يف هذا الشعب ،ولن أفعل
حىت استأذن رسول هللا فذكر ذلك لرسول هللا فقال( :ال تفعل ،فإن مقام أحدكم
يف سبيل هللا أفضل من صالته يف بيته سبعي عاماً.)1()..
وجه الداللة من احلديث :أن الرسول قارن بي اإلقامة يف سبيل هللا وهي الرابط
واجلهاد ،وهي عمل ٍ
متعد ،وبي الصالة يف البيت ،وهي عمل قاصر ،وجعل اإلقامة
يف سبيل هللا أفضل ثواابً من صالته يف بيته سبعي عاماً ،وهذا يدل على فضل العمل
املتعدي على العمل القاصر.

( )1رواه الرتمذي يف سننه (كتاب فضائل اجلهاد) (ابب ما جاء يف فضل الغدو والرواح يف
سبيل هللا) رقم ( ،)181/4( )1650وقال( :هذا حديث حسن) ،ورواه اإلمام أمحد
بنحوه يف مسنده رقم( ،)473/15( )9760واحلاكم يف مستدركه رقم ()2382
( ،)78/2وقال( :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه) ،ووافقه الذهيب،
والبيهقي يف السنن الكربى رقم( ،)160/9( )18973وقال اهليثمي يف جممع
الزوائد(( :)280/5رجاله ثقات) ،وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم()902
(( )569/2صحيح لغريه).
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الدليل التاسع:
حديث أيب سعيد اخلدري قال :قيل اي رسول هللا أي الناس أفضل؟ فقال
رسول هللا ( :مؤمن ُياهد يف سبيل هللا بنفسه وماله) .قالوا مث من؟ قال
(مؤمن يف شعب من الشعاب يتقي هللا ويدع الناس من شره)(.)1
ضل املؤمن اجملاهد يف سبيل هللا؛
وجه الداللة من احلديث :أن الرسول  فَ ّ
ألن نفعه ٍ
متعد على املؤمن املتقي املنقطع للعبادة ،وال يقدم هلم خرياً ،إال كف
شره عنهم ،وهذا فيه داللة على فضل العمل املتعدي على العمل الالزم
لصاحبه.
الدليل العاشر:
حديث أنس رضي هللا عنه قال :كنا مع النيب أكثران ظالً الذي يستظل
بكسائه ،وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاً ،وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب
وامتهنوا وعاجلوا ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم (ذهب املفطرون اليوم
ابألجر)(.)2

( )1رواه البخاري يف صحيحه (كتاب اجلهاد والسري)( ،ابب أفضل الناس مؤمن جماهد بنفسه
وماله يف سبيل هللا) رقم ( ،)1026/3( )2634ومسلم يف صحيحه (كتاب اإلمارة) (ابب
فضل اجلهاد والرابط) رقم(.)1503/3( )1888
( )2رواه البخاري يف صحيحه (كتاب اجلهاد والسري) (ابب فضل اخلدمة يف الغزو)
رقم( ،)1058/3( )2733ومسلم يف صحيحه (كتاب الصيام) (ابب أجر املفطر يف
السفر إذا توىل العمل) رقم(.)788/2( )1119
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وجه الداللة من احلديث :أن النيب صلى هللا عليه وسلم أثىن على الصحابة
وبي أهنم استأثروا ابلثواب الكامل؛ ألن نفع
املفطرين حينما خدموا الصائميّ ،
عملهم وهو اخلدمة مل يقتصر عليهم ،بل مشل اجلميع ،خبالف الصيام فإن نفعه
قاصر على الصائم نفسه ،وهذا يدل على أن النفع املتعدي أفضل أجراً من النفع
القاصر عند التعارض.
قال العيين( :قوله "ذهب املفطرون ابألجر" أي :ابألجر األكمل الوافر؛ ألن
نفع صوم الصائمي قاصر على أنفسهم ،وليس املراد نقص أجرهم ،بل املراد أن
املفطرين حصل هلم أجر عملهم ومثل أجر الصوام؛ لتعاطيهم أشغاهلم وأشغال

الصوام)(.)1

الدليل احلادي عشر:
حديث أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :يصبح على كل سالمى
من ابن آدم صدقة ،تسليمه على من لقي صدقة ،وأمره ابملعروف صدقة ،وهنيه
ض َعةُ أهله صدقة،
عن املنكر صدقة ،وإماطته األذى عن الطريق صدقةَ ،وبُ ْ
وُيزئ من ذلك كله ركعتان من

الضحى "(.)2

( )1عمدة القاري للعيين( ،)174/14وينظر :الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري
للكرماين ( ،)158/12ورايض األفهام يف شرح عمدة األحكام لللخمي(.)435/3
( )2رواه هبذا اللفظ أبو داود يف سننه (كتاب الصالة) (ابب صالة الضحى) رقم()1285
( ،)411/1وأصله يف صحيح مسلم بلفظ خمتلف (كتاب صالة املسافرين وقصرها) (ابب
استحباب صالة الضحى ،)...رقم(.)499/1( )722
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وجه الداللة من احلديث :أن الرسول يف هذا اللفظ ندب إىل أعمال
وعبادات متعدية النفع أوالً بصيغة الوجوب (على) وهي تسليمه على من لقيه،
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وإماطة األذى ومجاع أهله ،مث قال بعد
وهي فعل قاصر(.)1

ذلك :وُيزئ عن ذلك ركعتان من الضحى،
الدليل الثاين عشر:
حديث النعمان بن بشري قال :كنت عند منرب رسول هللا فقال رجل :ما
أابيل أن ال أعمل عمالً بعد اإلسالم إال أن أسقي احلاج ،وقال آخر :ما أابيل
أن ال أعمل عمال بعد اإلسالم إال أن أعمر املسجد احلرام ،وقال آخر :اجلهاد
يف سبيل هللا أفضل مما قلتم ،فزجرهم عمر ،وقال :ال ترفعوا أصواتكم عند منرب
رسول هللا وهو يوم اجلمعة ،ولكن إذا صليت اجلمعة دخلت فاستفتيته فيما
اختلفتم فيه ،فأنزل هللا عز وجل

ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲶﲸﲹﲺ
ﲱﲳﲴﲵ ﲷ
ﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯﲰ ﲲ

ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ .)2

وجه الداللة من احلديث واآلية :أن هللا تعاىل فاضل بي سقاية احلاج
وعمارة املسجد احلرام ،وبي اإلميان واجلهاد يف سبيل هللا تعاىل ،وهي كلها
أعمال متعدية ،وهذا يدل أن األعمال املتعدية مراتب ودرجات ،وإذا كان

( )1ينظر :شرح سنن أيب داود البن رسالن(.)382/7
( )2اآلية( )19من سورة التوبة ،واحلديث رواه مسلم يف صحيحه (كتاب اإلمارة) (ابب فضل
الشهادة يف سبيل هللا) رقم (.)1499/3( )1879
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بعضها أفضل من بعض ،بسبب ما فيها من املشقة وحدود النفع واملصلحة
وحملها ،فالتفاضل بي املتعدي والقاصر من ابب أوىل.
وقد دلت اآلية مع احلديث على موضوع املفاضلة أو نفي املساواة بي
خدمة البيت وحجاجه؛ ألهنا من أعمال الرب البدنية اهلينة املستلذة ،وبي اإلميان
واجلهاد ابملال والنفس واهلجرة وهي أشق العبادات النفسية البدنية املالية(.)1
***

( )1ينظر :تفسري املنار (.)195/10
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املطلب الرابع :نطاق القاعدة:

املقصود بنطاق القاعدة :بيان حدود استعماهلا وتطبيقها ،وشروطها ،وهل
هي مطلقة أم مقيدة ،عامة أم خمصصة ،مطّردة أم طرقها االستثناء.
وبعد إثبات مشروعية القاعدة يف اجلملة يف املطلب السابق أييت بيان حدود
هذه املشروعية ،وقد اختلف أهل العلم يف استعماهلا وتطبيقها على ثالثة أقوال:
القول األول :أن القاعدة كلية ومطلقة ومطردة ،وهذا هو املشهور األكثر
من كالم أهل العلم الذين نُِقل كالمهم يف ألفاظ القاعدة حيث األغلبية منهم

ال يقيدوهنا (ابألغلب)(.)1

ويستدل هلذا القول ابستقراء مجلة كثرية من النصوص يف فروع متعددة من
األحكام الشرعية ،تؤكد هذا املعىن بطريق ظين ،وسبق أن االستقراء أحد طرق
اإلثبات الشرعية يف علم أصول الفقه ،وأن من معانيه التتبع ،أبن يقال :تتبعنا
كذا فوجدانه كذا مرارا كثرية مل يَْن َخ ِرم يف مرة منها ،وملا استُ ْق ِرأَت موارد الشرع

( )1ينظر :القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس( )1144و ( )1164والذخرية للقرايف
( ،)190/4وإحكام األحكام شرح عمدة احلكام ( ،)325/1والتبيان يف آداب محلة
القرآن للنووي ص( ،)58ومفاتيح الغيب التفسري الكبري للرازي( )422/21واملنثور يف
القواعد للزركشي 339/1(،و  420/2و  ،)41/3والفتاوى الفقهية الكربى (،)97/2
وتفسري غرائب القرآن( ،)403/4وحتفة احملتاج يف شرح املنهاج( ،)233/2وفتح الباري
شرح صحيح البخاري البن حجر( ،)331/2وعمدة القاري للعيين ( ،)132/6واألشباه
والنظائر للسيوطي ص( ،)144وحاشية الرملي على أسىن املطالب ( ،)182/4والتحبري
إليضاح معاين التفسري للصنعاين ( ،)14/4وشرح سنن أيب داود البن رسالن(.)279/7
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وجدوا فروعاً كثرية تدل على صحة القاعدة وعمومها ،فصيغت بلفظ عام
ليسهل فهم أحكام الفروع منها.
القول الثاين :أن القاعدة أغلبية ،وليست كلية وال ُمطَِّرَدة ،وقد طرقها
االستثناء والتخصيص يف مسائل(.)1

ويستدل هلذا القول أنه بعد االستقراء التام ُوجدت نصوص قليلة يف فروع
حمددة من األحكام الشرعية تدل على أن القاعدة مْن َخ ِرَمة يف بعض جزئياهتا ،مما
يعين أهنا ليست كلية وال ُمطِّرَدة ،ومن ذلك ذكر هللا تعاىل ،وهو عمل قاصر على
صاحبه قُ ِّدم يف الفضل على أعمال متعدية ،كما يف حديث أيب الدرداء رضي هللا
عنه قال :قال النيب ( :أال أنبئكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم ،وأرفعها
يف درجاتكم ،وخري لكم من إنفاق الذهب والورق ،وخري لكم من أن تلقوا عدوكم،
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا :بلى ،قال ذكر هللا تعاىل)(.)2

( )1املنثور ( ،)41/3والفتح املبني بشرح األربعني البن حجر اهليتمي ص( )438و (،)442
ومرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ( ،)242/7ودليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني
البن عالن البكري (.)355/2
( )2رواه أمحد يف مسنده رقم ( ،)33/36( )21702والرتمذي يف سننه كتاب (كتاب
الدعوات) (ابب ما جاء يف فضل الذكر) رقم( ،)459/5( )3377وابن ماجة يف سننه
(كتاب األدب) (ابب فضل الذكر) رقم ( ،)1245/2( )3790واحلاكم يف مستدركه
رقم ( ،)673/1( )1825وقال( :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه) ،وقال اهليثمي
يف جممع الزوائد (( )73/10إسناده حسن).
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فالذكر هنا قُ ِّدم يف الفضل على الصدقة واجلهاد يف سبيل هللا ،وهي أعمال

متعدية(.)1

وأجيب عن هذا احلديث وحنوه أبنه ال يدل على أن الذكر أفضل من اجلهاد
واإلنفاق يف سبيل هللا على اإلطالق؛ ألنه جواب خمصوص لسائل خمصوص أو
من هو يف مثل حاله أو هي خمصوصة ببعض األحوال اليت ترشد القرائن إىل أهنا
املراد ويفسر ذكر هللا تعاىل يف احلديث على أن يكون ذلك أفضل األعمال ابلنسبة
إىل املخاطبي بذلك ،أو من هو يف مثل حاهلم ،أو من هو يف صفاهتم ،ولو
خوطب بذلك الشجاع الباسل املتأهل للنفع األكرب يف القتال لقيل له اجلهاد ،ولو
خ ِ
وطب به من ال يقوم مقامه يف القتال ،وال يتمحض حاله لصالحية التبتل لذكر
ُ
هللا تعاىل ،وكان غنياً ينتفع بصدقة ماله لقيل له الصدقة ،وهكذا يف بقية أحوال
الناس ،قد يكون األفضل يف حق هذا ،خمالفاً لألفضل يف حق ذاك حبسب ترجيح
املصلحة اليت تليق به(.)2

القول الثالث :أن املتعدية ليست أفضل مطلقاً ،وال القاصرة أفضل ،إمنا
املفاضلة بينهما مبنية على قدر املصاحل الناشئة منهما ،فقد تكون القاصرة أفضل
يف أحوال ،وقد تكون املتعدية يف أحوال ،وهذا منقول عن الغزايل والعز بن عبد

السالم حيث أنكر إطالق القاعدة( ، )3وقال العز بن عبد السالم( :رب عمل

( )1ينظر :فتح الباري البن حجر العسقالين (.)5/6
( )2إحكام األحكام (.)163/1
( )3املنثور ( ،)421/2والفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي ص( ،)94وفتح الباري البن
حجر( ،)331/2واألشباه والنظائر للسيوطي ص(.)145
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قاصر أفضل من عمل ٍ
متعد كالعرفان واإلميان ،وكذلك احلج والعمرة والصالة

والصيام واألذكار وقراءة القرآن)( ، )1وقال( :ومن يقول :إن العلم املتعدي أفضل
من القاصر جاهل أبحكام هللا تعاىل بل للقاصر أحوال ،أحدها :أن يكون أفضل
من املتعدي كالتوحيد واإلسالم واإلميان ،وكذلك الدعائم اخلمس إال الزكاة،
وكذلك التسبيح بعد الصلوات فإنه قدمه على التصدق بفضول األموال وهو
ٍ
متعد.
ِ
كرب الوالدين ،فإنه قيل له :أي األعمال
اثنياً :أن يكون املتعدي أفضل ِّ
()2
كل عمل ٍ
متعد ،فلو
أفضل؟ قال( :بر الوالدين)  ،وليست الصالة أفضل من ِّ
ص ِّل غريقاً يقدر على إنقاذه ،أو وقوع قتل أو زانً أو لواط ،وقَ ِدر على إزالته
رأى ُم َ
لَ ِزمه قطعها لذلك ،وإ ْن ضاق الوقت؛ ألن رتبته عند هللا أفضل من رتبة الصالة؛
إذ ال ميكن تداركه خبالفها ،وهذان القسمان مبنيان على رجحان مصاحل األعمال،
فما كانت مصلحته فيها أرجح كان أفضل ،وكذا ما نص على تفضيله يكون
( )1القواعد الصغرى للعز بن عبد السالم ص(.)158
( )2احلديث يف الصحيحني عن ابن مسعود رضي هللا عنه :أن رجالً سأل النيب صلى هللا عليه
وسلم أي األعمال أفضل؟ قال ( :الصالة لوقتها وبر الوالدين مث اجلهاد يف سبيل هللا ) رواه
البخاري يف صحيحه (كتاب التوحيد) (ابب ومسى النيب الصالة عمال وقال ( :ال صالة
ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب) ،رقم( ،)2740/6( )7096ورواه مسلم يف صحيحه بلفظ
قريب منه يف (كتاب اإلميان) (ابب بيان كون اإلميان ابهلل تعاىل أفضل األعمال) ،رقم
( ،) 89/1( )85ومل أجده ابللفظ الذي ذكره العز بن عبد السالم ابلبداءة برب الوالدين
فقط ،والظاهر أنه يقصد حديث ابن مسعود هذا ،واختصره ملوضع الشاهد.
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نصاً
الرجحان وال ّ
أرجح ،وإ ْن مل يدرك سبب رجحانه ،فإن مل جند مصلحة تقتضي ْ
فنصرح به ٍ
به ،وجب علينا التوقف حىت نعلم دليالً شرعياً على األفضل ِّ
حينئذ،
وإالَّ مل َُيْز لنا أن نقول على هللا ما مل يقم لنا عليه دليل ،ولو تساوى اثنان مثالً يف
أي شرف ،وبه
األعمال مل يرتجح أحدمها إال بتوايل ِعْرفانه واستمراره؛ ألنه شرف ُّ
يزداد صالح األعمال واستقامتها)(.)1

وقال القرايف( :قول الفقهاء :القربة املتعدية أفضل من القاصرة ال يصح؛
ألن اإلميان واملعرفة أفضل من التصدق بدرهم ،وإمنا الفضل على قدر املصاحل

الناشئة من القرابت)(.)2

واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:
الدليل األول :حديث ثوابن رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا :

(استقيموا ولن حتصوا ،واعلموا أن خري أعمالكم الصالة.)3()..

( )1فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السالم ص(.)87
( )2الذخرية للقرايف (.)357/13
( )3رواه أمحد يف مسنده رقم ( )60/37( )22378وابن ماجة (كتاب الطهارة وسننها)
(ابب احملافظة على الوضوء) رقم ( ،)101/1( )277والدارمي يف سننه (كتاب الطهارة)
(ابب ما جاء يف الطهور) رقم ( ،)174/1( )655وصححه ابن حبان رقم ()1037
( ،)311/3واحلاكم يف مستدركه رقم ( ،)221/1( )449وقال( :هذا حديث صحيح
على شرط الشيخني ومل خيرجاه).
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ووجه الداللة من احلديث أن النيب  اعترب الصالة خري األعمال وهو
عمل قاصر وهذا عام يشمل تقدميه على غريه من األعمال سواء أكانت قاصرة

أم متعدية(.)1

الدليل الثاين :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :سئل النيب أي األعمال
أفضل؟ قال( :إميان ابهلل ورسوله)  ،قيل :مث ماذا؟ قال( :جهاد يف سبيل هللا)  ،قيل:

مث ماذا؟ قال( :حج مربور)(.)2

ووجه الداللة من احلديث أن النيب  اعترب اإلميان ابهلل تعاىل أفضل
األعمال ،وهو عمل قاصر ،وقدمه على اجلهاد يف سبيل هللا وهو عمل

متعدي(.)3

الدليل الثالث :أن النيب قدم التسبيح عقب الصالة على الصدقة يف
حديث عائشة :رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :قراءة القرآن
يف الصالة أفضل من قراءة القرآن يف غري الصالة ،وقراءة القرآن يف غري الصالة

( )1ينظر :الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي (.)94
( )2رواه البخاري يف صحيحه (كتاب احلج) (ابب فضل احلج املربور) رقم ()1447
( ،)553/2ومسلم يف صحيحه (كتاب اإلميان) (ابب بيان كون اإلميان ابهلل تعاىل أفضل
األعمال) رقم (.)88/1( )83
( )3ينظر :الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي (.)94
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أفضل من التكبري والتسبيح ،والتسبيح أفضل من الصدقة ، )1()..والتسبيح
قاصر(.)2

عمل
الدليل الرابع :يف أركان اإلسالم قُ ِّدم التوحيد والصالة ،وهي أعمال قاصرة
على الزكاة ،وهي عمل متعدي(.)3
الرتجيح:

• سبب اخلالف يف املسألة راجع إىل ثبوت وجود حاالت استثنائية خترم
القاعدة ،فمن رأى أن الثابت حالة واحدة وهي الذكر اعترب القاعدة أغلبية،
ويكفي يف عدم اعتبارها كلية ،بينما الذين يرون أهنا كلية ال يرون خروج
القاعدة من كليتها جبزئية واحدة ،ومن يرى أن الثابت أكثر من ٍ
حالة
مستثناة غري الذكر علّقوا األمر على املصاحل الناشئة منهما ،ومل يطلقوا
القاعدة.
• وقد جند عند التحقيق تقارابً بي القول الثاين والثالث من جهة عدم اعتبار
القاعدة كلية ومطّردة بغض النظر عن عدد احلاالت املستثناة ،وعند احلصر
جند أن كل ما يذكره أصحاب القولي الثاين والثالث ،حاالت تؤكد أغلبية
( )1رواه البيهقي يف شعب اإلميان رقم ( ،)518/3( )2049ويف إسناده جمهول ،وضعفه
األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري رقم ( )8512ص(.)595
( )2ينظر :الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي ( ،)94واملنثور ( ،)421/2واألشباه والنظائر
للسيوطي ص(.)145
( )3ينظر :الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي ( ،)94واملنثور ( ،)421/2واألشباه والنظائر
للسيوطي ص(.)145
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القاعدة ،وهذا هو األظهر وال مانع من اعتبار املصاحل الناشئة منهما يف
الرتجيح بي األعمال املتعدية والقاصرة ،فتكون بعض األعمال القاصرة أفضل
من املتعدية ،وحينئذ يقرتب القول الثاين من الثالث ،ويلتمس العذر ألصحاب
القول األول أبن تعبريهم للقاعدة على اإلطالق (املتعدي أفضل من القاصر)
ال يدل على إرادهتم العموم الكلي؛ وإمنا العموم العادي؛ الستقرار النفس أنه
ما من قاعدة إال وهلا ما يستثىن منها ويشذ حكمها ،واالستثناء ال خيرج
القاعدة من كوهنا كلية" ،ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية"(.)1

يقول الشاطيب يف موافقاته أتييداً هلذا :إن األمر الكلي إذا ثبت فتَ َخلُف
بعض اجلزئيات عن مقتضاه ال خيرجه عن كونه كلياً ،وأيضاً فإن الغالب
األكثري معترب يف الشريعة اعتبار العام القطعي؛ ألن املتخلفات اجلزئية ال ينتظم
منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت ،هذا شأن الكليات االستقرائية ..فالكلية
يف االستقرائيات صحيحة ،وإن ختلف عن مقتضاها بعض اجلزئيات ،وأيضاً
فاجلزئيات املتخلفة قد يكون ختلفها حلكم خارجة عن مقتضى الكلي ،فال
يكون داخلة حتته أصالً ،أو تكون داخلة لكن مل يظهر لنا دخوهلا ،أو داخلة
أوىل(.)2

عندان ،لكن عارضها على اخلصوص ما هي به
• ومبا أن هذا شأن القواعد الكلية املبنية على االستقراء ،فإن اخلالف يف
قاعدة (املتعدي أفضل القاصر) يقرتب أن يكون لفظياً ،سواء اعتربانها

( )1هتذيب الفروق للشيخ حممد بن علي بن حسني مفيت املالكية حباشية الفروق للقرايف
(.)36/1
( )2املوافقات (.)99/4
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كلية َختَلّف عن مقتضاها بعض جزئياهتا أو اعتربانها أغلبية لتخلف بعض
اجلزئيات عنها بسبب معارضة نص خيرجها من القاعدة كما احلال يف
(الذكر)  ،أو تكون داخلة يف القاعدة لكن مل يظهر لنا دخوهلا ،كما يقول
الشاطيب كما احلال يف (اإلميان) حينما قُ ِّدم على اجلهاد والصدقة ،فإنه
ميكن اعتبار اإلميان عمالً متعدايً؛ ألن حقيقة اإلميان :قول وعمل ،قول
القلب واللسان وعمل القلب واللسان واجلوارح ،أو هو تصديق ابجلنان
وقول ابللسان وعمل األركان ،وكل من أعمال اجلوارح املتعدية داخلة يف
وش َعبِه الستي أو السبعي مبا يف ذلك اجلهاد يف سبيل هللا
معىن اإلميان ُ
والزكاة ِّ
وبر الوالدين وحسن اخللق وغريها ،وابلتايل يكون تقدمي اإلميان على
اجلهاد من قبيل تقدمي العمل اإلمياين املشتمل على جزئيات ( ُش َعب) متعدية
وجزئيات (شعب) قاصرة على عمل إمياين ٍ
متعد فقط وهو اجلهاد يف سبيل
َُ
هللا.
وقد يقال مثل ذلك يف الصالة ملا قُ ِّدمت يف احلديث على غريها من
األعمال سواء أكانت قاصرة أو متعدية ،حيث ينازع ابلتسليم يف كوهنا قاصرة
ِصرفاً؛ إذ تشتمل على ما ميكن اعتبار نفعها متعدايً من جهة حتقيق مصلحة
التآخي والتآلف بي املسلمي والتواصل والرتاحم فيما بينهم إذا أُديت مجاعة
يف املساجد كما أراد الشارع يف أدائها ،وما ُجعلت صالة الفرائض يف املساجد
إال لتحقيق هذه املصاحل ،وهي مصاحل انشئة عنها ترجح الصالة على غريها
من األعمال على طريقة العز بن عبد السالم يف الرتجيح بينهما بناء على
املصاحل الناشئة عنهما.
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وقد يقال كذلك أبن خروج الصالة عن إطالق القاعدة وترجيحها – لو
قلنا أبهنا عمل قاصر -على سائر األعمال إمنا كان حلكم خارج عن مقتضى
القاعدة الكلي ،وهو أن الفرائض واألركان درجات ومراتب والرتجيح بي
األعمال عند التعارض إمنا يكون عند تساويهما يف الرتبة والدرجة ،وال شك
أن رتبة الصالة ودرجتها وشرفها يف الدين بعد الشاهدتي هي اليت فرضت
تقدميها يف الفضل على الزكاة واجلهاد وغريها من األعمال املتعدية ،وهذا املعىن

أكد عليه العز بن عبد السالم( )1وبَّي أن تفاوت درجات األعمال حبسب
(ما يرتتب على الفعل من جلب املصاحل ودرء املفاسد ،وذلك خمتلف فيه
ابختالف األعمال ،فمن األعمال ما يكون شريفاً بنفسه وفيما رتب عليه من
جلب املصاحل ودرء املفاسد ،فيكون القليل منه أفضل من الكثري من غريه،
واخلفيف منه أفضل من الشاق من غريه ،وال يكون الثواب على قدر النصب
يف مثل هذا الباب كما ظن بعض اجلهلة ،بل ثوابه على قدر خطره يف نفسه،
كاملعارف ِ
السنِيّة والكلمات املرضية )2()..إىل أن قال:
َ
العليّة واألحوال َ
واحلاصل أبن الثواب يرتتب على تفاوت الرتب يف الشرف ،فإن تساوى العمالن
من كل وجه كان أكثر الثواب على أكثرمها؛ لقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ(.)3

( )1ينظر :قواعد األحكام يف مصاحل األانم (.)34/1
( )2ينظر :قواعد األحكام يف مصاحل األانم (.)35/1
( )3الزلزلة ،7 :وينظر :قواعد األحكام يف مصاحل األانم (.)36/1
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ومن أمثلة املصاحل املعتربة لتفضيل العمل القاصر أحياانً على العمل املتعدي
يف بعض األحوال ،تفضيل بِِّر الوالدين وهو عمل نفعه قاصر على الوالدين
بتقدميه على اجلهاد يف سبيل هللا ملن له والدان حمتاجان خلدمته ويتضرران بغيابه
عنهما مع ضعف أو عدم احلاجة إىل اجملاهدين ،فمصلحة خدمة الوالدين ودرء
املفسدة عنهما قَ ّدمت بر الوالدين على اجلهاد الذي هو ٍ
متعد للغري.
َ ْ
***
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املبحث الثاين :تطبيقات القاعدة ،واستثناءاهتا ،وشروطها وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التطبيقات الفقهية:

املقصود ابلتطبيقات األمثلة واملسائل اليت رجح فيها الفقهاء بعض األعمال
املتعدية على األعمال القاصرة عند التعارض أو املفاضلة املطلقة بناء على هذه
القاعدة ،ومن ذلك:
املثال األول:
طلب العلم أفضل من صالة النّافلة وحنوها؛ أل ّن طلب العلم يتع ّدى نفعه

إىل كثري من النّاس ،وصالة النّافلة وحنوها ال يتع ّدى نفعها صاحبها( ، )1وهذا
حمل اتفاق كما قال النووي(.)2

وتطبيقاً هلذه القاعدة لو تعارض طلب العلم مع صالة النافلة قُدم طلب
العلم كما لو حضر جملس علم يف مسجد إن صلى انفلة أو راتبة أو الوتر أو
قيام الليل فاته شيء من العلم ،وإن تركها وجلس أدرك العلم ،فهنا يرتك النافلة،
وُيلس للعلم؛ ألن طلب العلم عمل متعدي النفع ،والنافلة عمل قاصر.
قال عبد هللا بن أمحد :ملا قدم أبو زرعة نزل عند أيب ،فكان كثري املذاكرة
له؛ فسمعت أيب يوماً يقول :ما صليت اليوم غري الفريضة ،استأثرت مبذاكرة
أيب زرعة على نوافلي(.)3

( )1إحياء علوم الدين للغزايل (.)9/1
( )2اجملموع للنووي (.)18/1
( )3سري أعالم النبالء (.)228/11
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وتفريعاً على ذلك ميكن القول بتقدمي اجللوس لطلب العلم يف املسجد بدون
حتية املسجد ،عند التعارض بينهما ،وكان خيشى فوات شيء من العلم على
الفقهاء(.)1

القول أبن حتية املسجد سنة وليست واجبة ،وهو قول مجاهري
قال النووي( :فأمجع العلماء على استحباب حتية املسجد ،ويكره أن ُيلس

من غري حتية بال عذر)(.)2

قلت :فاألظهر أن الكراهة تزول بعذر إدراك العلم وتدوينه قبل فواته ،ونفع
أج ّل من نفع حتية املسجد ،أما ما ورد يف حديث جابر بن عبد هللا( :إذا
العلم َ

جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتي وليتجوز فيهما)(، )3
فألن اخلطبة ليس جملس علم خاص يتلقى فيها فوائد علمية وفقهية غالباً ،ولو
اقتصر عليها طالب علم ملا خترج منها عاملاً جمتهداً ،إمنا هي جملس علم وعبادة
مرتبطة بصالة اجلمعة تستهدف اجلميع عامياً أو طالب علم ،ويغلب عليها
الوعظ ،وابلتايل هي أقرب إىل النفع القاصر على املستمع ،خبالف دروس العلم
لطالب العلم ،فإن املستمع فيها يقصد من طلب العلم نفع الناس بعلمه ،وهللا
أعلم.

( )1ينظر :احمليط الربهاين ( ،)455/1والذخرية ( ،)405/2واجملموع شرح املهذب للنووي
( ،)55/4واملغين البن قدامة (.)805/1
( )2اجملموع شرح املهذب للنووي (.)56/4
( )3رواه مسلم يف صحيحه (كتاب اجلمعة) (ابب التحية واإلمام خيطب) رقم ()875
(.)596/2
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املثال الثاين:

فرض الكفاية له مزيّة على فرض العي ،ومقدم عليه؛ أل ّن القائم بفرض
األمة( ، )1واملسألة حمل خالف بي العلماء على
الكفاية أسقط احلرج عن ّ
قولي:
القول األول :أن فرض العي مقدم على فرض الكفاية عند التعارض،

وهذا قول أكثر العلماء( )2؛ ألن فرض العي مفروض حقاً للنفس ،فهو أهم
عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة ،خبالف فرض الكفاية ،فإنه مفروض

حقاً للكافة ،واألمر إذا عم خف ،وإذا خص ثقل(.)3

ومن أهم أدلتهم حديث أيب هريرة قال قال رسول هللا ( :دينار أنفقته
يف سبيل هللا ،ودينار أنفقته يف رقبة ،ودينار تصدقت به على مسكي ،ودينار
أهلك)(.)4

أنفقته على أهلك ،أعظمها أجراً للذي أنفقته على
فضل الدينار املنفق على األهل
ووجه الداللة من احلديث أن النيب ّ 
يف األجر على الدينار املنفق يف سبيل هللا أو على عتق الرقبة أو على املسكي،
( )1موسوعة القواعد الفقهية (.)470/9
( )2ينظر :الفروق للقرايف ( ،)201/2واملنثور ( ،)339/1ولطائف املعارف البن رجب
( ،)264والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام ص( ،)188وشرح احمللي على مجع
اجلوامع ( ،)237/1والتقرير والتحبري حملمد بن حممد ابن أمري احلاج احلنفي (.)105/2
( )3املهذب يف علم أصول الفقه املقارن للدكتور النملة (.)216/1
( )4رواه مسلم يف صحيحه (كتاب الزكاة) (ابب فضل النفقة على العيال واململوك وإمث من
ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم) رقم (.)692/2( )995
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والنفقة على األهل والعيال فرض عي ،والنفقة يف سبيل هللا فرض كفاية ،وهذا

يدل على أن فرض العي مقدم على فرض الكفاية(.)1

القول الثاين :أن فرض الكفاية مقدم على فرض العي ،وهو قول األستاذ

أيب إسحاق اإلسفراييين وإمام احلرمي وأبيه الشيخ أيب حممد اجلويين( ، )2قالوا:
ألنه يف فرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غريه ،فهو أكثر يف األجر،
العي فإنه يسقط الفرض عن نفسه فقط(.)3

أما يف فرض
وقد مجع بعض الفقهاء بي القولي منهم كمال الدين الزملكاين فقال :ما
ذكر من تفضيل فرض الكفاية على فرض العي حممول على ما إذا تعارضا يف
حق شخص واحد ،وال يكون ذلك إال عند َتعيّنها وحينئذ مها فرضا عي ،وما
يسقط احلرج عنه وعن غريه أوىل ،وأما إذا مل يتعارضا ،وكان فرض العي متعلقاً
بشخص ،وفرض الكفاية له من يقوم به،

ففرض العي أوىل(.)4

( )1ينظر :فيض القدير ( ،)356/3وشرح الزرقاين (.)265/2
( )2ينظر :غياث األمم يف التياث الظلم أليب املعايل اجلويين ص( )261والتمهيد لإلسنوي
ص(،)75والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام ص( ،)188والقواعد للحصين (،)4/2
وشرح احمللي على مجع اجلوامع (.)237/1
( )3ينظر :غياث األمم ص( ،)261والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام ص(،)188
والقواعد للحصين( ،)4/2وشرح احمللي على مجع اجلوامع ( ،)237/1واملهذب يف علم
أصول الفقه املقارن للدكتور النملة (.)216/1
( )4البحر احمليط يف أصول الفقه (.)333/1
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ومجع بينهما الشيخ حممد بن إبراهيم بعد أن رجح أن فرض العي أفضل
فقال :إال أَنه قد يقال :هذا آكد من انحية ،وهذا آكد من انحية ،كما يكون
مجعا بي القولي ،هذا آكد أبنه ما فرض إال
يف بعض مسائل التفضيل فيكون ً
اجلميع(.)1

وهو متعي عليه ،وهذا آكد أبنه إذا ترك أَمث
ومجع بينهما كذلك الشيخ ابن عثيمي فقال :الصحيح أن يف ذلك
تفصيالً؛ فأما من حيث التأكد وحمبة هللا للفعل ففرض العي أفضل ،ولذلك
أوجبه هللا على كل واحد ،وأما من حيث إن القائم بفرض الكفاية قام عن
الباقي فهو أفضل؛

ألنه أسقط به الفرض عن نفسه وعن غريه(.)2
***

( )1فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم (.)8/2
( )2شرح العقيد السفارينية البن عثيمني ص(.)696
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ومن تفريعات املسألة:

املسألة األوىل :سقوط فرض شهود اجلمعة واجلماعة عن القريب املشغول

بتمريض قريبه كأمه أو أبيه إذا كان حمتاجاً لتمريضه ،ويتضرر ببعده عنه ،فيقدم
التمريض الذي نفعه ٍ
متعد وهو فرض كفاية على شهود صالة اجلمعة وهي
عمل قاصر وفرض عي ،نص عليه

الشافعية واحلنابلة(.)1

املسألة الثانية :لو رأى مجاعة من املصلي غريقاً يقدرون على إنقاذه ،لزم
أحدهم قطع الصالة إلنقاذ الغريق ولو ضاق عليه الوقت؛ ألن رتبة إنقاذ الغريق

أفضل من رتبة الصالة ،وهذا قول مجهور الفقهاء( ، )2والروح إذا فارقت اجلسد
ال ميكن تداركها خبالف الصالة ،ف ُق ِّدم هنا العمل املتعدي من فرض الكفاية
وهو إنقاذ الغريق ،على العمل القاصر من فرض العي وهو الصالة.
قال العز بن عبد السالم( :يق ّدم إنقاذ الغرقى املعصومي على أداء
الصلوات؛ ألن إنقاذ الغرقى املعصومي عند هللا أفضل من أداء الصالة ،واجلمع
بي املصلحتي ممكن أبن ينقذ الغريق مث يقضي الصالة ،ومعلوم أن ما فاته من
مصلحة أداء الصالة ال يقارب إنقاذ نفس مسلمة من اهلالك)(.)3

( )1ينظر :اجملموع ( ،)410/4واملنثور ( ،)40/3والقواعد للحصين ( ،)4/2والفروع
(.)62/3
( )2الفتاوى احلديثية ص( ،)94وينظر :البحر الرائق البن جنيم ( ،)77/2ومواهب اجلليل
( ،)36/2واجملموع ( ،)91/4واملغين (.)78/2
( )3قواعد األحكام ( ،)66/1بتصرف يسري.
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املسألة الثالثة :لو رأى مجاعة من املصلي جرمية يقدرون على إزالتها كقتل
أو زان أو لواط قبل وقوعها ،وجب على املستطيع منهم قطع الصالة وإزالتها،
وإن ضاق الوقت؛ ألن رتبة إزالة جرمية القتل أو الزان أو اللواط عند هللا أفضل
من رتبة الصالة( )1؛ إ ْذ ال ميكن اسرتجاع نتيجة اجلرمية بعد وقوعها خبالف
الصالة فيمكن تدركها وقضاؤها ،ولو بعد وقتها ،ويُع َذر على أتخريها.
املسألة الرابعة :لو رأى مجاعة من الصائمي يف رمضان غريقاً ال ميكنهم
إنقاذه إال ابلفطر ،وجب على أحدهم الفطر إلنقاذه خوفاً من الفوات ،نص
عليه فقهاء الشافعية واحلنابلة( ، )2فَ ُق ِّدم هنا العمل املتعدي من فرض الكفاية
على العمل القاصر من فرض العي؛ ألن الروح ال ميكن تعويضها ،خبالف
الصيام فيمكن قضاؤه.
قال العز بن عبد السالم( :وكذلك لو رأى الصائم يف رمضان غريقاً ال
يتمكن من إنقاذه إال ابلفطر ،أو رأى مصوالً عليه ال ميكن ختليصه إال ابلتقوي
ابلفطر ،فإنه يفطر وينقذه ،وهذا أيضا من ابب اجلمع بي املصاحل؛ ألن يف
النفوس حقاً هلل عز وجل وحقاً لصاحب النفس ،فقدم ذلك على فوات أداء
الصوم دون أصله)(.)3
وقال ابن القيم( :وأسباب الفطر أربعة ،السفر ،واملرض ،واحليض ،واخلوف
على هالك من خيشى عليه بصوم ،كاملرضع ،واحلامل ،ومثله مسألة الغريق)(.)4
( )1ينظر :قواعد األحكام ( ،)66/1والفتاوى احلديثية ص(.)94
( )2ينظر :حاشية العطار على شرح مجع اجلوامع ( ،)238/1والفروع البن مفلح (.)448/4
( )3قواعد األحكام (.)66/1
( )4بدائع الفوائد البن القيم (.)846/4
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املسألة اخلامسة :جواز الفطر يف رمضان ِّ
للتقوي به على جهاد الكفار
نص عليه فقهاء احلنفية واحلنابلة( ، )1وقد أفىت بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية
ملا نزل العدو دمشق يف رمضان ،وأنكر عليه بعض املتفقهة ،وقال :ليس ذلك
بسفر .فقال الشيخ :هذا فطر للتقوي على جهاد العدو ،وهو أوىل من الفطر
للسفر ،واملسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام ،مل ميكنهم النكاية فيهم ،ورمبا
أضعفهم الصوم عن القتال ،فاستباح العدو بيضة اإلسالم ،وهل يشك فقيه أن
الفطر ههنا أوىل من فطر املسافر؟ وقد أمرهم النيب يف غزوة الفتح ابإلفطار،
للتقوي على عدوهم(.)2

قال ابن القيم :إذا جاز فطر احلامل واملرضع ،خلوفهما ،وفطر من خيلص
الغريق ،ففطر املقاتلي أوىل ابجلواز ،وهذا من ابب قياس األوىل ،ومن ابب
داللة النص وإميائه(.)3

وارتباط املسألة ابلقاعدة من جهة تقدمي الفطر يف اجلهاد سواء أكان فرض
عي أو كفاية على الصوم يف رمضان الذي هو فرض عي؛ ألنه أوىل من الفطر
يف السفر كما يقول ابن تيمية.

( )1الفتاوى اهلندية ( ،)208/1واإلنصاف للمرداوي (.)286/3
( )2الفتاوى الكربى البن تيمية ( ،)375/5وبدائع الفوائد البن القيم (.)846/4
( )3بدائع الفوائد البن القيم (.)846/4
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املسألة السادسة :لو اجتمعت اجلمعة واجلنازة يف وقت واحد قدمت

صالة اجلنازة على صالة اجلمعة إن مل يضق الوقت بصالة اجلمعة ،خوفاً من
تغري امليت ،فإن ضاق قدمت اجلمعة؛ ألهنا فرض عي ،وقيل :اجلنازة؛ ألن
للجمعة بدالً( ، )1وصالة اجلنازة فرض كفاية نفعها ٍ
متعد ،وصالة اجلمعة فرض

عي نفعها قاصر.
وهلذا من األمثلة اليت ذكرها العز بن عبد السالم يف تقدمي بعض الواجبات
على بعض هذه املسألة فقال :تقدم صالة اجلنازة على صالة العيدين
والكسوفي وإ ْن خيف فواهتما لتأكد تعجيلها ،وتقدم على اجلمعة إن اتسع
وقت اجلمعة ،فإن خفنا تغّ ُري امليت قدمناه على اجلمعة وإن فاتت اجلمعة؛ ألن
حرمته آكد من أداء اجلمعة ،وهذا من ابب تقدمي حق العبد والرب على حمض
حق العبد ،مع أن اجلمع بي املصلحتي ممكن أبن يدفن امليت مث تقضى
الصالة(.)2

( )1ينظر :قواعد األحكام ( ،)66/1والذخرية ( ،)431/2واملنثور ( )339/1و (،)40/3
واألشباه والنظائر للسيوطي( ،)336واألشباه والنظائر البن جنيم ص(.)312
( )2قواعد األحكام (.)67-66/1
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املثال الثالث:
الصيام بنص
تقدمي العتق أو اإلطعام أو الكسوة يف ك ّفارة اليمي على ّ
القرآن ،وإمجاع العلماء( )1؛ ألن تلك الثّالثة يتع ّدى أثرها املك ِّفر إىل غريه،
الصيام
خمتص به ،ولذلك كان فعل أحدها واجباً عند القدرة عليه ،و ّ
و ّ
الصيام ّ
ال ُيوز إال عند العجز عن أحد الثّالثة(.)2
قال العز بن عبد السالم( :يقدم العتق يف كفارة القتل والظهار وإفساد
الصيام على صوم شهرين متتابعي؛ فإن مصلحة البدل قاصرة عن مصلحة
املبدل منه)(.)3
املثال الرابع:
لو دعي الصائم نفالً إىل وليمة شرع يف حقه إجابة الدعوة واألكل من
الوليمة عند الشافعية واحلنابلة( ، )4خالفاً للمالكية( ، )5وللحنفية تفصيل يف
ذلك( ، )6واستدل الشافعية واحلنابلة حبديث أيب سعيد اخلدرأينه قال :صنعت
لرسول هللا طعاماً ،فأاتين هو وأصحابه ،فلما ُوضع الطعام ،قال رجل من
القوم :إين صائم فقال رسول هللا  «:دعاكم أخوكم وتكلف لكم» ،مث قال

( )1البحر الرائق( ،)314/4والذخرية( )62/4واجملموع ( ،)113/18واملغين (.)251/11
( )2موسوعة القواعد الفقهية (.)470/9
( )3قواعد األحكام ( ،)66/1بتصرف يسري.
( )4ينظر :اجملموع ( )404/16واملغين (.)109/8
( )5البيان والتحصيل(.)91/18
( )6ينظر :احمليط الربهاين (.)390/2
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له «:أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت »( ، )1وصيام النفل عمل قاصر ،وإجابة
الدعوة نفعه ٍ
متعد من جهة أنه يدخل السرور على قلب أخيه.
املثال اخلامس:
إذا حضرت صالة الفريضة ،ونشب نزاع أو خالف بي اثني أو طائفتي
قُدَّم اإلصالح بي املتخاصمي على صالة الفريضة يف أول وقتها؛ ألن
اإلصالح بي الناس عمل ٍ
متعد وقد يفوت وقته ،وصالة الفريضة عمل قاصر
ال يفوت وقته ،ومن هذا القبيل ما حصل للنيب حينما خرج مع بعض
أصحابه لإلصالح بي انس من بين عمرو بن عوف ،وكانت صالة العصر قد
حضرت ،فلم أيت النيب  إال بعد أن أقام بالل الصالة ،وصلى هبم أبو بكر
 مث اكمل هبم النيب  ما بقي من الصالة( ، )2فهنا استمر النيب  يف
اإلصالح ابلرغم من دخول وقت الصالة ،وقدم اإلصالح عن املبادرة يف الصالة

ابلناس أول وقتها؛

ألن الصالة وقتها أوسع من الصالة(.)3

( )1رواه البيهقي يف السنن الكربى (كتاب الصوم) (ابب التخيري يف القضاء إن كان صومه
تطوعا) ( ،)279/4قال ابن حجر يف الفتح( ،)210/4( :إسناده حسن) ،وقال األلباين
يف إرواء الغليل (( )14/7احلديث حسن).
( )2رواه البخاري يف صحيحه (كتاب األحكام) (ابب اإلمام أييت قوما فيصلح بينهم)
رقم( ،)957/2( )2544ومسلم يف صحيحه (كتاب الصالة) (ابب تقدمي اجلماعة من
يصلي هبم إذا أتخر اإلمام ومل خيافوا مفسدة ابلتقدمي) رقم (.)316/1( )421
( )3ينظر :فتح الباري البن حجر (.)169/2
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وهلذا فإن االنشغال ابإلصالح بي الناس أفضل من درجة الصيام والصالة

والصدقة؛ ألن فساد ذات البي هي احلالقة كما قال النيب .)1(

املثال السادس:
أتخري السنن الرواتب أو قضاؤها يف غري وقتها إذا انشغل عنها ابلدعوة إىل
هللا أو التعليم أو خدمة الناس وقضاء حوائجهم وحنو ذلك؛ ألن السنن الرواتب
عمل قاصر ،والدعوة والتعليم عمل ٍ
متعد ،ومن ذلك ما ورد عن النيب  أنه
أخر الركعتي اللتي بعد الظهر ،وصالمها بعد العصر ،وقال ألم سلمة إنه أاتين
انس من عبدالقيس ابإلسالم من قومهم فشغلوين عن الركعتي اللتي بعد الظهر
فهما هااتن( ، )2فهذا فيه أنه إذا تعارضت مصلحة متعدية ومصلحة قاصرة،
قدمت املصلحة املتعدية؛ ألهنا

األهم(.)3

ومن ذلك ما رواه أنس أنه قال :أقيمت صالة العشاء فقال رجل يل حاجة:
فقام النيب يناجيه حىت انم القوم أو بعض القوم ،مث صلوا( ، )4فهنا قَ ّدم النيب
 قضاء حاجة الرجل من تعليم أو إجابة سؤال ،وهي مصلحة متعدية على
الشروع يف الصالة ابلرغم من إقامتها ،قال النووي( :وفيه تقدمي األهم فاألهم
( )1سبق خترجيه ص ( )15من هذا البحث.
( )2رواه البخاري يف صحيحه (أبواب السهو) (إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع) رقم
( ،)414/1( )1176ومسلم يف صحيحه (كتاب صالة املسافرين وقصرها) (ابب معرفة
الركعتني اللتني كان يصليهما النيب  ) رقم (.)571/1( )834
( )3ينظر :شرح النووي على مسلم (.)121/6
( )4رواه مسلم يف صحيحه (كتاب احليض) (ابب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقض
الوضوء) رقم (.)284/1( )376
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

243

من األمور عند ازدحامها فإنه  إمنا انجاه بعد االقامة يف أمر مهم من أمور
الدين مصلحته راجحة على تقدمي الصالة)(.)1
ومن تطبيقات احلديث جواز استمرار العامل يف الدرس العلمي بعد األذان
إىل اإلقامة ،وترك انفلة الصالة بي األذاني وأتخري الصالة قليالً إىل انتهاء
الدرس؛ ألن العلم الشرعي نفعه ٍ
متعد خبالف النافلة فنفعها قاصر.
ومن ذلك ما روي عن ابن وهب ،قال :كنت عند مالك بن أنس فجاءت
صالة الظهر أو العصر ،وأان أقرأ عليه ،وأنظر يف العلم بي يديه ،فجمعت كتيب
وقمت ألركع ،فقال يل مالك :ما هذا؟ قلت :أقوم إىل الصالة .قال :إن هذا
لعجب ،ما الذي قمت إليه أبفضل من الذي كنت فيه ،إذا صحت النية فيه(.)2
املثال السابع:
اجلهر بقراءة القرآن يف الليل أفضل من اإلسرار به ملن مل يؤذ أحداً ومل خيش
على نفسه رايء وحنوه عند مجهور الفقهاء؛ ألن العمل فيه أكثر ،وألن فائدته
تتعدى إىل السامعي( ، )3واإلسرار نفعه قاصر ،ويدل عليه حديث أيب موسى
رضي هللا عنه :قال النيب ( :إين ألعرف أصوات رفقة األشعريي ابلقرآن حي
يدخلون ابلليل ،وأعرف منازهلم من أصواهتم ابلقرآن ابلليل ،وإن كنت مل أر
منازهلم حي نزلوا ابلنهار.)4()..
( )1شرح النووي على صحيح مسلم (.)73/4
( )2ينظر :البيان والتحصيل ( ،)426/18وجامع بيان العلم وفضله ( ،)62/1واملدخل البن احلاج
(.)63/1
( )3ينظر :احمليط الربهاين ( ،)300/1والذخرية ( ،)403/2وإحياء علوم الدين (،)279/1
واجملموع ( ،)189/2واملغين (.)809/1
( )4رواه البخاري يف صحيحه (كتاب املغازي) (ابب غزوة خيرب) رقم()1547/4( )3991
ومسلم يف صحيحه (كتاب الفضائل) (ابب من فضائل األشعريني) رقم()2499
(.)1944/4
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املطلب الثاين :استثناءات القاعدة:

من

ت الشيء
االستثناء يف اللغة :أصله من الث َّْين والعطف والكف و َّ
استَ ثْ نَ ْي ُ
الرّد ،و ْ

حاشْي تُه(.)1
الشيء َ

ويف االصطالح :إخراج ما لواله لوجب دخوله يف املستثىن منه(.)2

وقيل :إخراج ما لواله لوجب دخوله حتت اللفظ( ، )3وقيل غري ذلك.
والتعريفان متقارابن ،واملقصود هنا :إخراج ما لواله لوجب دخوله يف
القاعدة ،واملخرج هنا مسائل مستثناة من القاعدة ،وهي بعد احلصر قليلة جداً،
وبعضها ينازع يف خروجها من القاعدة؛ إلمكان دخوهلا فيها من وجوه أخرى،
فمن املسائل اليت يذكرها الفقهاء استثناءً من القاعدة ما يلي:
االستثناء األول :الذكر ،وهو أوضح عمل خيرج من عموم القاعدة ،فالذكر

عمل قاصر النفع على صاحبه ،وق ّدم يف النص الشرعي على اجلهاد واإلنفاق

يف سبيل هللا ،واالستثناء يف عرف األصوليي من املخصصات للعموم(، )4
والتخصيص ال يكون إال بدليل ،والدليل على ذلك حديث أيب الدرداء رضي
هللا عنه قال :قال النيب ( :أال أنبئكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم،

( )1احملكم واحمليط مادة (ثين) ( ،)200/10لسان العرب مادة (ثين) (.)115/14
( )2العدة يف أصول الفقه للقاضي أيب يعلى ( ،)500/2وشرح الكوكب املنري البن النجار
( )153/3و(.)282/3
( )3املستصفى للغزايل ( ،)117/2والتمهيد يف أصول الفقه أليب اخلطاب الكلوذاين (.)55/2
( )4ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي( ،)286/2واإلهباج يف شرح املنهاج
( ،)144/2وشرح الكوكب املنري (.)281/3
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وأرفعها يف درجاتكم ،وخري لكم من إنفاق الذهب والورق ،وخري لكم من أن
تلقوا عدوكم ،فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا :بلى ،قال ذكر هللا

تعاىل)(.)1

فالذكر هنا قُ ِّدم يف الفضل على اإلنفاق واجلهاد يف سبيل هللا ،وهي أعمال
متعدية.
وقد سبق اإلشارة إىل ما أجيب عن هذا احلديث من أنه ال يدل على أن
الذكر أفضل من اجلهاد واإلنفاق يف سبيل هللا على اإلطالق؛ الحتمال أهنا
أجوبة خمصوصة لسائل خمصوص أو من هو يف مثل حاله أو هي خمصوصة

ببعض األحوال(.)2

وقد يناقش هذا اجلواب أبن النص مل يقع جواابً لسؤال ،أو مراعاة حلال
حسب سياق احلديث إمنا صدر من النيب  ابتداء بال سؤال على سبيل
القاعدة املطردة بقصد التعليم العام ،ويصح اإليراد السابق لو كان سياقه يف
جواب سائل أو اقرتن به من األحوال ما يُ ِّقيد اإلطالق ،بل مثة شواهد أخرى
من كالم النيب  وكالم الصحابة والسلف ما يؤكد هذا اإلطالق سردها ابن

عبد الرب يف التمهيد(.)3

( )1سبق خترجيه ص (.)21
( )2ص ( )21من البحث.
( )3التمهيد البن عبد الرب ( ،)19/22وينظر :جامع العلوم واحلكم (.)286/2
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قال بعض أهل العلم فيسبب هذا التقدمي؛ ألن سائر العبادات من اإلنفاق
وقتال العدو وسائل ووسائط يتقرب هبا إىل هللا تعاىل ،والذكر هو املقصود
األسىن ،ورأسه ال إله إال هللا ،وهي الكلمة العليا ،والقطب الذي تدور عليه
رحى اإلسالم ،والقاعدة اليت بين عليها أركانه ،والشعبة اليت هي أعلى شعب
اإلميان ،بل هي الكل وليس غريه ،ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲒ ﱠ( ، )1أي :الوحي مقصور على التوحيد؛ ألنه القصد األعظم من
ﲎ
الوحي ووقع غريه تبعاً ،ولذا آثرها العارفون على مجيع األذكار؛ ملا فيها من
اخلواص اليت ال تعرف إال ابلوجدان والذوق(.)2

قال ابن حجر( :املراد بذكر هللا يف حديث أيب الدرداء :الذكر الكامل،
وهو ما ُيتمع فيه ذكر اللسان والقلب ابلتفكر يف املعىن واستحضار عظمة هللا
تعاىل ،وأن الذي حيصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثالً من غري
استحضار لذلك ،وأن أفضلية اجلهاد إمنا هي ابلنسبة إىل ذكر اللسان اجملرد،
فمن اتفق له أنه مجع ذلك كمن يذكر هللا بلسانه وقلبه واستحضاره ،وكل ذلك
حال صالته أو يف صيامه أو تصدقه ،أو قتاله الكفار مثالً فهو الذي بلغ الغاية
القصوى،

والعلم عند هللا تعاىل)(.)3

( )1األنبياء108 :
( )2شرح الطييب على مشكاة املصابيح ( ،)1733/5وشرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك
(.)40/2
( )3فتح الباري (.)210/11
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االستثناء الثاين:
مما ذُكِر خروجه من القاعدة اإلميان ابعتبار أنه قاصر ،فإنّه أفضل األعمال؛

ألنّه أساسها وشرط قبوهلا( ، )1ولكن عند التّحقيق نرى أ ّن اإلميان ليس قاصراً
أثره على املؤمن من وجهي:
الوجه األول :أنه يتع ّدى إىل اجلماعة املسلمة من حيث إ ّن املؤمن يكثر
سواد املسلمي ويدفع عنهم ،وتصل إليهم فوائد كثرية إبميان املؤمن(.)2

الوجه الثاين :أن اإلميان قول وعمل ،قول القلب واللسان ،وعمل القلب
واللسان واجلوارح ،واإلميان ستون أو سبعون شعبة ،ومن مجلة األعمال والشعب
اإلميانية أعمال قاصرة كالذكر والصالة والصيام واحلج واالعتكاف وقراءة القرآن
والدعاء والتوكل على هللا واخلشية والرجاء واحملبة واحلياء والصرب وغريها ،وكذلك
من الشعب أعمال متعدية كالزكاة والصدقة واجلهاد وصلة الرحم وعتق الرقبة
وحسن اخللق والتواضع واحللم والكرم وإماطة األذى عن الطريق وتعلم العلم
الشرعي وإكرام الضيف وطاعة ويل األمر وغريها من األعمال( ، )3وابلتايل فإن
تقدمي اإلميان جبعله أفضل األعمال تقدمي طبيعي ابعتبار اشتماله على شعب
قاصرة ومتعدية ،وال يُسلّم أبنه عمل قاصر ،وهللا أعلم.

( )1موسوعة القواعد الفقهية (.)471/9
( )2موسوعة القواعد الفقهية (.)471/9
( )3مجع ابن حجر مجلة من شعب اإلميان القولية والعملية يف فتح الباري ( ،)52/1ومن قبله
ألف البيهقي كتابه (شعب اإلميان) هلذا الغرض.
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االستثناء الثالث:
مما ذُكِر خروجه من القاعدة الصالة ابعتبار أهنا عمل قاصر( ، )1فإنّه ورد
أهنا خري األعمال ،كما يف حديث ثوابن رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
واعلموا أن خري أعمالكم الصالة.)2()..

( :استقيموا ولن حتصوا،
ووجه الداللة من احلديث أن النيب  اعترب الصالة خري األعمال وهو
عمل قاصر ،وهذا عام يشمل تقدميه على غريه من األعمال سواء أكانت
قاصرة أم متعدية(.)3

وسبق أن مثة منازعة يف اعتبار الصالة عمالً قاصراً صرفاً ،وأهنا حمسوبة على
العمل املتعدي ،فيناقش االستثناء من عدة وجوه:
الوجه األول :عدم التسليم أبن الصالة عمل قاصر صرف؛ الشتماهلا
على ما ميكن اعتبار نفعها متعدايً من جهة حتقيق مصلحة التآخي والتآلف
بي املسلمي والتواصل والرتاحم فيما بينهم إذا أ ُّدِ يت مجاعة يف املساجد كما
سابقاً(.)4

أراد الشارع يف أدائها ،كما ذكران ذلك
الوجه الثاين :عدم التسليم بدخول الصالة يف القاعدة أصالً؛ ألن املفاضلة
بي القاصر واملتعدي من األعمال إمنا يكون عند تساويهما يف الدرجة والرتبة،
ولو اعتربانها عمالً قاصر؛ خلروجها عن مقتضى القاعدة الكلي ،وهو أن
( )1موسوعة القواعد الفقهية (.)471/9
( )2سبق خترجيه ص (.)23
( )3ينظر :الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي (.)94
( )4ينظر :ص ( )25من البحث.
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الفرائض واألركان درجات ومراتب ،والرتجيح بي األعمال عند التعارض إمنا
يكون بشرط تساويهما يف الرتبة والدرجة ،وال شك أن رتبة الصالة ودرجتها
وشرفها يف الدين بعد الشهادتي هي اليت فرضت تقدميها يف الفضل على الزكاة
واجلهاد وغريها من األعمال املتعدية ،وابلتايل ال يصح املقارنة بينها يف املفاضلة
وبي ما هو دوهنا من األعمال.
ويف كل األحوال لو اعتربان الصالة عمالً قاصراً مستثىن من القاعدة أو
عمالً متعدايً فإمنا ذلك الفضل والتقدمي جلمعها مجلة من العبادات ،وفيها من
كل عبادة شيئاً كقراءة القرآن واألذكار من تسبيح وتكبري وهتليل وحتميد
واستغفار ودعاء ،وإمساك عن كالم البشر ،وتنهى عن الفحشاء واملنكر(، )1
وهللا أعلم.

االستثناء الرابع:
يكون العمل القاصر أفضل من املتعدي إذا كانت رتبة القاصر أو حكمه
التكليفي أعلى من املتعد يكأن يكون العمل القاصر واجباً ،والعمل املتعدي
سنة ،فهنا يقدم العمل الواجب ولو كان قاصراً على التطوع ولو كان متعدايً،
لعدم تساويهما يف الرتبة ،وهي قاعدة أخرى (الفرض أفضل من النفل)( )2و

( )1ينظر :شرح املشكاة للطييب ( ،)751/3شرح الزرقاين على موطأ مالك ( ،)111/1ومرقاة
املفاتيح (.)352/1
( )2قواعد األحكام ( )31/1واألشباه والنظائر البن السبكي ( ،)203/1واألشباه والنظائر
للسيوطي ص()145
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(الواجب أفضل من املندوب)( )1و (الفرض أقوى من النفل)( )2واألدلة على
هذه القاعدة وهذا االستثناء كثرية ،لكن من أوضحها حديث أيب هريرة قال:
قال رسول هللا ( إن هللا قال من عادى يل ولياً فقد آذنته ابحلرب ،وما تقرب
افرتضت عليه.)3()..

إيل مما
إيل عبدي بشيء أحب ّ
ّ
قال القرايف يف وجه الداللة من احلديث( :صرح احلديث أبن الواجب أفضل
املندوب)(.)4

من غريه ،ومىت تعارض الواجب واملندوب قدم الواجب على
ومن التطبيقات الفقهية هلذا االستثناء أن يكون الواجب قاصراً ،واملندوب
متعدايً ما يلي:
 -1لو تعارض احلج فريضة ،والتطوع ابجلهاد ،قُ ِّدم احلج( ، )5واحلج عمل
قاصر ،واجلهاد عمل ٍ
متعد.
الدين احلال مع الصدقة ،قُ ِّدم قضاء الدين على الصدقة؛
 -2لو تعارض قضاء َ

الدين واجب نفعه قاصر على املدين من جهة إبرائه لنفسه من
ألن قضاء َ
الدين ،والصدقة عمل ٍ
متعد.
 -3لو تعارض صيام واجب مع إجابة دعوة الوليمة ،قُ ِّدم صيام الواجب
القاصر على إجابة الدعوة املندوبة املتعدية.
( )1الفروق (.)122/2
( )2احمليط الربهاين( ،)280/2والبحر الرائق (.)297/1
( )3رواه البخاري يف صحيحه (كتاب الرقائق) (ابب التواضع) رقم (.)2384/5( )6137
( )4الفروق (.)122/2
( )5ينظر :فتح الباري البن رجب (.)116/6
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 -4لو تعارض أداء مناسك احلج مع خدمة احلجاج ،قُ ِّدم أداء املناسك على
خدمة احلجاج؛ ألن إمتام مناسك احلج واجب قاصر ،وخدمة احلجاج سنة
متعدية.
 -5النفقة على النفس إذا كان فقرياً مق ّدم على الصدقة على اآلخرين عند
التعارض ،فالنفقة على النفس واجب نفعه قاصر ،والصدقة على اآلخرين
مندوب نفعه متعدي.
االستثناء اخلامس:
يكون العمل القاصر أفضل من املتعدي إذا كان العمل القاصر فرض عي،
والعمل املتعدي فرض كفاية على رأي اجلمهور كما سبق يف اخلالف
السابق(.)1

ومن تطبيقات هذا االستثناء ما يلي:
 -1تقدمي وجوب اإلنصات للخطيب يوم اجلمعة على رد السالم أثناء اخلطبة
وهو قول احلنفية( )2واملالكية( )3والشافعية يف املنصوص( )4ورواية عن

اإلمام أمحد( )5؛ واألول فرض عي قاصر ،والثاين فرض كفاية نفعه
متعدي.
( )1ينظر :ص ( )28من هذا البحث.
( )2احمليط الربهاين ( )83/2والبحر الرائق (.)159/2
( )3التاج واإلكليل ملختصر خليل للمواق(.)550/2
( )4اجملموع (.)442/4
( )5املغين ( ،)165/2واإلنصاف (.)418/2
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 -2لو تعارض الطواف الواجب مع صالة اجلنازة قدم الطواف ،عند

املالكية( )1والشافعية( )2؛ ألنه فرض عي ،وصالة اجلنازة فرض كفاية،
خالفاً للحنفية( )3واحلنابلة يف ذلك(.)4

 -3تعارضت صالة الفريضة مع طلب العلم غري الضروري قدمت صالة
الفريضة ،مع أن الصالة عمل قاصر ،وطلب العلم هنا فرض كفاية نفعه
متعدي.
 -4لو تعارضت صالة اجلمعة مع تغسيل امليت وتكفينه قدمت صالة اجلمعة مث
َغ ّسل امليت وكفنه؛ ألن صالة اجلمعة فرض عي قاصر ،وتغسيل امليت فرض
كفاية نفعه متعدي.
االستثناء السادس:
العمل الصاحل يف عشر ذي احلجة سواء أكان قاصراً أم متعدايً أفضل من
اجلهاد يف سبيل هللا ،وهو عمل ٍ
متعد ،إال جهاد من خرج بنفسه وماله ومل يرجع
من ذلك بشيء ،واألصل يف ذلك حديث ابن عباس عن النيب أنه قال( :ما

( )1الذخرية (.)239/3
( )2اجملموع (.)51/8
( )3البحر الرائق (.)354/2
( )4املغين ()417/3
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العمل يف أايم العشر أفضل من العمل يف هذه)  ،قالوا وال اجلهاد؟ قال( :وال
فلم يرجع بشيء)(.)1

اجلهاد إال رجل خرج خياطر بنفسه وماله
وهذا التقدم لألعمال القاصرة مع املتعدية على اجلهاد يف سبيل هللا لفضل
الزمان ،والعمل املفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل
كما يقول ابن تيمية( ، )2والعمل املفضول يصري فاضالً إذا وقع يف زمن فاضل،
حىت يصري أفضل من غريه من األعمال الفاضلة لفضل زمانه كما يقول ابن

رجب(.)3

ومن التطبيقات الفقهية هلذا االستثناء أن يكون العمل القاصر يف عشر
ذي احلجة أفضل من اجلهاد ما يلي:
 -1قراءة القرآن يف عشر ذي احلجة أفضل من رجل جاهد يف سبيل هللا،
ورجع بنفسه وماله أو رجع بنفسه دون ماله.
 -2صيام عشر ذي احلجة أفضل من رجل جاهد يف سبيل هللا ورجع بنفسه
وماله أو رجع بنفسه دون ماله.
 -3قيام الليل يف عشر ذي احلجة أفضل من رجل جاهد يف سبيل هللا ورجع
بنفسه وماله أو رجع بنفسه دون ماله.
 -4انتظار الصالة إىل الصالة يف املسجد يف عشر ذي احلجة أفضل من رجل
( )1رواه البخاري يف صحيحه (كتاب العيدين) (ابب فضل العمل يف أايم التشريق) رقم
(.)329/1( )926
( )2الفتاوى الكربى (.)234/5
( )3فتح الباري البن رجب (.)115/6
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جاهد يف سبيل هللا ورجع بنفسه وماله أو رجع بنفسه دون ماله.
 -5الذكر والتكبري والتهليل والتسبيح يف عشر ذي احلجة أفضل من رجل
جاهد يف سبيل هللا ورجع بنفسه وماله أو رجع بنفسه دون ماله.
فضل على من سبق إذا شاركهم يف نفس
وميكن للمجاهد يف سبيل هللا أن يَ ُ
العمل وزاد عليهم ابجلهاد ،ولو عاد بنفسه ،كما لو قرأ القرآن أو كرب أو ذكر
هللا أو قام الليل أو صام يف اجلهاد ،فاملقارنة بي أصل عمل اجلهاد وأصل قراءة
القرآن والذكر والتكبري والصيام وقيام الليل بذاهتا ،ومل ميكنه اجلمع بينهما.
كما أنه لو مل يرجع اجملاهد بنفسه وال ماله فهو أفضل مقاماً وأجراً وأحب
عند هللا من غريه حسب منطوق كالم النيب  يف االستثناء.
االستثناء السابع:
يكون العمل القاصر أفضل من املتعدي إذا اشتمل على اإلخالص،
وضعف اإلخالص يف العمل املتعدي أو خالطه رايء أو شيء من حظوظ
الدنيا ،فقيام الليل سراً ،وهو عمل قاصر ،خري من صدقة جهرية للفقراء شاهبا
الرايء ،وصيام االثني واخلميس إبخالص خري من جماهد ليقال شجاع أو يقاتل
محية ،قال ابن تيمية( :واإلخالص يف النفع املتعدي أقل منه يف العبادات
البدنية)(.)1

( )1جمموع الفتاوى (.)261/18
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املطلب الثالث :شروط تطبيق القاعدة.

مل ينص َم ْن َكتب من الفقهاء على شروط لتطبيق القاعدة صراحة ،لكنها
موجودة بشكل مفرق يف التطبيقات واألمثلة واالستثناءات اليت سبق ذكرها،
وهلذا ميكن مجعها وتلخيصها هنا يف موضع واحد بعد اإلشارة السابقة ،فيقال
أبن الشروط إمجاال هي:
الشرط األول :أن يكون التطبيق للقاعدة واملفاضلة بي القاصر واملتعدي
يف غري اإلميان والصالة والذكر عند من يرى أهنا أعمال قاصرة.

الشرط الثاين :أال تكون رتبة القاصر أو حكمه التكليفي أعلى من املتعدي
كأن يكون العمل القاصر واجباً أو فرض عي ،والعمل املتعدي سنة أو فرض
كفاية ،فإذا كانت رتبة القاصر أعلى من املتعدي فال يصح تطبيق القاعدة،
فإن تساواي يف الرتبة جازت املفاضلة بينهما بتقدمي املتعدي على القاصر.
الشرط الثالث :أال تكون املفاضلة وتطبيق القاعدة بي اجلهاد والعمل الصاحل
يف عشر ذي احلجة؛ ألن العمل الصاحل يف عشر ذي احلجة سواء أكان قاصراً أم
متعدايً أفضل من اجلهاد يف سبيل هللا ،وهو عمل ٍ
متعد ،إال جهاد من خرج بنفسه
وماله ومل يرجع من ذلك بشيء.

الشرط الرابع :أن يشتمل املتعدي على اإلخالص هلل تعاىل كسائر
العبادات ،فإن ضعف اإلخالص فيه ودخله شيء من الرايء صار العمل القاصر
أفضل منه ،وهللا تعاىل أعلم.

256

األعمال املتعدية والقاصرة (قاعدهتا وتطبيقاهتا الفقهية)
د :عبد اجمليد بن صاحل املنصور

اخلامتة

احلمد هلل على نعمه أوال وآخراً ،سراً وجهراً ،وبعد ففي خامتة البحث نذكر خالصة
ما حواه من ٍ
معان وألفاظ للقاعدة ونطاقها وتطبيقاهتا واستثناءاهتا.
صر عليه.
 -1التع ّدي يف اللغة :جتاوز ما ينبغي أن يُ ْقتَ َ
 -2قيل يف تعريف املتعدي اصطالحاً :املتعدي هو الذي يعم نفعُه صاحبه
وغريه.
 -3القاصر :وصف للفعل أو القول الذي ال يتعدى نفعه أو ضرره صاحبه
إىل الغري.
 -4وردت القاعدة يف كتب األصول والفقه وشروح السنة أبلفاظ خمتلفة
ومتعددة ومتقاربة يف املعىن ،وبعضها أمشل من بعض ،وبعضها مطلقة
وبعضها مقيدة ،وقد أحصيت سبعاً وعشرين صياغة للقاعدة.
 -5أهم قيد يف القاعدة ينبغي مراعاته هو (األغلبية) وهو املطابق لنطاق
القاعدة ،أما التعبري عن القاعدة وافتتاحها ابلعبادة أو القربة أو احلسنة أو
الفائدة أو املصلحة أو النفع أو اخلري فكلها متقاربة املعىن ،وكذا اختيار
لفظة (أفضل) أو (خري) أو (أوفر) أو (أرجح) أو (أنفع) أو حنوها للداللة
على الرتجيح ال يغري من معىن مدلول القاعدة شيئاً ،وكذا التعبري ابلالزم
بدل القاصر.
 -6معىن القاعدة( :أنه إذا كان هناك تعارض بي عبادتي أو قربتي أو خريين
أو مصلحتي أو منفعتي أو فائدتي إحدامها متعدية واألخرى قاصرة ،فإن
املتعدية هي األفضل ثواابً ،واألوىل يف االختيار والرتجيح واملراعاة يف أغلب
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

257

األحوال ال يف كلها).
 -7ثبتت القاعدة ابستقراء مجلة كثرية من النصوص يف فروع متعددة من
األحكام الشرعية ،تؤكد هذا املعىن بطريق ظين.
 -8اختلف العلماء يف نطاق استعمال القاعدة ،فقيل :هي كلية ومطلقة ومطردة،
وقيل :إهنا أغلبية ،وليست كلية وال ُمطَِّرَدة ،وقد طرقها االستثناء والتخصيص
يف مسائل ،وقيل :إن املتعدية ليست أفضل مطلقاً ،وال القاصرة أفضل ،إمنا
املفاضلة بينهما مبنية على قدر املصاحل الناشئة منهما ،فقد تكون القاصرة
أفضل يف أحوال ،وقد تكون املتعدية يف أحوال.
 -9مبا أن شأن القواعد الكلية املبنية على االستقراء ختلف بعض جزئياهتا عن
مقتضاها ،وهذا ال خيرجها عن كوهنا كلية ،والغالب األكثري معترب يف
الشريعة فإن اخلالف يف قاعدة (املتعدي أفضل القاصر) يقرتب أن يكون
لفظياً ،سواء اعتربانها كلية َختَلّف عن مقتضاها بعض جزئياهتا أو اعتربانها
أغلبية لتخلف بعض اجلزئيات عنها بسبب معارضة نص خيرجها من
القاعدة ،أو تكون داخلة يف القاعدة لكن مل يظهر لنا دخوهلا ،كما يقول
الشاطيب.
 -10ميكن اعتبار اإلميان عمالً متعدايً؛ ألن حقيقة اإلميان :قول وعمل ،قول
القلب واللسان وعمل القلب واللسان واجلوارح ،أو هو تصديق ابجلنان
وقول ابللسان وعمل األركان ،وكل من أعمال اجلوارح املتعدية داخلة يف
وش َعبِه الستي أو السبعي مبا يف ذلك اجلهاد يف سبيل هللا
معىن اإلميان ُ
والزكاة ِّ
وبر الوالدين وحسن اخللق وغريها ،وابلتايل يكون تقدمي اإلميان على
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اجلهاد من قبيل تقدمي العمل اإلمياين املشتمل على جزئيات ( ُش َعب) متعدية
وجزئيات ( ُشعب) قاصرة على عمل إمياين ٍ
متعد فقط وهو اجلهاد يف سبيل
َ
هللا.
 -11لو تعارض طلب العلم مع صالة النافلة قُدم طلب العلم كما لو حضر
جملس علم يف مسجد إن صلى انفلة أو راتبة أو الوتر أو قيام الليل فاته
شيء من العلم ،وإن تركها وجلس أدرك العلم ،فهنا يرتك النافلة ،وُيلس
للعلم؛ ألن طلب العلم عمل متعدي النفع ،والنافلة عمل قاصر.
 -12ميكن القول بتقدمي اجللوس لطلب العلم يف املسجد بدون حتية املسجد،
عند التعارض بينهما ،وكان خيشى فوات شيء من العلم على القول أبن
حتية املسجد سنة وليست واجبة ،وهو قول مجاهري الفقهاء.
 -13مجهور أهل العلم على أن فرض العي مقدم على فرض الكفاية عند
التعارض ،خالفاً لألستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين وإمام احلرمي وأبيه الشيخ
أيب حممد اجلويين.
 -14سقوط فرض شهود اجلمعة واجلماعة عن القريب املشغول بتمريض قريبه
كأمه أو أبيه إذا كان حمتاجاً لتمريضه ،ويتضرر ببعده عنه ،فيقدم التمريض
الذي نفعه ٍ
متعد وهو فرض كفاية على شهود صالة اجلمعة وهي عمل
قاصر وفرض عي.
 -15لو رأى مجاعة من املصلي غريقاً يقدرون على إنقاذه ،لزم أحدهم قطع
الصالة إلنقاذ الغريق ولو ضاق عليه الوقت؛ ألن رتبة إنقاذ الغريق أفضل من
رتبة الصالة؛ والروح إذا فارقت اجلسد ال ميكن تداركها خبالف الصالة ،ف ُق ِّدم
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هنا العمل املتعدي من فرض الكفاية وهو إنقاذ الغريق ،على العمل القاصر
من فرض العي وهو الصالة.
 -16جواز الفطر يف رمضان ِّ
للتقوي به على جهاد الكفار ،وقد أفىت بذلك شيخ
اإلسالم ابن تيمية.
 -17إذا حضرت صالة الفريضة ،ونشب نزاع أو خالف بي اثني أو طائفتي
قُدَّم اإلصالح بي املتخاصمي على صالة الفريضة يف أول وقتها؛ ألن
اإلصالح بي الناس عمل ٍ
متعد وقد يفوت وقته ،وصالة الفريضة عمل
قاصر ال يفوت وقته.
 -18أتخري السنن الرواتب أو قضاؤها يف غري وقتها إذا انشغل عنها ابلدعوة
إىل هللا أو التعليم أو خدمة الناس وقضاء حوائجهم وحنو ذلك؛ ألن السنن
الرواتب عمل قاصر ،والدعوة والتعليم عمل ٍ
متعد.
 -19من تطبيقات القاعدة جواز استمرار العامل يف الدرس العلمي بعد األذان
إىل اإلقامة ،وترك انفلة الصالة بي األذاني وأتخري الصالة قليالً إىل انتهاء
الدرس؛ ألن العلم الشرعي نفعه ٍ
متعد خبالف النافلة فنفعها قاصر.
 -20مثة استثناءات للقاعدة ذكرها الفقهاء منها :الذكر واإلميان والصالة وقد
نوقش يف صحة استثنائها من القاعدة ،ومنها :إذا كانت رتبة القاصر أو
حكمه التكليفي أعلى من املتعدي كأن يكون العمل القاصر واجباً أو
فرض عي ،والعمل املتعدي سنة أو فرض كفاية ،ومنها :العمل الصاحل يف
عشر ذي احلجة سواء أكان قاصراً أم متعدايً أفضل من اجلهاد يف سبيل
هللا ،وهو عمل ٍ
متعد ،إال جهاد من خرج بنفسه وماله ومل يرجع من ذلك
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بشيء ،ومنها :إذا اشتمل القاصر على اإلخالص ،وضعف اإلخالص يف
العمل املتعدي أو خالطه رايء أو شيء من حظوظ الدنيا.
 -21يشرتط لتطبيق القاعدة :أن يكون التطبيق للقاعدة واملفاضلة بي
القاصر واملتعدي يف غري اإلميان والصالة والذكر عند من يرى أهنا أعمال
قاصرة ،وأال تكون رتبة القاصر أو حكمه التكليفي أعلى من املتعدي ،وأال
تكون املفاضلة وتطبيق القاعدة بي اجلهاد والعمل الصاحل يف عشر ذي
احلجة ،وأن يشتمل املتعدي على اإلخالص هلل تعاىل كسائر العبادات،
فإن ضعف اإلخالص فيه ودخله شيء من الرايء صار العمل القاصر أفضل
منه ،وهللا تعاىل أعلم.
* **
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فهرس املراجع واملصادر
 .1اإلهباج يف شرح املنهاج (منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي املتويف سنه 785ه) ،
املؤلف :تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن علي السبكي وولده اتج الدين أبو نصر عبد
الوهاب ،دار الكتب العلمية ،بريوت1416 ،ه.
 .2إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ،املؤلف :ابن دقيق العيد ،مطبعة السنة احملمدية.
 .3اإلحكام يف أصول األحكام ،املؤلف :أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل
الثعليب اآلمدي (املتوىف631 :ه)  ،حتقيق :عبد الرزاق عفيفي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،دمشق،
لبنان.
 .4إحياء علوم الدين ،حممد بن حممد الغزايل أبو حامد( ،ت  ، )505دار املعرفة ،بريوت.
 .5إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،املؤلف :حممد انصر الدين األلباين (املتوىف1420:ه) ،
إشراف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية  1405ه.
 .6االستذكار ،املؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب (املتوىف:
463ه)  ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد علي معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1421ه.
 .7أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،املؤلف :زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري ،زين الدين أبو
حيىي السنيكي (املتوىف926 :ه)  ،وبرفقه حاشية الرملي ،دار الكتاب اإلسالمي.
 .8األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان ،املؤلف :زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف
اببن جنيم املصري (املتوىف970 :ه)  ،حتقيق :الشيخ زكراي عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،الطبعة األوىل 1419 ،ه.
 .9األشباه والنظائر ،املؤلف :اتج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل 1411 ،ه.
 .10األشباه والنظائر ،املؤلف :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف911 :ه)  ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1411 ،ه.
 .11أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله ،املؤلف :عياض بن انمي بن عوض السلمي ،دار التدمرية،
الرايض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1426 ،ه.
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 .12اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،علي بن سليمان
املرداوي أبو احلسن( ،ه ، )885حتقيق :حممد حامد الفقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 .13البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،املؤلف :زين الدين ابن جنيم احلنفي970( ،ه)  ،دار املعرفة ،بريوت.
 .14البحر احمليط يف أصول الفقه ،املؤلف :أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي
(املتوىف794 :ه)  ،دار الكتيب ،الطبعة األوىل1414 ،ه.
 .15بدائع الفوائد ،املؤلف :حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،حتقيق :هشام عبد العزيز عطا،
عادل عبد احلميد العدوي ،أشرف أمحد ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل،
1416ه.
 .16بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية يف سرية أمحدية ،املؤلف :حممد بن حممد بن
مصطفى بن عثمان ،أبو سعيد اخلادمي احلنفي (املتوىف1156 :ه)  ،مطبعة احلليب1348 ،ه.
 .17البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ،املؤلف :أبو الوليد حممد بن أمحد بن
رشد القرطيب (املتوىف520 :ه)  ،حتقيق :د حممد حجي وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
لبنان ،الطبعة الثانية1408 ،ه.
 .18التاج واإلكليل ملختصر خليل ،املؤلف :حممد بن يوسف بن أيب القاسم الغرانطي ،أبو عبد هللا
املواق املالكي (املتوىف897 :ه)  ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1416 ،ه.
 .19اتريخ دمشق ،املؤلف :ابن عساكر ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1419 ،ه.
 .20التبيان يف آداب محلة القرآن ،املؤلف :أبو زكراي حيىي بن شرف الدين النووي ،الوكالة العامة للتوزيع،
دمشق ،الطبعة األوىل1403 ،ه.
 .21التحبري إليضاح معاين التيسري ،املؤلف :حممد بن إمساعيل بن صالح احلسين ،الكحالين مث
الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،املعروف كأسالفه ابألمري (املتوىف1182 :ه)  ،حتقيق :حممد
صبحي بن حسن حالق أبو مصعب ،مكتبة الرشد ،الرايض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل 1433 ،ه.
 .22حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصي من كالم سيد املرسلي ،املؤلف :حممد بن علي بن حممد بن
عبد هللا الشوكاين اليمين (املتوىف1250 :ه)  ،دار القلم ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1984 ،م.
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 .23حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ،املؤلف :أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي ،روجعت
وصححت :على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء ،املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى
حممد1357 ،ه.
 .24تفسري أيب السعود ،إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي ،املؤلف :حممد بن حممد العمادي
أبو السعود ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 .25تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار)  ،املؤلف :حممد رشيد بن علي رضا احلسيين (املتوىف1354 :ه)
 ،اهليئة املصرية العامة للكتاب 1990 ،م.
 .26تفسري القرآن العظيم البن أيب حات ،املؤلف :أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس التميمي،
الرازي ابن أيب حات (املتوىف327 :ه)  ،حتقيق :أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثالثة 1419 ،ه.
 .27التقرير والتحبري ،املؤلف :أبو عبد هللا ،مشس الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف اببن أمري
حاج ،ويقال له :ابن املوقت احلنفي (املتوىف879 :ه)  ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1403 ،ه.
 .28التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ،املؤلف :عبد الرحيم بن احلسن األسنوي أبو حممد ،حتقيق:
د .حممد حسن هيتو ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1400 ،ه.
 .29اجلامع الصحيح املختصر ،املؤلف :حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،حتقيق :د.
مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،اليمامة ،بريوت ،الطبعة الثالثة1407 ،ه.
 .30جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسي حديثا من جوامع الكلم ،املؤلف :زين الدين عبد الرمحن بن
السالمي ،البغدادي ،مث الدمشقي ،احلنبلي (املتوىف795 :ه)  ،حتقيق:
أمحد بن رجب بن احلسنَ ،
شعيب األرانؤوط ،إبراهيم ابجس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة السابعة1422 ،ه.
 .31جامع بيان العلم وفضله ،أتليف :أيب عمر يوسف بن عبد هللا النمري القرطيب ،حتقيق :أبو عبد
الرمحن فواز أمحد زمريل ،مؤسسة الراين ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل1424 ،ه.
 .32اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب (املتوىف:
875ه)  ،احملقق :الشيخ حممد علي معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،دار إحياء الرتاث
العريب بريوت ،الطبعة األوىل 1418 ،ه.
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 .33حاشية العطار على مجع اجلوامع ،للعالمة الشيخ حسن العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع
اجلوامع البن السبكي ،وهبامشه تقرير الشيخ عبد الرمحن الشربيين على مجع اجلوامع ،دار الكتاب
العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .34الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،املؤلف :عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي( :ت911ه)  ،حتقيق:
مركز هجر للبحوث ،دار هجر ،مصر1424 ،ه
 .35دليل الفاحلي لطرق رايض الصاحلي ،املؤلف :حممد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم البكري
الصديقي الشافعي (املتوىف1057 :ه)  ،اعتىن هبا :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنشر
والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الرابعة 1425 ،ه.
 .36الذخرية ،املؤلف :شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق :حممد حجي ،دار الغرب ،بريوت،
1994م.
 .37رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام ،املؤلف :أبو حفص عمر بن علي بن سامل اللخمي
اإلسكندري املالكي ،اتج الدين الفاكهاين (املتوىف734 :ه)  ،حتقيق ودراسة :نور الدين طالب،
دار النوادر ،سوراي ،الطبعة األوىل 1431 ،ه.
 .38سبل اهلدى والرشاد ،يف سرية خري العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد،
املؤلف :حممد بن يوسف الصاحلي الشامي (املتوىف942 :ه)  ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد
املوجود ،الشيخ علي حممد معوض ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1414 ،ه.
 .39سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،املؤلف :أبو عبد الرمحن حممد انصر
الدين ،بن احلاج األلباين (املتوىف1420 :ه)  ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض ،الطبعة األوىل،
1415ه.
 .40سنن ابن ماجه ،املؤلف :حممد بن يزيد أبو عبدهللا القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
الفكر ،بريوت.
 .41سنن أيب داود ،املؤلف :سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،حتقيق :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،دار الفكر.
 .42سنن الرتمذي ،اجلامع الصحيح ،املؤلف :حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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 .43سنن الدارمي ،املؤلف :عبدهللا بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي ،حتقيق :فواز أمحد زمريل ،خالد
السبع العلمي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
 .44السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي ،املؤلف :أبو بكر أمحد بن احلسي بن علي البيهقي ،جملس
دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آابد ،الطبعة األوىل1344 ،ه.
 .45سري أعالم النبالء ،املؤلف :مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز الذهيب
(املتوىف748 :ه)  ،احملقق :جمموعة من احملققي إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة الثالثة 1405 ،ه.
 .46شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،املؤلف :حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين (ت)1122
 ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،ه.
 .47شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)  ،املؤلف :شرف الدين
احلسي بن عبد هللا الطييب (743ه)  ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز،
مكة املكرمة ،الرايض ،الطبعة األوىل 1417 ،ه.
 .48شرح العقيدة السفارينية (الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية)  ،املؤلف :حممد بن صاحل بن
حممد العثيمي (املتوىف1421 :ه)  ،دار الوطن ،الطبعة األوىل 1426 ،ه.
 .49شرح الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهية للشيخ أيب بكر بن أيب القاسم األهدل اليمين الشافعي
(ت1035ه)  ،أتليف :حممد صاحل موسى حسي ،مؤسسة الرسالة انشرون ،الطبعة األوىل،
1430ه
 .50شرح الكوكب املنري ،املؤلف :تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي
املعروف اببن النجار احلنبلي (املتوىف972 :ه)  ،حتقيق :حممد الزحيلي ونزيه محاد ،مكتبة العبيكان،
الطبعة الثانية1418 ،ه.
 .51شرح سنن أيب داود ،املؤلف :شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حسي بن علي بن رسالن املقدسي
الرملي الشافعي (املتوىف 844 :ه)  ،حتقيق :عدد من الباحثي بدار الفالح إبشراف خالد الرابط،
دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،الفيوم ،مصر ،الطبعة األوىل 1437 ،ه.
 .52شرح سنن النسائي املسمى «ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب» ،املؤلف :حممد بن علي بن آدم اإلثيويب
َالولَّ ِوي ،دار املعراج الدولية ،دار آل بروم ،الطبعة األوىل.
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 .53شعب اإلميان ،املؤلف :أمحد بن احلسي بن علي اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف:
458ه)  ،حتقيق :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ،أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه :خمتار
أمحد الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي ،اهلند ،مكتبة الرشد ،الرايض ،الطبعة األوىل1423 ،
ه.
 .54صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،املؤلف :حممد بن حبان بن أمحد أبو حات التميمي البسيت،
حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثانية1414 ،ه.
 .55صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسي القشريي النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 .56ضعيف اجلامع الصغري وزايدته (الفتح الكبري)  ،املؤلف :حممد انصر الدين األلباين ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثالثة1408 ،ه.
 .57العدة يف أصول الفقه ،املؤلف :القاضي أبو يعلى ،حممد بن احلسي بن حممد ابن الفراء (املتوىف:
458ه)  ،حتقيق :د أمحد بن علي بن سري املباركي ،الطبعة الثانية  1410ه.
 .58عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،املؤلف :أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى احلنفي بدر
الدين العيين (املتوىف855 :ه)  ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 .59غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،املؤلف :نظام الدين احلسن بن حممد بن حسي القمي النيسابوري
(املتوىف850 :ه)  ،حتقيق :الشيخ زكراي عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1416ه.
ياث الظلم ،املؤلف :عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين أبو املعايل( ،ت)478
 .60غياث األمم و ِالت ُ
 ،حتقيق :د .فؤاد عبد املنعم ،د .مصطفى حلمي ،دار الدعوة ،اإلسكندرية1979 ،ه.
 .61الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي ،املؤلف :أمحد شهاب الدين ابن حجر اهليتمي املكي ،دار
الفكر.
 .62الفتاوى الفقهية الكربى ،املؤلف :أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري،
شهاب الدين شيخ اإلسالم ،أبو العباس (املتوىف974 :ه)  ،مجعها :الشيخ عبد القادر بن أمحد
بن علي الفاكهي املكي (ت  982ه)  ،املكتبة اإلسالمية.
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 .63الفتاوى الكربى ،املؤلف :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ،حتقيق :حسني حممد
خملوف ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة األوىل1386 ،ه.
 .64الفتاوى اهلندية ،املؤلف :جلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي ،دار الفكر ،الطبعة الثانية1310 ،ه.
 .65فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السالم ،حتقيق :خالد اجلندي ،الدار املصرية اللبنانية ،الطبعة
األوىل1430 ،ه.
 .66فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ،املؤلف :حممد بن إبراهيم
بن عبد اللطيف آل الشيخ (املتوىف1389 :ه)  ،مجع وترتيب وحتقيق :حممد بن عبد الرمحن بن
قاسم مطبعة احلكومة مبكة املكرمة ،الطبعة األوىل 1399 ،ه.
 .67فتح الباري شرح صحيح البخاري ،املؤلف :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب،
دار املعرفة ،بريوت1379 ،ه.
 .68فتح الباري ،املؤلف :زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين البغدادي مث الدمشقي
الشهري اببن رجب ،حتقيق :أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن حممد ،دار ابن اجلوزي ،السعودية،
الدمام ،الطبعة الثانية1422 ،ه.
 .69الفتح املبي بشرح األربعي ،املؤلف :أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري،
شهاب الدين شيخ اإلسالم ،أبو العباس (املتوىف 974 :ه)  ،عين به :أمحد جاسم حممد احملمد،
قصي حممد نورس احلالق ،أبو محزة أنور بن أيب بكر الشيخي ال ّداغستاين ،دار املنهاج ،جدة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 .70الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي ،املؤلف :حممد بن مفلح بن
حممد بن مفرج ،أبو عبد هللا ،مشس الدين املقدسي الراميين مث الصاحلي احلنبلي (املتوىف763 :ه) ،
حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1424 ،ه.
 .71الفروق (أنوار الربوق يف أنواء الفروق)  ،املؤلف :أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد
الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف (املتوىف684 :ه)  ،ومعه «إدرار الشروق على أنوار الفروق» وهو
حاشية الشيخ قاسم بن عبد هللا املعروف اببن الشاط (723ه) لتصحيح بعض األحكام وتنقيح
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بعض املسائل ،وحباشية الكتابي« :هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية» للشيخ حممد
بن علي بن حسي مفيت املالكية مبكة املكرمة (1367ه)  ،عامل الكتب.
 .72الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،املؤلف :أمحد بن غامن بن سامل شهاب الدين
النفراوي األزهري املالكي (املتوىف1126 :ه)  ،دار الفكر1415 ،ه.
 .73فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،املؤلف :زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفي
بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري (املتوىف1031 :ه)  ،املكتبة التجارية الكربى،
مصر ،الطبعة األوىل1356 ،ه.
 .74القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ،املؤلف :القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري
االشبيلي املالكي (املتوىف543 :ه)  ،حتقيق :الدكتور حممد عبد هللا ولدكرمي ،دار الغرب اإلسالمي،
الطبعة األوىل1992 ،م.
 .75قضاء احلوائج ،املؤلف :عبد هللا بن حممد بن عبيد ابن أيب الدنيا أبو بكر ،حتقيق :جمدي السيد
إبراهيم ،مكتبة القرآن ،القاهرة.
 .76قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،املؤلف :أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب
القاسم السلمي الدمشقي ،امللقب بسلطان العلماء (املتوىف660 :ه)  ،راجعه وعلق عليه :طه عبد
الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة 1414 ،ه.
 .77القواعد الفقهية املشتملة على الرتجيح ،أتليف :د :عبد الرمحن عزاز بن حممد آل عزاز ،دار كنوز
أشبيليا ،الطبعة األوىل1438 ،ه.
 .78القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،املؤلف :د .حممد مصطفى الزحيلي ،دار الفكر،
دمشق ،الطبعة األوىل 1427 ،ه.
 .79القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام ،املؤلف :علي بن عباس البعلي احلنبلي ،حتقيق:
حممد حامد الفقي ،مطبعة السنة احملمدية ،القاهرة1375 ،ه.
 .80القواعد ،املؤلف :أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن املعروف ب «تقي الدين احلصين» (املتوىف829 :
ه)  ،حتقيق :د .عبد الرمحن بن عبد هللا الشعالن ،د .جربيل بن حممد بن حسن البصيلي ،مكتبة
الرشد ،الرايض ،الطبعة األوىل 1418 ،ه.
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 .81كتاب العي ،املؤلف :أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق :د.مهدي املخزومي و د.
إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
 .82الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري ،املؤلف :حممد بن يوسف بن علي ،مشس الدين
الكرماين (املتوىف786 :ه)  ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة أوىل1356 ،ه.
 .83لسان العرب ،املؤلف :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة
األوىل.
 .84لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف ،املؤلف :زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب
السالمي ،البغدادي ،مث الدمشقي ،احلنبلي (املتوىف795 :ه)  ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل،
احلسنَ ،
1424ه.
 .85جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،املؤلف :نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ( 807ه)  ،بتحرير
احلافظي اجلليلي :العراقي وابن جحر ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1408 ،ه
 .86جمموع الفتاوى ،املؤلف :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف:
728ه)  ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية1416 ،ه.
 .87اجملموع شرح املهذب ،املؤلف :أبو زكراي حيىي بن شرف الدين النووي ،دار الفكر ،بريوت1997 ،م.
 .88احملكم واحمليط األعظم ،املؤلف :أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي (ت458 :ه) ،
احملقق :عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ه.
 .89احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة  ،Eاملؤلف :أبو املعايل برهان الدين حممود
بن أمحد بن عبد العزيز بن َم َازَة البخاري احلنفي (املتوىف616 :ه)  ،حتقيق :عبد الكرمي سامي
اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1424 ،ه.
 .90خمتصر الفوائد يف أحكام املقاصد املعروف ابلقواعد الصغرى ،أتليف :سلطان العلماء أيب حممد عز
الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم الشافعي (ت ، )660حتقيق :الدكتور صاحل املنصور ،دار ابن
اجلوزي ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
 .91املدخل املؤلف :أبو عبد هللا حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي املالكي الشهري اببن احلاج،
(ت737ه)  ،دار الفكر1401 ،ه.
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 .92املدخل إىل السنن الكربى ،املؤلف :أمحد بن احلسي بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين،
أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :ه)  ،حتقيق :د .حممد ضياء الرمحن األعظمي ،دار اخللفاء للكتاب
اإلسالمي الكويت.
 .93مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،املؤلف :أبو احلسن عبيد هللا بن حممد عبد السالم الرمحاين
املباركفوري (املتوىف1414 :ه)  ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس
اهلند ،الطبعة الثالثة1404 ،ه.
 .94مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،املؤلف :علي بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور الدين املال
اهلروي القاري (املتوىف1014 :ه)  ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 .95املستدرك على الصحيحي ،املؤلف :أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه
النيسابوري املعروف اببن البيع (املتوىف405 :ه)  ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1411 ،ه.
 .96املستصفى ،املؤلف :أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف505 :ه)  ،حتقيق :حممد
عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1413 ،ه.
 .97مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثانية1420 ،ه.
 .98مسند الشهاب ،املؤلف :أبو عبد هللا حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي
املصري (املتوىف454 :ه)  ،حتقيق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
الثانية1407 ،ه.
 .99املعجم األوسط ،املؤلف :أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض هللا بن
حممد ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ،دار احلرمي ،القاهرة1415 ،ه.
 .100املعجم الصغري للطرباين ،املؤلف :سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ،حتقيق :حممد
شكور حممود احلاج أمري ،املكتب اإلسالمي ،دار عمار ،بريوت ،عمان ،الطبعة األوىل1405 ،ه.
 .101املعجم الكبري ،املؤلف :سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ،حتقيق :محدي بن عبداجمليد
السلفي ،مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل ،الطبعة الثانية1404 ،ه.
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 .102مقاييس اللغة ،املؤلف :أبو احلسي أمحد بن فارس بن زكراي ،احملقق :عبد السالم حممد هارون،
دار الفكر1399 ،ه.
 .103املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،املؤلف :عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو
حممد ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،ه.
 .104مفاتيح الغيب (التفسري الكبري)  ،املؤلف :أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن التيمي الرازي
امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف606 :ه)  ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة
الثالثة 1420 ،ه.
 .105املنثور يف القواعد الفقهية ،املؤلف :أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي
(املتوىف794 :ه)  ،وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة الثانية1405 ،ه.
 .106املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري النووي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،م.
 .107املهذب يف علم أصول الفقه املقارن( ،حترير ملسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية)  ،املؤلف :عبد
الكرمي بن علي بن حممد النملة ،مكتبة الرشد ،الرايض ،الطبعة األوىل  1420ه.
 .108املوافقات ،أتليف :إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب ،دراسة وحتقيق :أبو عبيدة مشهور
بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 .109مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،املؤلف :مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد
الرمحن الطرابلسي املغريب ،املعروف ابحلطاب ُّالرعيين املالكي (املتوىف954 :ه)  ،دار الفكر ،الطبعة
الثالثة1412 ،ه.
 .110موسوعة القواعد الفقهية ،املؤلف :حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1424 ،ه.

***
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األعمال املتعدية والقاصرة (قاعدهتا وتطبيقاهتا الفقهية)
د :عبد اجمليد بن صاحل املنصور

المسائل األصولية المرتبطة بالعقيدة في باب النسخ
من كتاب فهم القرآن ومعانيه للحارث المحاسبي

د.أحمد بن عايل بن علي معافا
قسم الشريعة – كلية الشريعة والقانون
جامعة جازان

المسائل األصولية المرتبطة بالعقيدة في باب النسخ من كتاب فهم القرآن
ومعانيه للحارث المحاسبي
د.أحمد بن عايل بن علي معافا
قسم الشريعة – كلية الشريعة والقانون
جامعة جازان
تاريخ تقديم البحث 1442 /2 /3 :هـ

تاريخ قبول البحث 1442 /3 /19 :هـ

ملخص الدراسة:
عين املفسرون والباحثون يف علوم القرآن بكتاب فهم القرآن للحارث احملاسيب ،كمدون من
املدوانت املبكرة يف التأليف يف علوم القرآن ،وال غرو يف ذلك ففي مصنف احلارث من النظر
القرآين ما ال ختطئه عني ،غري أن املتعمق يف قراءة هذا املصنف جيد فيه من النهج األصويل تناوال
ودراسة وأسلواب وجمادلة ما حيتم على املتخصصني يف األصول تصويب نظرهم له ،والعناية به ال
سيما مع التسليم بوجود حلقات مفقودة يف اتريخ التصنيف األصويل الكالمي والفقهي ،فقد
تناول احلارث يف مصنفه مسائل أصولية يف ابب النسخ ابلنظر األصويل ،وظهر نفسه الكالمي
ورد فيه على الطوائف املختلفة
املنطلق من تبين املذهب الكاليب كسلف من أسالف األشعريةَّ ،
من املعتزلة والرافضة ،وقد امتاز بتفننه يف العلوم املختلفة ،ومعرفته ابلفقه واحلديث واآلاثر ،وقربه
من السلف الصاحل ،وحسن عبارته وأسلوبه ،وبىن بعض آرائه على مذهب الصفاتية ،وقد مجعت
هذا املسائل ودرستها دراسة أصولية ،وحللتها حتليال علميا بينت مرادها وأصوهلا ومنطلقاهتا،
وانقشت ما فيها من وزلل وأخطاء ،ومن أبرز النتائج:
 -1ظهر مصطلح النسخ عند احلارث احملاسيب على طريقة املتأخرين من األصوليني برفع احلكم
بكليته ،استنادا إىل منطلق عقدي متعلق ابملستثينات الواردة على أخبار الوعد والوعيد حيث
يرى إن إطالق النسخ عليها يستلزم اخللف والكذب.
 -2ظهر مصطلح العموم واخلصوص عند احلارث احملاسيب كرد على الرافضة يف قوهلم بنسخ
األخبار ،ورد على املعتزلة بقوهلم بنسخ آايت الوعيد ،وهذا رصد مبكر لتأثر املسائل األصولية
ابملنطلقات العقدية ،وأصل ملا أتى بعده من كالم يف هذه املسائل عند األصوليني من املتكلمني.
 -3أثر املنطلق العقدي كصفة كالم هللا عز وجل واإلرادة والقول بقدمها أو حدوثها يف مجلة
من املسائل األصولية عنده كالفصل بني النسخ والبداء ،والفرق بني النسخ والعموم واخلصوص،
ونسخ األخبار ،ونسخ كالم هللا عز وجل.
الكلمات املفتاحية :نسخ –احلارث احملاسيب -فهم القرآن -املسائل األصولية -العقيدة.

Fundamental issues related to belief in the chapter on copies of the book
Understanding the Qur’an and its meanings by al-Harith al-Muhasibi
Dr. Ahmed bin Ayel bin Ali
Department of Sharia - College of Sharia and Law
Jazan University
Abstract:
The commentators and researchers in the sciences of the Qur’an have
designated the book “Understanding the Qur’an for al-Harith al-Muhasibi, as one
of the early records of authorship in the sciences of the Qur’an.” There is nothing
wrong with that. And study, method and debate what is required of specialists in
assets to correct their view of it, and take care of it, especially with recognition
of the existence of missing links in the history of the fundamental verbal and
jurisprudential classification. As a predecessor of the Ash'ari ancestors, we used
to respond in it to the different sects of the Mu'tazila and the Rafidah, and he was
distinguished by his mastery in various sciences, his knowledge of jurisprudence,
hadith and effects, his proximity to the righteous ancestors, his good expression
and style, and based some of his views on the doctrine of attributes, and these
issues were collected and studied by studying Fundamentalism, and scientifically
analyzed in which it showed its purpose, origins and premises, and discussed its
errors and humiliation, and among the most prominent results :
1 -The term abrogation appeared at Al-Harith Al-Mohasabiah in the manner
of the late scholars of the fundamentalists, by raising the judgment in its entirety,
based on a doctrinal point of view related to the exceptions mentioned in the
news of the promise and the warrant, where he believes that launching copies of
them necessitates backward and lying.
2 - The term general and specific appeared as a response to the Shiites in
their saying of copies of news, and he responded to the Mu'tazila by saying that
they copy the verses of the warning, and this is an early observation of the
impact of fundamentalist issues by the doctrinal premises, and the origin of what
came after him from words on these issues of the fundamentalists among the
speakers.
3- The effect of the doctrinal approach as an attribute of the words of Allah
the Almighty and the will and the saying with its earlier or its occurrence in a
number of fundamental issues for him, such as the separation between copying
and beginning, the difference between copying, general and specific, copying
news, and copying the words of Allah the Almighty.
key words: abrogation - al-harith al-muhasabi - understanding the Qur’an - issues
of fundamentalism - belief.

املقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما
بعد:
فإن علم أصول الفقه من العلوم اجلليلة اليت تتابع العلماء على العناية به،
وإثراء معارفه ،وتقعيد مسائله مبختلف توجهاهتم العقدية ومذاهبهم الفقهية بدءا
من مصنف اإلمام الشافعي الذي يؤرخ به النشأة احلقيقية هلذا العلم إىل أن
وصل مبلغه وتوسعت مباحثه على يدي القاضيني :القاضي الباقالين والقاضي
عبد اجلبار مبا أمساه بعضهم إبعادة أتسيس علم األصول ،فهو من العلوم
املشرتكة بني الفقهاء واملتكلمني؛ وله روابط ووشائج بعدد من العلوم والفنون.
ومل يكن ما كتبه القاضيان ،وأدخاله من املسائل الكالمية يف املدوانت
األصولية قد أنشآه من عدم أو كتباه دون سابق كالم ونقاش للعلماء قبلهم؛
بل سبقهم عدد من العلماء ممن كان على منهجهم وتوجههم.
وقد لفت نظري مجلة من اجلهود األصولية املبكرة عند املتكلمني قبل
القاضيني ،ومنها ما تناوله احلارث احملاسيب (ت 243هـ) -الذي يعد ممن
خاض يف علم الكالم ،وتبىن الرد على املعتزلة ومناقضتهم-يف بعض كتبه
ومصنفاته ،مما يعترب ممهدا ملزج علم أصول الفقه بعلم الكالم ،وجهدا من اجلهود
املبذولة يف التداخل بني العلمني ،وذلك بتناوله للمسائل األصولية انطالقا من
التوجهات العقدية واملنطلقات الكالمية ،واستخدامه النظر العقلي يف البحث
واالستدالل ،السيما ما تناوله يف ابب النسخ يف كتابه فهم القرآن ومعانيه
؛فعزمت على مجع هذه املسائل األصولية ودراستها دراسة حتليلية موازنة
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،وأمسيته « :املسائل األصولية املرتبطة ابلعقيدة يف ابب النسخ من كتاب فهم
القرآن للحارث احملاسيب (ت 243هـ)».

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
تظهر أمهية البحث عن طريق النقاط اآلتية:
 -1هذا املوضوع يسهم يف تسليط الضوء على معامل من أصول الفقه بعد
رسالة اإلمام الشافعي (ت 204ه) ،وإبراز جانب من اجلهود األصولية
بعدها ال سيما مع خفاء هذه اجلهود مقارنة مبا بعده.
 -2تضمن كتاب فهم القرآن ومعانيه للحارث احملاسيب على مسائل أصولية
حباجة إىل مجع ودراسة ،وظهور نفسه األصويل على طريقة املتكلمني ،مع
امتيازه على من بعده من املتكلمني بقرب زمنه من القرون املفضلة ،ومعرفته
التفصيلية بكثري من أقوال السلف الصاحل ،وعناية ابألحاديث واآلاثر املروية
ابلسند.
 -3تفنن احلارث احملاسيب ،ومجعه بني الفقه واحلديث والكالم ،ومعاصرته لعدد
من األئمة واألعالم كأيب يوسف (ت182ه) والشافعي (ت )204وأمحد
(ت 241هـ) وأيب عبيد بن سالم (ت224هـ) –رمحهم هللا ،-وقد ع ّده
بعضهم من الطبقة األوىل من الشافعية ممن صحب اإلمام الشافعي.
 -4مكانة احلارث احملاسيب لدى املتكلمة الصفاتية أتباع املدرسة الكالبية،
وانتساهبم له وع ّده سلفا من أسالف األشاعرة ،وصاحب منزلة سامقة
عندهم ،ولذا برزت العناية بنقل أقواله ،وله آراء مبثوثة يف املصنفات
األصولية ،مع امتيازه عن أيب احلسن األشعري وأتباعه املتأخرين مبعرفته
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املسائل األصولية املرتبطة ابلعقيدة يف ابب النسخ من كتاب فهم القرآن ومعانيه للحارث احملاسيب
د.أمحد بن عايل بن علي معافا

مبذهب السلف يف كثري من املسائل معرفة تفصيلية ،وعلمه ابلسنة واحلديث
واآلاثر وأقوال أهل السنة ،وقرب عهده من األئمة والسلف حيث أثبت
صفة العلو والصفات اخلربية.
 -5احلارث احملاسيب وإن تكلم يف شأنه علماء احلديث والسنة املعاصرون له-
كاإلمام أمحد  -وحذروا من مصنفاته بسبب دخوله يف شيء يسري من
الكالم ،وتسليمه للمعتزلة ببعض أصوهلم ،فإن أقواله يُستفاد منها يف بيان
فساد أقوال املعتزلة ملناقضته هلم ورده عليهم.
 -6هذه الدراسة تظهر العالقة بني علم أصول الفقه وعلم الكالم لدى
األصوليني املتكلمني ،فمباحث النسخ ليست خاصة أبصول الفقه وعلوم
القرآن؛ بل هلا ارتباط ابلعقيدة والكالم ،كما تربز الروابط بني ما أضافه
القاضيان الباقالين وعبد اجلبار من مسائل كالمية يف املدوانت األصولية،
وبني من تقدمهم من العلماء الذين دخلوا يف علم الكالم وابشروا مسائله.
 -7التنبيه على األخطاء الواردة يف هذه املسائل األصولية املخالفة ملذهب أهل
السنة واجلماعة ،والرد عليها.
 -8مع أمهية هذا املوضوع يف تناول املسائل األصولية يف ابب النسخ ألحد
العلماء املتقدمني ،واإلضافة املهمة يف إبراز ارتباط املسائل األصولية يف
املدوانت األصولية مبا كتبه املتقدمون مل أقف على من حبثه أو قدم دراسة
فيه.
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أهداف املوضوع:

يهدف البحث يف هذ املوضوع إىل:
 -1إبراز جانب من اجلهود األصولية بعد رسالة اإلمام الشافعي ،وحلقة من
احللقات املفقودة لدى املتكلمني يف التأليف يف أصول الفقه قبل القاضيني:
الباقالين وعبد اجلبار ،يتمثل يف املسائل األصولية يف ابب النسخ اليت تناوهلا
احلارث احملاسيب يف كتابه ،والكتاب وإن عُ َّد عند املتأخرين من كتب علوم
القرآن؛ وبرزت العناية به عندهم إال أن املوضوعات املتناولة فيه أبصول
الفقه ألصق؛ كالرد على منكري النسخ بشبهة اقتضائه البداء ،ومسألة نسخ
األخبار ،ونسخ الصفات ،وقد كان نَـ َفسه-أعين احلارث -األصويل ابرزا
يتبني جانب من النواحي التارخيية لتطور علم أصول الفقه
ظاهرا فيه ،وبه َّ
عند املتكلمني.
 -2مجع املسائل األصولية املتعلقة بباب النسخ من كتاب فهم القرآن ومعانيه.
 -3دراسة هذه املسائل ومقارنتها آبراء غريه من األصوليني.
خطة البحث:
تشتمل خطة البحث على مقدمة ومتهيد ومباحث على النحو اآليت:
املقدمة وفيها بيان املوضوع وأمهيته وأسباب اختياره ومنهج البحث.
التمهيد :يف التعريف ابحلارث احملاسيب والتعريف بكتابه :وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف ابحلارث احملاسيب وفيه أربع مسائل:
املسألة األوىل :امسه ونسبه ومولده ووفاته.
املسألة الثانية :نشأته ومكانته.
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املسألة الثالثة :عقيدته ومذهبه الفقهي ،وفيه فرعان:
الفرع األول :عقيدته.
الفرع الثاين :مذهبه الفقهي.
الفرع الثالث :مكانته األصولية وآراؤه.
املطلب الثاين :التعريف بكتاب فهم القرآن ومعانيه ،وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :اسم الكتاب وموضوعاته الرئيسة.
املسألة الثانية :منهجه يف عرض مسائل الكتاب.
املبحث األول :تعريف النسخ اصطالحا:
املبحث الثاين :الفصل بني النسخ والبداء.
املبحث الثالث :الفرق بني النسخ والتخصيص.
املبحث الرابع :ما ال جيوز فيه النسخ وما جيوز ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :ما ال جيوز فيه النسخ ،وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :نسخ أمساء هللا وصفاته.
املسألة الثانية :نسخ األخبار.
املطلب الثاين :ما جيوز فيه النسخ.
املبحث اخلامس :نسخ كالم هللا تعاىل.
املبحث السادس :النسخ قبل التمكن من االمتثال.
اخلامتة :وفيها ذكر نتائج البحث وتوصياته.
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منهج البحث:

اتبعت يف هذا البحث املنهج اآليت:
 -1استقراء املسائل األصولية للحارث احملاسيب يف ابب النسخ من كتاب "فهم
القرآن ومعانيه".
 -2حترير رأي احلارث احملاسيب يف املسألة األصولية ،مث أذكر أدلته إن وجدت
واكتفي هبا ،مث اذكر رأي املخالفني له إن وجد ،وأذكر حجتهم مث املوازنة
والرتجيح.
 -3مقارنة آرائه مع األقوال األصولية األخرى ،فإن كان موافقا جلماهري
األصوليني أو غالبهم اكتفيت حبكاية ذلك ،وإن كان خمالفا للجمهور أو
للشافعية بينت ذلك دون توسع يف األقوال واألدلة واملناقشات.
 -4ما رأيت أمهيته من كالم احلارث احملاسيب أنقله بنصه ولو طال ،وما توسع
فيه اختصرته ونقلته ابملعىن وأعزو مباشرة إىل املصدر.
 -5تقريب املسائل األصولية املوجودة يف كتاب فهم القرآن ،والعناية ابملسائل
ذات الطابع األصويل.
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متهيد يف التعريف ابحلارث احملاسيب ،والتعريف بكتابه.

وفيه مطلبان:

املطلب األول :التعريف ابحلارث احملاسيب(.)1
وفيه أربعة مسائل:

املسألة األول :امسه ونسبه ومولده ووفاته.
هو الشيخ احملدث الفقيه األصويل املتكلم الزاهد ،شيخ الصوفية أبو عبد
هللا احلارث بن أسد العنزي البصري ،مث البغدادي امللقب ابحملاسيب؛ إما لشدة

حماسبة لنفسه ،أو حلصى كانت يف يده يعدُّها وحيسبها حالة الذكر(. )2
ولد يف البصرة ما بني عام (165هـ) و(170ه) حيث مل حتدد املصادر
التارخيية سنة والدته بدقة ،وتُويف ببغداد عام 243هـ(.)3

( )1انظر يف ترمجته واخباره :الفهرست البن الندي ( ،)261وطبقات الصوفية للسلمي ( ،)58وحلية
األولياء لألصفهان ( ،)73/110واتريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ،)211/8واألنساب
للسمعان ( ،)208/5وصفة الصفوة البن اجلوزي ( ،)367/2واملنتظم البن اجلوزي
( ،)308/11وطبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح ( ،)438/1وفيات األعيان البن خلكان
( ،)57/2واملختصر يف أخبار البشر البن كثي ( ،)40/2وسي أعالم النبالء للذهب
( ،)110/12والعرب له ( ،)440/1واتريخ اإلسالم له ( ،)205/18والوايف ابلوفيات للصفدي
( ،)198/11ومرآة اجلنان لليافعي ( ،)142/2والتاريخ البن الوردي ( ،)219/1وطبقات
الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي ( ،)275/2وطبقات األولياء البن امللقن ( ،)175وطبقات
الشافعية البن قاضي شهبة ( ،)59/1والنجوم الزاهرة البن تغري (.)216/2
( )2انظر :اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ،)211/8واألنساب للسمعان (.)207/5
( )3انظر :الفهرست البن الندي ( ،)261واألنساب للسمعان ( ،)208/5وصفة الصفوة
البن اجلوزي (.)367/2
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املسألة الثانية :نشأته ومكانته.

نشأ احلارث احملاسيب نشأة علمية يف كنف والديه ،وطلب العلم ابلبصرة
ابتداءا؛ مث انتقل مبكرا إىل عاصمة اخلالفة العباسية ومركز العلم واحلضارة
واالزدهار :بغداد ،إكماال لطلب العلم ،والسعي يف الرزق يف حياة حافلة بطلب
احلديث والتفقه يف الدين ،وعاصر طائفة من األئمة وأهل احلديث؛ كاإلمام
الشافعي (ت402هـ) الذي عدَّه بعض املرتمجني له من الطبقة األوىل املصاحبة
له واملتتلمذين عليه يف رحلته الثانية إىل بغداد ،وكان من اآلخذين مبذهبه،
وكأيب عبيد :القاسم بن سالم(ت224هـ) الذي أخذ عنه علوم القرآن واللغة

وأصول الفقه(.)1
وروى احلديث واتصل سنده بطائفة من كبار احملدثني يف عصره كيزيد بن
وه َشيم بن بشري(ت183ه) ووكيع بن
هارون (ت206هـ) ُ
اجلراح(ت197هـ)(،)2وروى عنه طائفة من احملدثني كأمحد بن احلسن بن عبد
اجلبار الصويف (ت306ه) ،وأمحد بن القاسم بن نصر الفرائضي(ت،)320

وغريمها(.)3

( )1انظر :سي أعالم النبالء للذهب ( ،)112/12واتريخ اإلسالم له (.)205/18
( )2انظر يف :الفهرست البن الندي ( ،)261واتريخ بغداد للخطيب البغدادي (،)211/8
واتريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ،)211/8واملنتظم البن اجلوزي ( ،)308/11وهتذيب
الكمال للمزي (،)208/5
( )3انظر :اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ،)211/8واألنساب للسمعان (،)208/5
وهتذيب الكمال للمزي (.)208/5
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ومما ذكرت الرتاجم من مكانته ما وصف به من اإلمامة يف الفقه واحلديث
والكالم والتصوف ،وكان من العلم مبوضع وأستاذا لكثري من البغداديني؛
وتصدَّى للرد على املعتزلة والرافضة واجلهمية واخلوارج يف عصره ،وذكر عنه
كثرة كتبه ومصنفاته وما فيها من فوائد عظيمة وكوهنا أصوال وقواعد ملا

بعده(،)1يقول الذهيب« :صدوق يف نفسه ،وقد نقموا عليه بعض تصوفه
وتصانيفه»)2(.

***

( )1انظر :الفهرست البن الندي ( ،)261وطبقات الصوفية للسلمي ( ،)58واتريخ بغداد
للخطيب البغدادي ( ،)211/8وطبقات الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي
(.)275/2
( )2ميزان االعتدال للذهب (.)164/2
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املسألة الثالثة :عقيدته ومذهبه الفقهي.
وفيه فرعان:

الفرع األول :عقيدته.
مر احلارث احملاسيب مبراحل وأطوار يف حياته؛ فقد كان يف ابدئ أمره معتنيا
َّ
ابألثر والرواية والفقه والعلم ابحلالل واحلرام ،ومن مجلة أهل السنة واجلماعة يف
التزام الكتاب والسنة والسري على طريقة النيب  وصحابته من كمال التسليم
له ،واالنقياد ألمره ،وتلقي خربه ابلقبول دون معارضة له ابملعقوالت أو
اخلياالت أو األذواق ،يقول عن نفسه « :فلم أزل برهة من عمري أنظر اختالف
األمة ،والتمس املنهاج الواضح والسبيل القاصد ،وأطلب العلم والعمل ،واستدل
على طريق اآلخرة إبرشاد العلماء ،وعقلت كثريا من كالم هللا عز وجل بتأويل
الفقهاء »(.)1
مث ابشر بعد ذلك علم الكالم املذموم عند السلف ،وصنف فيه املصنفات،
ورد على الطوائف املخالفة من اجلهمية واملعتزلة والرافضة واخلوارج أبدواهتم
َّ
الزما ُن
وأساليبهم ومناهجهم ،يقول الشهرستاين (ت548ه)َّ « :
حَّت انتَهى َّ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
سي واحلا ِر ِث ب ِن
إىل عبد هللا ب ِن سعيد ال ُك ِّ
اليب (ت240ه) وأيب العبَّاس ال َقالن ِّ

( )1الوصااي للمحاسب ( ،)37احلارث بن أسد احملاسب ،حتقيق د.عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،بيوت.
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ِ
ابشروا ِعلم ال َك ِ
السلَ ِ
الم
يب ،وهؤالء كانوا من ُمج ِلة َّ
ف َّإال َّأهنم َ
َ
َ
أسع َد املُحاس ِّ
ٍ
السلَ ِ
اهني أُصوليَّ ٍة»(.)1
عقائد َّ
وأيَّدوا َ
ف حبُ َج ٍج َكالميَّة وبر َ
فأخرجه ذلك اخلوض يف علم الكالم إىل شيء من موافقة املعتزلة يف بعض
أدلتهم وأساليبهم الكالميةٍ ،
وبعض من بدع الكالبية يف صفات هللا تعاىل

وأفعاله ؛كنفي بعض الصفات اخلربية واألفعال االختيارية( ،)2وقد كان
ينتسب إليهم – أعين الكالبية -ويتبعهم ؛فهجره اإلمام أمحد ،وأمر هبجره
َّ
وحذر منه؛ يقول اخلطيب البغدادي (ت463ه) « :وكان أمحد بن حنبل
يكره حلارث نظره يف الكالم ،وتصانيفه الكتب فيه ،ويصد الناس

عنه»(،)3ويقول ابن تيمية(ت728ه) « :وإمنا هجره-يعين هجر اإلمام أمحد
للحارث -ألنه كان على قول ابن ُك ّالب الذي وافق املعتزلة على صحة طريق
احلركات ،وصحة طريق الرتكيب  ،ومل يوافقهم على نفي الصفات مطلقا  ،بل
كان هو وأصحابه يثبتون أن هللا فوق اخللق عال على العامل موصوف
ابلصفات ،ويقررون ذلك ابلعقل  ،وإن كان مضمون مذهبه نفي ما يقوم
بذات هللا تعاىل من األفعال وغريها مما يتعلق مبشيئته واختياره ،وعلى ذلك
بىن كالمه يف مسألة القرآن ،وهذا هو املعروف عند من له خربة بكالم أمحد
من أصحابه وغريهم من علماء أهل احلديث

والسنة»)4(.

( )1امللل والنحل للشهرستان (.)93/1
( )2انظر :ومنهاج السنة النبوية البن تيمية ( ،)424/1وجمموع الفتاوى له (.)520/6
( )3اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ()211/8
( )4درء التعارض البن تيمية (.)148-147/7
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ويقول أيضا «وأما احلارث احملاسيب فكان ينتسب إىل قول ابن كالب ،وهلذا
»()1

أمر أمحد هبجره ،وكان أمحد ُحيذر عن ابن كالب وأتباعه
ويقول «واإلمام أمحد بن حنبل وغريه من أئمة السنة كانوا حيذرون عن هذا
األصل الذي أحدثه ابن كالب وحيذرون عن أصحابه ،وهذا هو سبب حتذير

اإلمام أمحد عن احلارث احملاسيب وحنوه من الكالبية»(،)2ونقل عن احلارث

احملاسيب رجوعه عن ذلك وتوبته منه(.)3
ومما نقموا على احلارث مبالغته يف التدقيق يف ابب اخلطرات والوساوس مبا
مل أيت به الشرع أو يفعله النيب  وال الصحابة وال التابعون واتبعوهم ،يقول
ابن كثري (ت774ه) « :بل إمنا كره ذلك-يريد اإلمام أمحد  -ألن يف كالمهم
من التقشف وشدة السلوك اليت مل يرد هبا الشرع والتدقيق واحملاسبة الدقيقة
ِ
ي (ت264هـ) على
الرا ِز ُّ
ف أَبُو ُزْر َعةَ َّ
البليغة ما مل أيت هبا أ َْمٌرَ ،وهلََذا لَ َّما َوقَ َ
كتاب احلارث الْ ُم َس َّمى ابلرعاية قال هذا بدعة »(.)4

ذم أمح ُد وغريُه املتكلمني على
ويقول ابن رجب (ت795هـ)« :إمنا َّ
الوساوس واخلطرات من الصوفيَّة حيث كان كالمهم يف ذلك ال يستند إل

( )1درء التعارض البن تيمية (.)6/2
( )2جمموع الفتاوى البن تيمية (.)368/12
( )3انظر :منهاج السنة النبوية البن تيمية ( ،)424/1وجمموع الفتاوى له (،)535/5
(.)496/8( ،)521/6
( )4البداية والنهاية البن كثي (.)330 /10
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ٍ
ٍ
الكالم يف مسائل
ينكر
َ
دليل شرعي ،بل إل جمرد رأي وذوق ،كما كان ُ
مبجرد الرأي من غري ٍ
دليل شرعي»(.)1
احلالل واحلرام َّ
وقد عُ َّد احلارث احملاسيب رمزا من رموز التصوف ،وإماما من أئمتهم()2؛لكنه
مل يكن على طريقة الغالة النابذين للكتاب والسنة املبتعدين عن الشرع ،يقول
الذهيب« :وأين مثل احلارث ،فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف املتأخرين
كالقوت أليب طالب (ت386هـ) ،وأين مثل القوت ،كيف لو رأى هبجة
األسرار البن جهضم (ت410هـ) وحقائق التفسري للسلمي(ت412هـ)،
لطار لبُّه ،كيف لو رأى تصانيف أيب حامد الطوسي (ت505ه) يف ذلك
على كثرة ما يف اإلحياء من املوضوعات»)3(.

( )1جامع العلوم واحلكم البن رجب (.)255
( )2انظر :مرآة اجلنان لليافعي (.)142/2
( )3ميزان االعتدال للذهب (.)165/2
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الفرع الثاين :مذهبه الفقهي.

وصف املرتمجون احلارث احملاسيب ابإلمامة يف الفقه واملعامالت ،و َّ
أن على

ما كتبه يف الدماء املعول عند الشافعية ،ونسب للمذهب الشافعي(، )1وعُ َّد -
عند بعضهم -من الطبقة األوىل اليت صحبت اإلمام الشافعي ،وذكره ابن
السبكي ت(717ه) يف طبقاته وقال عنه« :لو مل يكن يف أصحاب الشافعي
يف الفقه والكالم واألصول والقياس والزهد والورع واملعرفة إال احلارث احملاسيب،
مغرباً يف وجوه خمالفيه»( ،)2وهو وإن عدَّه بعضهم من طبقات الشافعية
لكان ّ
فهو من اجملتهدين املستقلني ،املوصوفني ابإلمامة يف الفقه واملعامالت ومعرفة

احلالل واحلرام(.)3

***

( )1انظر :الفهرست البن الندي ( ،)261واتريخ بغداد للخطيب البغدادي (،)211/8
وطبقات الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي (.)275/2
( )2طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي (.)275/2
( )3انظر :طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي (.)275/2
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الفرع الثالث :مكانته األصولية وآراؤه.

ذكر بعض املرتمجني إمامة احلارث احملاسيب يف عدد من الفنون ،ومنها
األصول والقياس للحارث احملاسيب مكانته األصولية ،وإمامته فيه ويف القياس
يقول السبكي ت(771هـ)« :لو مل يكن يف أصحاب الشافعي يف الفقه
والكالم واألصول والقياس والزهد والورع واملعرفة إال احلارث احملاسيب ،لكان

مغرباً يف وجوه خمالفيه»(.)1
ّ
ونقلت مجلة من آرائه يف عدد من املصنفات األصولية ،يقول أبو املعايل
حوم عليه أحد من علمائنا غري
اجلويين (ت478ه) يف تعريف العقل «وما َّ

احلارث بن أسد احملاسيب»(.)2وتتجلى مكانته األصولية ومالمح منهجه يف
عدد من األمور منها:
 -1حصره ألصول االستنباط ومصادر االستدالل ،فقد ذكر طريقته يف
االستدالل بقوله« :واستشهد عليه الكتاب والسنة وإمجاع األمة أو
استنباطا بيِّنا أو قياسا إذا عدم البيان ابلنص فيما جيوز فيه القياس ،وإال
فالتسليم» ،ففي هذا النص حصر ألصول استدالله فذكر من املصادر ما
أييت:

( )1طبقات الشافعية البن تقي الدين السبكي (.)37/2وهذا الكالم من السبكي فيه ما فيه
نتيجة الظروف املذهبية احلاصلة يف تلك الفرتة ،واألوىل تقدير املذاهب الفقهية واحرتامها
ال توجيه سهام العيب ملخالفيها.
( )2الربهان للجويين (.)95/1
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أ -الكتاب.
ب -السنة النبوية.
ت -إمجاع األمة.
ث -االستنباط البني.
ج -القياس عند عدم النص.
ح -التسليم.
 -2التعريف ببعض املصطلحات األصولية كتعريف العقل ،وهو من التعريفات
املشهورة(،)1وتعريف تقرير النيب بقوله« :أن يراهم أو بعضهم يفعل
الفعل ،أو ُخيرب عنهم أو بعضهم ،وذلك الفعل ال حيتمل إال الطاعة من
احلل أو التحرمي عندهم ال ينهاهم
عمل يف فرض أو عمل ال حيتمل إٍال َّ

عنه؛ كأكلهم الضب حبضرته وحنوه»(.)2
 -3تناوله لبعض الثمرات الفقهية املرتتبة على اخلالف يف املسائل األصولية،
كاخلالف يف تعليق تكليف الصيب ابلبلوغ يقول الزركشي« :إذا علَّقنا
التكليف ابلبلوغ ،فهل يصري مكلفا مبجرده؟ أم ال بُ َّد من أن ميضي بعد
البلوغ من الزمان ما ميكنه فيه التعريف والقبول ؟ فيه وجهان حكامها
احلارث احملاسيب يف فهم السنن ،قال :وقولنا :إنه يصري مكلفا يف الوقت

( )1انظر :الربهان للجويين ( ،)95/1واملنخول (.)45
( )2انظر :البحر احمليط للزركشي (.)202/4
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إذا مل يكن فيه مانع؛ فإذا انقضى وقت أدائه ومل يعلمه كان عاصيا برتكه

العلم والعمل به»(.)1
 -4إضافة بعض املسائل األصولية كجعله تنبيه النيب  على العلة نوعا من
أنواع السنة النبوية زايدة على ما استقر عند األصوليني من القول والفعل
والتقرير ،يقول الزركشي عنه« :ذكر أن سنَّته منحصرة يف أربع :القول
والفعل والتقرير ،مث قال –أي احملاسيب –والرابع :أن يَـَروهُ عليه السالم يفعل
أو يرتك ،فيفهمه أخصاؤه عنه ،وما أراد به ،فيتدينوا بذلك؛ لفهمهم عن
نبيهم مراد هللا يف قوله أو فعله ،وإن كان القول أو الفعل يف الظاهر أقل
من املعىن كنهييه عن األشياء الستة الربوية؛ فأمجعوا على أن كل طعام
ِ
سمه لنا
مرجوع واحد ،يقوم مقام ذلك يف الراب ،وأمجعوا فقالوا :كل ما مل يُ ّ
النيب بعينه فهو لنا مباح ،وكذلك الزكاة يف القر ،وامجعوا على أن اجلواميس
كذلك إذ هو معناه ،وذكر لذلك نظائر »(.)2
 -5بيان املسألة األصولية بذكر ووجوهها وأنواعها ،فحني عرض ألقوال النيب
،ابعتبارها نوعا من أنواع السنة ،ذكر أنواعها ووجوهها ،فقال «وهذا
القسم على وجوه شَّت ،فمنها :ما يبتدئ مث بتعليم عامتهم أو بعضهم.

( )1انظر :املرجع السابق (.)349/1
( )2البحر احمليط (.)213/4
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

293

ومنها :ما يسأله بعضهم عنه فيخربهم .ومنها :ما يكون من بعضهم السبب

بتوفيق هللا ليعلمه بسببه ،فيبينه يف ذلك تبيينا له ،أو ينهى عنه»(. )1
 -6إيضاح املسألة األصولية ابألمثلة والتطبيقات ومن ذلك :مسألة خرب
الواحد والطائفة احملصورة إذا أمجع الفقهاء على قبوله والعمل به يدل على
الصدق قطعا يقول الزركشي« :وقال احلارث احملاسيب يف كتاب فهم السنن:
إن األمة جممعة على إثباته ،وأنه حق وصدق ،ومثَّله-يريد احلارث احملاسيب-
خبرب يف مخس أواق ،ومخس ذود ،وعشرين دينارا ،وأربعني من الغنم الزكاة،
وقال :كما أهنا إذا أمجعت على ترك اخلرب وعدم العلم به َّ
دل على
خالفه»(.)2
 -7الرد على املتكلمني من املذاهب األخرى كالرافضة واملعتزلة ،كما سيظهر
يف ثنااي هذا البحث.
 -8بيان سبب ضالل بعض املذاهب يف املسائل األصولية ،فقد ذكر أن سبب
زيغ املعتزلة يف بعض مسائل النسخ عدم معرفة الناسخ واملنسوخ ،وجعل
العام خاصا ،واخلاص عاما(.)3
ومن آرائه األصولية املتداولة يف املصنفات األصولية:

( )1البحر احمليط (.)12/6
( )2البحر احمليط (.)244/4
( )3فهم القرآن (.)374-372
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 -1القول بنفي نسخ القرآن ابلسنة عقال ،يقول الزركشي ت(794ه)« :وممن
قال بنفي اجلواز العقلي –يريد يف مسألة نسخ القرآن ابلسنة – احلارث بن
أسد احملاسيب»(.)1
 -2القول أبن اتفاق جمتهدي عصر اثن على أحد قويل جمتهدي العصر
األول ،وقد استقر اخلالف يكون حجة وإمجاعا ،ويرفع اخلالف(.)2

 -3خرب الواحد يفيد العلم( )3وتعقب هذه النسبة الزركشي فقال« :وفيما
حكاه عن احلارث نظر؛ فإين رأيت كالمه يف كتاب فهم السنن ،نقل عن
أكثر أهل احلديث ،وأهل الرأي والفقه أنه ال يفيد العلم ،مث قال :وقال
أقلُّهم :يفيد العلم ومل خيرت شيئا ،واحتج إبمكان السهو والغلط من انقله
كالشاهدين جيب العمل بقوهلما ال العلم»(. )4

 -4العقل غريزة يتوصل هبا إىل درك العلوم(.)5
 -5خرب الواحد والطائفة احملصورة إذا أمجع الفقهاء على قبوله والعمل به يدل
على الصدق قطعا يقول الزركشي« :وقال احلارث احملاسيب يف كتاب فهم
( )1انظر البحر احمليط (.)111/4وكشف األسرار للبخاري (.)246/3
( )2انظر :احلاوي الكبي للماوردي ( ،)116/16وشرح الكوكب املني البن النجار
(.)273/2
( )3انظر :اإلحكام البن حزم ( ،)103/1ورفع احلاجب البن السبكي ( ،)240/2والبحر
احمليط للزركشي (.)244/4
( )4البحر احمليط (.)244/4
( )5انظر :البحر احمليط (.)85/1
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السنن :إن األمة جممعة على إثباته ،وأنه حق وصدق ،ومثَّله خبرب (يف مخس
أواق ،ومخس ذود ،وعشرين دينارا ،وأربعني من الغنم الزكاة ،وقال :كما
أهنا إذا أمجعت على ترك اخلرب وعدم العلم به َّ
دل على خالفه»(.)1

 -6القول بنفي نسخ األخبار ،يقول ابن تيمية « :وقال االمام أبو عبد هللا
احلارث بن إمساعيل بن أسد احملاسيب يف كتابه املسمى "فهم القرآن " قال
يف كالمه على الناسخ واملنسوخ وأن النسخ ال جيوز يف األخبار قال :ال
حيل ألحد أن يعتقد أن مدح هللا وصفاته وال أمساءه جيوز أن ينسخ منها
شيء »(.)2

***

( )1البحر احمليط (.)244/4
( )2جمموع الفتاوى البن تيمية (.)65/5
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املطلب الثاين :التعريف بكتاب فهم القرآن ومعانيه ،وفيه مسائل:

املسألة األوىل :اسم الكتاب وموضوعاته الرئيسة.
عُرف كتاب احملاسيب ابسم «فهم القرآن» ،ونسبه له غري واحد من

العلماء( ،)1وقد تضمن مجلة من املوضوعات الرئيسة أبرزها:
املوضوع األول :فضل القرآن وقارئيه وفضل تدبره.

املوضوع الثاين :طريق فهمه وما يشرتط له من معرفة املكي واملدين واحملكم
واملتشابه.
املوضوع الثالث :النسخ ،وهو املقصود ابلدراسة هنا.

املوضوع الرابع :أساليب القرآن األخرى كالتقدمي والتأخري واإلضمار
والفصل والوصل.

املسألة الثانية :منهجه يف عرض مسائل الكتاب.

عرض احلارث احملاسيب للمسائل األصولية اليت تناوهلا يف كتابه ،وبرزت
جوانب عديدة منها:
 -1العناية ابلكتاب والسنة واإلمجاع وآاثر الصحابة والتابعني يف االستدالل
للمسائل ،والتعويل عليها يف البيان لألمور املبهمة واملناقشة والرد على
املخالفني.
 -2االستناد إىل العقل يف االستدالل على املسائل والرد على املخالفني.
( )1ينظر نسبة الكتاب له كابن تيمية والذهب ينظر :درء التعارض البن تيمية (،)45/2
واتريخ اإلسالم للذهب ( ،)981/5وسي أعالم النبالء للذهب (.)175/11
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 -3التعبري ابللسان العريب املبني الواضح اجللي ،والكتابة أبسلوب حسن.
 -4استعمال أسلوب احلوار يف عرض األسئلة واالعرتاضات واجلواب عنها.
 -5االستطراد يف املسائل الكالمية ،ومناقشة خمالفيه ابألدلة العقلية.
 -6عرض أنواع النسخ بطريقة مميزة مبنية على اإلمجاع واالختالف ،وهي
مصطلحات أصولية ،فيذكر ما أمجعوا عليه ،وما اختلفوا فيه.
املبحث األول :تعريف النسخ اصطالحا:

النسخ لغة:
مصدر للفعل نسخ ،وأييت يف اللسان مبعىن رفع الشيء وإثبات غريه مكانه،

وإزالته وإبطاله ،وحتويل شيء إىل شيء ونقله( ،)1يقول ابن فارس« :النون
والسني واخلاء :أصل واحد؛ إال أنه خمتلف يف قياسه ،قال قوم قياسه :رفع
الشيء وإثبات غريه مكانه ،وقال آخرون :قياسه حتويل شيء إىل شيء»(.)2

النسخ اصطالحا:
مل يفرد احلارث احملاسيب النسخ بتعريف جامع مانع ،شأنه يف ذلك شأن
أهل عصره الذين مل يكن هلم توجه إىل التوسع يف العناية ابملصطلحات وحتريرها
ابلعبارات الدقيقة ،والكلمات اجلامعة سيما مع سهولة تصور معناه ،ووضوح

( )1انظر مادة نسخ يف :لسان العرب ( ،)61/3وخمتار الصحاح ( ،)274-273واملعجم
الوسيط (.)917/2
( )2مقاييس اللغة البن فارس (.)424/5
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صورته ،غري أن النظر يف ثنااي كالمه عن النسخ ميكن من إبراز بعض معامل
النسخ عنده على النحو اآليت:

أوال :وضوح معىن النسخ عند احلارث احملاسيب على طريقة املتأخرين من
األصوليني يف كون املراد به نسخ احلكم كله ،والفصل بينه وبني التخصيص؛
فلم جيعل االستثناء والتقييد من قبيل النسخ؛ كما هو حال النسخ عند
املتق ّدمني ،يقول يف اآلايت اليت قيل فيها ابلنسخ ملا فيها من استثناء وحنوه
كقوله تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜ ﲝ( )1ونسخها بقوله:

ﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ( )2أبهنا ليست نسخا ورفعا؛ وإمنا هي من العموم
واخلصوص يقول فيها« :أخرب خبرب ظاهره على العموم وهو خصوص »()3؛إذ
إن «املالئكة واملسيح وعزير قد تقدمت فيهم أخبار من هللا ابلوالية قبل أن
ينزل آية العذاب يف اآلهلة ؛فلما أنزل آية العذاب ،مل يرد هبا من تقدم منه القول

بواليتهم ،وإمنا أراد من عبدوا من سوى أوليائه ،وكان خربا خاصا ال عاما»()4

ال نسخا ورفعا؛ ألن النسخ ال يكون إال فيما استقر وثبت ،ومل يثبت هنا
دخول هؤالء يف النار ومل يستقر حَّت يقال ابلنسخ.
( )1اآلية ( )98من سورة األنبياء.
( )2اآلية ( )101من سورة األنبياء.
( )3فهم القرآن ومعانيه للحارث احملاسب (.)358
( )4فهم القرآن ومعانيه للحارث احملاسب (.)357
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

299

ويبدو أن للموقف العقدي والتصدي للمعتزلة دافعا كبريا يف التفرقة بني
فلما زعم بعض املعتزلة أن من ُجيوز العفو
املصطلحني عند احلارث احملاسيب؛ َّ
عن بعض مرتكيب الكبائر من أهل امللة ممن وجب عليه العذاب أبنه يقول
بنسخ هللا خلربه ،وإخالف وعيده ،وإكذاب قوله يف بعض ما أخرب أنه ُمع ّذبه،
َّقرر أن هذا االستثناء الوارد يف أخبار الوعيد أنه من قبيل القول ابلعموم
واخلصوص ،ال من قبيل النسخ(.)1
وهذا رصد مبكر ألثر املوقف العقدي والتوجه الكالمي يف التفرقة بني
النسخ والتخصيص؛ بسبب السجال بينه وبني معتزلة زمانه يف آايت الوعد
والوعيد ومسائلها ،مما ورد من استثناء وحنوه من جهة ،وخروجه عن مفهوم
النسخ الواسع عند املتقدمني الذي كان يُطلَق على البيان الطارئ على احلكم،
ورفع الداللة مطلقا( )2من ختصيص العموم وتبيني اجململ وتقييد املطلق
واالستثناء من جهة أخرى إىل حتديده برفع احلكم ابلكلية؛ كما هو تعريفه عند

عامة األصوليني من املتأخرين(.)3

( )1فهم القرآن ومعانيه للحارث (.)373-370
( )2انظر يف تعريف النسخ عند املتقدمني :جمموع الفتاوى البن تيمية (،)762/10
( ،)30-29/13وإعالم املوقعني (.)66/2
( )3انظر :التقريب واإلرشاد ( ،)76/3والربهان ( ،)1394/2واحملصول البن العرب (،)144
واحملصول للرازي ( ،)282/3واإلهباج ( ،)133/5وهناية السول لإلسنوي (،)584/1
وتشنيف املسامع للزركشي (.)427/1
300

املسائل األصولية املرتبطة ابلعقيدة يف ابب النسخ من كتاب فهم القرآن ومعانيه للحارث احملاسيب
د.أمحد بن عايل بن علي معافا

اثنيا :ظهور األثر الكالمي يف تصور معىن النسخ من جهة كونه فعال من

أفعال هللا تعاىل ينزه عما ال جيوز عليه من اجلهل والبداوات وحنوها ،فاحلارث
احملاسيب أقام معىن النسخ على موقفه العقدي من عدة أمور عقدية أبرزها:
موقفه من صفة اإلرادة هلل ؛فربط معىن النسخ بصفة اإلرادة هلل ؛ فالنسخ
عنده :إرادة أن يوجب هللا شيئا إىل وقت ،مث يوجب اآلخر بدال منه ،وأيمر
برتك األول ،يقول« :أراد أن يوجب هذا إىل وقت ،مث ي ِ
وجب اآلخر بدال منه،
ُ
ُ
يتحولوا
وأيمر برتك األول؛ كما أمرهم ابلصالة إىل بيت املقدس ،مث أمرهم أن ّ
إىل الكعبة ،وذلك كثري يف أحكامه »(.)1
ومن عباراته يف هذا املعىن :أن يكون أحد احلكمني بدال من اآلخر يف
وقتني خمتلفني ،وكالمها مراد هلل تعاىل؛ يقول « :أبدل أحدمها بدال من اآلخر
يف وقتني خمتلفني ،وكالمها كان مريدا له»(.)2
ويقول« :أمر أبمر ،وحكم حبكم ،وهو يريد أن يُوجه إىل وقت ،ويريد أن
أيمر برتكه بعد ذلك الوقت ،مل يزل مريدا للفعل األول إىل الوقت الذي أراد

نسخه ،وإجياب بدله من املأمور به واحلكم به ،وكالمها مل يزل يريدمها»(.)3
ويقول أيضا« :هذا يريد أن أيمر به إىل وقت ،وهذا يريد أن أيمر به بدال
منه بعد تقضي الوقت ،وأيمر برتك األول من غري بدء وال جهل»(.)4
( )1فهم القرآن ومعانيه (.)361
( )2فهم القرآن ومعانيه (.)362
( )3املصدر السابق (.)360
( )4املصدر السابق (.)362
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

301

اثلثا :استعمال قياس التمثيل يف تصوير معىن النسخ عنده ،يقول« :

وكذلك كل حكم نسخه حكم آخر؛ فإمنا جعل الثاين بدال من األول ،وذلك
موجود بني العباد؛ على تق ّدم اإلرادة منهم فيما أمروا به أوال ،مث هنوا عنه ،وأمروا
بغريه من غري بدء وال جهل ،وذلك كأن أيمر الرجل غالمه ليعمل يف أرضه،
وهو يريد أن يعمل فيها وقت الزراعة ،مث يصرفه بعد ذلك إىل خدمته يف منزله،
وكالمها قد تق ّدمت به اإلرادة منه ،وأيمره أن خيرج معه إىل قريته ،وهو يريد إذا
بلغ القرية أن أيمره ابلرجوع إىل أهله ،يقوم حبوائجهم ،ويكتفي هو خبدمة نفسه
يف قريته ،أو يريد أن يرده إىل قريته أو مدينته إىل عمل يعمله له من بناء أو
عمل يكسب به أو غري ذلك .)1(» ...

***

( )1فهم القرآن ومعانيه (.)362
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املبحث الثاين :الفصل بني النسخ والبداء

تناول األصوليون مسألة الفصل بني النسخ والبداء،يقول الشريازي« :ابب

بيان النسخ والبداء»(.)1
ويراد هبذه املسألة :هل النسخ والبداء معنيان مرتادفان أو أن النسخ يفارق
البداء ويتميز عنه؟.
رأي احلارث احملاسيب:

فرق احلارث احملاسيب بني النسخ والبداء؛ فالنسخ عنده أمر ابلشيء وإرادة
أن يوجبه إىل وقت ،ويريد أن أيمر برتكه بعد ذلك الوقت ال رجوعا عن قوله
األول أنه مل يكن حقا وصدقا منه وحكمة وصالحا لعباده يف ذلك الوقت
وهذا اثبت هلل .
بينما البداء أن أيمر ابلشيء مث يبدو له أمر آخر فيبدله وينسخه الستفادة
علم أو رجوعا إىل حق وصدق أو ظهور مصلحة وحكمة كانت خافية عليه،
فيستبدل ما أراد من العباد فعله أبن ال يُفعل وهو منفي عن هللا تعاىل ،يقول:

«ولكنه أمر أبمر ،وحكم حبكم ،وهو يريد أن يُوجه إىل وقت ،ويريد أن أيمر
برتكه بعد ذلك الوقت ،مل يزل مريدا للفعل األول إىل الوقت الذي أراد نسخه،
وإجياب بدله من املأمور به واحلكم به ،وكالمها مل يزل يريدمها ومل يبدله يف الثاين

بدو»(.)2

( )1اللمع للشيازي (.)55
( )2فهم القرآن ومعانيه (.)360
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ويقول« :هذا يريد أن أيمر به إىل وقت ،وهذا يريد أن أيمر به بدال منه

بعد تقضي الوقت ،وأيمر برتك األول من غري بدء وال جهل»(.)1
ويقول عن البداء املنفي عن هللا تعاىل« :وأنه أراد أن يفعل ،فاستبدل فأراد
أن ال يفعل ،رجوعا عن قوله ،والرجوع عن القول :الكذب والبداء من اجلهل

ابلعواقب»(.)2
وما ذهب إليه من القول ابلفصل بني النسخ والبداء مذهب عامة
األصوليني(.)3
ويبدو من قوله« :فلم يزل تعاىل يريد ما يعلم أنه يكون ،مل يستحدث إرادة
مل تكن؛ ألن اإلرادات إمنا حتدث على قدر ما مل يعلم املريد؛ فأما من مل يزل
يعلم ما يكون وما ال يكون فيه من خري وشر؛ فقد أراد على علم ال حيدث له

بداء؛ إذ كان ال حيدث فيه علم به»(،)4وقوله «فإمنا أراد بقوله (إذا أردان) إذا
كان الوقت الذي أردان أن هنلكهم فيه ،ال على البدء منه إبرادة أخرى ،وأراد
كونه فيه؛ فلم يزل مريدا اهلالك للقرى
الشيء إىل وقت معلوم مل يزل يريد أن يُ ّ
يف األوقات اليت يُهلكها فيها؛ فإذا أهلكها فبإرادة منه متقدمة منه هبالكها يف
أخر هالكها إليها ،وإبرادة مل تزل أخر هالك القرى إىل
تلك األوقات اليت ّ
( )1املرجع السابق (.)344
( )2املرجع السابق (.)344
( )3انظر :املعتمد ألب احلسني البصري ( ،)368/1واإلحكام البن حزم ( ،)471/4والربهان
للجويين ( ،)845/2وقواطع األدلة للسمعان ( ،)420/1واإلحكام لآلمدي (.)121/3
( )4فهم القرآن ومعانيه (.)341
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الوقت الذي مل يزل يريد أن يهلكها فيه»( )1أن القول إبثبات إرادة حادثة
كصفة اختيارية تقوم به سبحانه يستلزم البداء عند احلارث احملاسيب فيُنفى
البداء عن هللا ، وأنه -أعين احلارث -إمنا يُثبت إرادة أزلية قدمية واحدة ال
تتجدد وال تتعدد ،وهذا القول خمالف ملذهب السلف يف إثبات صفة اإلرادة
ذاات وفعال ،فنوع اإلرادة عند أهل السنة واجلماعة قدمي ؛فلم يزل هللا مريدا وهي
من صفاته الذاتية ،ومن حيث األفراد فاإلرادة حادثة حيث إن إرادته 
للشيء املعني يف وقته متجدد ،يقول ابن تيمية« :فنوع اإلرادة قدمي ،و ّأما إرادة
الشيء املعني فإمنا يريده يف وقته ،وهو سبحانه يُق ّدر األشياء ويكتبها ،مث بعد
ذلك خيلقها ،فهو إذا ق ّدرها علم ما سيفعله ،وأراد فعله يف الوقت املستقبل،
لكن مل يُرد فعله يف تلك احلال؛ فإذا جاء وقته فعله ،فاألول عزم واآلخر
قصد ...فهو سبحانه إذا قدرها علم أنه سيفعلها يف وقتها وأراد أن يفعلها يف
وقتها ؛ فإذا جاء الوقت فال بد من إرادة الفعل املعني ونفس الفعل وال بد من

«فأما مفعول مراد أزيل مل يزل وال يزال مقاران لفاعله
علمه مبا يفعله»(،)2ويقولَّ :
املريد له ،الفاعل له إبرادة قدمية وفعل قدمي ،فهذا مما يعلم مجهور العقالء فساده
بضرورة العقل ،وحينئذ فبتقدير أن يكون الباري مل يزل مريدا؛ ألن يفعل شيئا

( )1املرجع السابق (.)344
( )2جمموع الفتاوى البن تيمية (.)303-16
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بعد شيء يكون كل ما سواه حاداث كائنا بعد أن مل يكن ،وتكون اإلرادة قدمية

مبعىن أن نوعها قدمي ،وإن كان كل احملداثت مرادة إبرادة حادثة»(.)1
وال مالزمة بني نفي حدوث اإلرادة الثانية للشيء املعني يف وقته –اإلرادة
احلادثة وبني البداء ،ألنه إذا ق ّدر شيئا علم أنه سيفعله يف وقته ،وأراد أن يفعله
يف وقته ،وهذه اإلرادة األزلية وتكون مبعىن العزم ،فإذا جاء الوقت أراد الفعل
املعني ،فهذه اإلرادة اليت تكون مبعىن القصد ،وهي ال تُنايف اإلرادة األوىل أو
تبطلها حَّت تكون مستلزمة للبداء وظهور إرادة جديدة خفية عن هللا تعاىل،
فال منافاة بني إثبات اإلرادة احلادثة للفعل املعني يف وقته ،وبني نفي البداء عن
هللا ؛الرتباط اإلرادة احلادثة ابإلرادة السابقة اليت أرادها هللا يف األزل.
***

( )1درء تعارض العقل والنقل (.)129/9
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املبحث الثالث :الفرق بني النسخ والتخصيص.

اعتىن األصوليون ابلنظر يف الفروق بني النسخ يف النصوص الشرعية والقول

ابلتخصيص فيها نظرا لالشتباه الكبري بينهما(.)1
ومل يعقد احلارث احملاسيب فصال متعلقا ببيان الفروق بينهما ،لكن حضور
التفريق أثناء معاجلته لبعض مسائل النسخ كان ظاهرا جليا عن طريق مجلة من
النصوص الشرعية اليت ذكر أهنا ليست من قبيل النسخ؛ وإمنا من قبيل
التخصيص ،و َّ
كأن تلك املعاجلة كانت هدفا من أهدافه يف هذا الكتاب،
ومقصدا من مقاصد أتليفه.
وأبرز ما ذكره من فروق بينهما أن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته واستقراره
والعمل به يف األحكام الشرعية من األوامر والنواهي واحلدود والعقوابت ،بينما
التخصيص بيان املراد ابللفظ العام يف األخبار كالوعد والوعيد وآايت األمساء
والصفات فيكون اللفظ عاما واملراد به خاصا.
يقول عن النسخ يف األحكام« :أمر أبمر ،وحكم حبكم ،وهو يريد أن يُوجه
إىل وقت ،ويريد أن أيمر برتكه بعد ذلك الوقت ،مل يزل مريدا للفعل األول إىل

الوقت الذي أراد نسخه ،وإجياد بدله من املأمور به واحلكم به»(.)2
ويقول عن التخصيص يف أخبار الصفات« :معاذ هللا أن نقول :إن أخبار
هللا ومدحه تُنسخ ،وهو الصادق يف كل حال ،والكامل مل يزل ،وال يزول؛ ولكنّا
( )1انظر :الفصول للجصاص ( ،)170/1والربهان للجويين ( ،)856/2والتلخيص له
( ،)464/2وقواطع األدلة للسمعان (.)458/1
( )2فهم القرآن ومعانية (.)360
جملة العلوم الشرعية
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جل ذكره أخبارا عامة ،وإن اتفق ظاهر تالوهتا يف العموم هو
نقول :إن هلل ّ
خمتلف يف معاين اخلصوص والعموم»(.)1
ويقول يف أخبار الوعد والوعيد « :وقد ادعى علينا بعض أهل البدع من
املعتزلة أان نزعم أن هللا عز وجل ينسخ أخباره وصفاته ،فقالوا :إن هللا أخرب أنه
يُع ِّذب القاتل والزاين وشارب اخلمر وآكل مال اليتيم ظلما ،ومل يستثن منهم
أحدا ؛فزعمتم أن هللا يغفر لبعض أهل الكبائر ،وأنه ال يغفر لبعضهم...وأخرب
الفجار
جل ذكره خيرج قوما من ّ
أن ّ
الفجار ال يغيبون عن النار ،فزعمتم أ ّن هللا ّ
املقرين بعدما احرتقوا ويُدخلهم اجلنة...وزعمتم أن هللا جل وعز نسخ خربه،
وأخلف وعيده ،وأكذب قوله ،يف بعض ما أخرب أنه مع ِّذبه ،وبعض من أخرب
أنه خملد يف النار ،وهذا تكذيب وخلف من القول»(.)2
يرد عليهم فيقول« :فأما ما َّادعوا علينا يف الوعيد ،فهذه دعوى ابطلة،
مث َّ
وعز أوجب آلكل مال اليتيم والزاين والسارق وشارب اخلمر
و َّ
لكن هللا َّ
جل ّ
والقاتل ،وهو يُريد أن ذلك عليهم أمجعني واجب ،وأ ّهنم له مستحقون ،ومل يُرد
أن يعذهبم أمجعني؛ فإن أراد أن يُع ّذب بعض من استوجب فيُعذبه بعدله ،ويعفو
عن بعض من وجب عليه ،فيعفو عنه بفضل رمحته لزّالته...فكان ما أخرب هللا

( )1فهم القرآن ومعانيه (.)372
( )2املرجع السابق (.)371-370
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جل وعز به من عذاب املوحدين خصوصا ال عموما ،إذ أخرب أنه يغفر ملن

يشاء منهم ،وأن خربه أهنم مستوجبون عموم»(.)1
ويقول بعد نقاش طويل يف آايت الوعد والوعيد« :فإمنا أنتم قوم غلطتم،
فجعلتم اخلاص عاما ،والعام خاصا ،و َّادعيتم على من خالفكم ،أنه قد وصف

وعز أن أخباره تتناسخ»(.)2
هللا َّ
جل ّ
وقد عقد اباب فيما «اختلفوا فيه :أمنسوخ هو؟ أم استثناء خصوص من
ﲋ ﲍ ﲎ
عموم؟ كقوله :ﭐﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲌ
ﲏﱠ فأمجعوا على أنه أسقط الفسق ابلتوبة ،فقال بعضهم :نسخه ،وقال
بعضهم :مل يُرده وإمنا أراد من مل يتب »( )3يريد أهنا خاصة ال عامة .
كما أورد اباب فيما ذكر أنه من النسخ ،وال جيوز أن يكون من قبيل النسخ،
وإمنا من قبيل العموم واخلصوص(« )4من ذلك قوله عز وجل:

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﱡﭐ ﲒ ﲓ

ﲝ ﱠ( )5أهنا

منسوخة بقوله تعاىل ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

جل
ﲺ ﱠ( )6مث يقول« :وهذا ال حيل ألحد أن يظنه دون أن يقطع به؛ أن هللا َّ
( )1املرجع السابق (.)374-372
( )2فهم القرآن ومعانيه (.)392
( )3فهم القرآن ومعانيه (.)466
( )4فهم القرآن ومعانيه (.)473
( )5اآلية ( )98من سورة األنبياء.
( )6اآلية ( )101من سورة األنبياء.
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ذكره إمنا عىن يف اآلية األوىل عذاب املالئكة واملسيح وغريه من أوليائه فأخرب

عباده أن يُعذهبم ،مث نسخ من ذلك :خصلتني( )1إحدامها :أن هللا جل ذكره
مل يُِرد عذاب أوليائه قط بذلك؛ ألنه ما زال يريد أن ال يُعذهبم.
والثانية :أنه كان تقدَّم من هللا عز وجل يف املسيح واملالئكة ويف عزير،
أخبار أهنم من أهل اجلنة قبل نزول هذه اآلية ،وال جائز أن يكذب هللا عز
النيب  ابن الزبعرى ،ملا علم أن النيب  قد أُنزل
وجل خربه األول؛ وإمنا حاج َّ
عليه قبل ذلك يف املالئكة واملسيح وعزير أهنم أولياؤه ،فأراد أن يُك ِّذب النيب
،ومل يتقدَّم من هللا جل ذكره يف املسيح واملالئكة أخبار من أوليائه ،ما كان
هللا ليُخرب بعذاهبم ،مث نسخه بقوله :ﱡ ﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﱠ(،)3(»)2ويقول يف موضع آخر عن هذه اآلية« :ومعىن ذلك لو كان
نسخها :أن هللا عز وجل قال ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙﭐﱠ( )4أنه أراد به أن يُع ِّذب عزيرا واملالئكة واملسيح؛ فأوجب عليهم
العذاب ،مث نسخ ذلك بعدما أوجبه؛ كما أوجب قيام الليل مث نسخه ،وكما
أوجب تقدمي الصدقة قبل جنوى النيب ، مث نسخها ،وكما أوجب الصالة إىل
أحب تعذيب
بيت املقدس مث نسخه ،ومعاذ هللا أن يكون هللا عز وجل أراد و َّ
أوليائه من املالئكة ،وال املسيح وال عزير ،وقد تقدمت فيهم أخبار من هللا عز
( )1هكذا يف اللفظ احملقق واملعىن خلصلتني أو سببني أو معنيني.
( )2اآلية ( )101من سورة األنبياء.
( )3فهم القرآن ومعانيه (.)474-473
( )4اآلية ( )98من سورة األنبياء.
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فلما أنزل آية العذاب مل يُرد هبا
وجل ابلوالية قبل يُنزل آية العذاب يف اآلهلة؛ َّ
من تقدَّم منه القول بواليتهم؛ وإمنا أراد من عُبدوا سوى أوليائه ،وكان خربا

خاصا ال عاما»(.)1
ويتحصل من هذا فائدة أساسية ،وهي رصد الدواعي املبكرة للتفريق بني
النسخ والتخصيص ،فالنسخ يرفع حكما شرعيا ثبت واستقر ،والتخصيص إمنا
يكون يف األخبار العامة اليت ال ميكن أن تتناقض أو تؤدي إىل الكذب أو
اخللف ،وما يرد فيها من استثناء؛ فإمنا يكون داللة على خصوص ذلك اللفظ
العام ال قوال بنسخه؛ إذ القول ابلنسخ يف هذه املستثنيات -وإن كان لفظا
سائغا عند املتقدمني ،واصطالحا متداوال بينهم -إال أن احلارث احملاسيب مينع
من إطالقه تنزيها له تعاىل من نسبة الكذب واخللف يف أخباره.
وهذه الدواعي التفريقية بني النسخ والتخصيص عند احلارث احملاسيب كالمية
يف املقام األول ،فقد كان للنقاش مع املعتزلة يف آايت الوعد والوعيد ابلقول
بعمومها وعدم االستثناء الظاهر فيها سببا كبريا للتفريق بينهما عنده ،حيث
جاءت هذه اآلايت عامة يف الكفار وأهل الكبائر ،ومل تستثن أحدا يف ظاهرها،
مما تدل على العموم واالستيعاب ،وكان احلارث ممن يقول جبواز العفو عن
بعض أهل الكبائر بناء على ورود االستثناء ألهل الكبائر يف نصوص أخرى،
فادعى املعتزلة على احلارث أن القول ابالستثناء وجواز العفو يوقعه يف القول
َّ

( )1فهم القرآن ومعانيه (.)357
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ابلنسخ يف أخبار هللا تعاىل ،وهو خلف وكذب يُنزه هللا عنه ،فأجاب احلارث
أبن تلك األخبار وإن كان ظاهرها العموم فهي أخبار خاصة ال عامة.
وقد نص على ذلك مجع من األصوليني ،يقول ابن حزم« :وال نسخ يف
الوعد وال يف الوعيد البتة ألنه كان يكون كذاب وإخالفا وقد تنزه هللا تعاىل عن
ذلك؛ ولكن اآلايت واألحاديث الواردة يف ذلك مضموم بعضها إىل بعض وال
جيوز أن نقتصر منها على بعض دون بعض»(.)1
ويقول السمعاين« :ما قولكم يف األخبار الواردة يف الوعيد ملرتكيب الكبائر؟
قلنا :جيوز العفو عنها ،قالوا فهذا نسخ قلنا :هذا ليس بنسخ؛ إمنا هو من ابب
التكرم والعدول عن املتوعد ابلفضل ،وقد يتكلم املتكلم ابلوعيد؛ وهو ال يريد
إمضاءه ،وال يعد ذلك خلفا بل يعد عفوا وكرما»(.)2
***

( )1اإلحكام البن حزم ( ،)478/4وانظر :التلخيص للجويين ( ،)21/2والبحر احمليط
(.)178/3
( )2قواطع األدلة للسمعان ت .الشافعي (.)423/1
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املبحث الرابع :ما ال جيوز فيه النسخ وما جيوز.

تناول األصوليون مسألة ما ال جيوز فيه النسخ وما جيوز ،وتكلموا عنها يف

مباحث النسخ إما استقالال بعد كالمهم على جواز النسخ يف اجلملة(،)1وبيان

األدلة على وقوعه ،أو يف ثنااي كالمهم عن شروط النسخ( )2وغري ذلك من

املواضع(،)3ابعتبار أن النسخ فعل من أفعال هللا تعاىل ،وصفة من صفاته يراد
تنزيه هللا عنها من قبل الطوائف والفرق املصنفة يف أصول الفقه عما ال جيوز.
وقد تناول احلارث احملاسيب الكالم عن هذه املسألة ،وميكن عرض ما تناوله
يف ذلك يف املطالب اآلتية:

املطلب األول :ما ال جيوز فيه النسخ:
بدأ احلارث احملاسيب حديثه عما ال جيوز فيه النسخ من املسائل واألحكام،
وذكر معنيني ال جيوز النسخ فيهما أو اعتقاد نسخهما ،ومها نسخ أمساء هللا
 احلسىن وصفاته العليا ،ونسخ أخباره اليت أخرب عنها ، وسيكون احلديث
عنها يف املسائل اآلتية:

( )1انظر :الفصول للجصاص ( ،)201/2واملعتمد للبصري ( ،)363/1واإلحكام البن حزم
( ،)474/4واللمع للشيازي (.)57
( )2انظر :قواطع األدلة للسمعان (.)458/1
( )3كمحل النسخ انظر :أصول البزدوي ( ،)59/2وكشف االسرار للبخاري (.)244/3
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املسألة األول :نسخ أمساء هللا وصفاته.

يراد هبذه املسألة :هل يدخل النسخ يف أمساء هللا وصفاته كالرمحن والرحيم
والعلو االستواء على العرش؟.

رأي احلارث احملاسيب:

يقرر احلارث احملاسيب أن أمساء هللا وصفاته ومدحه ال يدخلها نسخ ،وال
يرد عليها تبديل ،يقول« :اعلم أن النسخ ال جيوز يف معنيني ،ومن دان أبنه
جيوز فيهما النسخ فقد كفر :ال حيل ألحد أن يعتقد أن مدح هللا جل ثناؤه وال

صفاته وال أمساؤه جيوز أن ينسخ منها شيئا»(.)1
ويقول« :ال جيوز إذا أخرب أن صفاته حسنة عليا ،أن خيرب بعد ذلك أهنا
دنيّة سفلى ،أو يصف نفسه أبنه جاهل بعض الغيب ،بعدما أخرب أنه عامل
الغيب ،وأنه ال يبصر ما قد كان ،وال يسمع األصوات ،وأنه ال ّقوة له وال قدرة
له على األشياء ،ومل يتكلم بشيء ،وال الكالم كان منه وال اخللق واألمر ،وأنه
جل عن ذلك وتعاىل علوا كبريا»(.)2
حتت األرض ال على العرش ّ
وأورد من األمثلة على تلك األمساء والصفات :قوله تعاىل ﭐﱡﭐ ﳑ ﳒ

ﳔ ﳙ ﱠ(، )3ﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ[طه ]5 :وقوله
ﳕ
ﳓ

( )1فهم القرآن ومعانيه (.)332
( )2املصدر السابق (.)336-335
( )3من اآلية ( )18من سورة األنعام.
314

املسائل األصولية املرتبطة ابلعقيدة يف ابب النسخ من كتاب فهم القرآن ومعانيه للحارث احملاسيب
د.أمحد بن عايل بن علي معافا

ﱡﭐ ﱤ

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱯ ﱠ(،)1وقولهﭐﭐﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲺ ﳇ ﱠ( )2وحنوها من اآلايت اليت ذَ َكر أهنا ال تُنسخ أبدا(.)3
ﲻ
ﲹ
ويستدل على ذلك بقوله« :ألن هللا جل وعز وصف نفسه بصفاته الكاملة
وامتدح مبدحه الظاهرة أبمسائه احلسىن ،فمن أجاز النسخ فيها أجاز أن يُب ّدل
أمساءه احلسىن فيُبدهلا قبيحة سوءى ،وصفاته الكاملة العلى فتكون دنية انقصة
سفلى ،ومدحه الطاهرة فتكون مذمومة جلية جل وتعاىل عن ذلك علوا
كبريا»(.)4
ويبدو أن من بواعث تنصيص احلارث على املنع من ورود النسخ على أمساء
هللا احلسىن وصفاته العلى اخلالف يف إثبات بعض الصفات كرؤية هللا يف اآلخرة
بعد قوله أبن األبصار ال تدركه ،فيقول عن بعض أهل البدع ،وهم املعتزلة:
وعز امتدح أبن األبصار
جل َّ
«وكذلك قالوا يف الصفات ،قالوا :زعمتم أن هللا َّ
ال تدركه ،مث زعمتم أن هذه املدحة تُب ّدل يف اآلخرة ،فرتاه العيون ،وهذا نسخ
املدح؛ ألنه امتدح أبن األبصار ال تدركه ،ومل يستثن يف الدنيا ،فزعمتم أهنا

تدركه يف اآلخرة نظرا»(.)5

( )1من اآلية ( )16من سورة امللك.
( )2من اآلية ( )10من سورة فاطر.
( )3انظر :فهم القرآن ومعانيه (.)347-346
( )4املصدر السابق (.)332
( )5فهم القرآن ومعانيه (.)372
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جييب عن ذلك أبنه ال مضادة بني اآليتني وال نسخ بينهما ،ولكن معىن

أحدمها غري معىن اآلخر(،)1وأن هللا ذكر أخبارا خاصة وأخبارا عامة ،وإن اتفق

ظاهر تالوهتا يف العموم ،فهو خمتلف يف معاين اخلصوص والعموم(.)2
ويستفاد من هذا حضور املصطلحات األصولية كالنسخ والعموم
واخلصوص يف النقاش الكالمي األول املتعلق أبمساء هللا وصفاته وأخباره ،وحماولة
الفصل بينهما-وهو جانب من اجلوانب احلاضرة يف املدوانت األصولية بعد
ذلك،-فما يدعيه بعض املخالفني للحارث احملاسيب يف بعض أقواله أبنه
نسخ،جييب عنه أبنه ليس من قبيل النسخ ،وإمنا هو عموم وخصوص أو من
قبيل التخصيص.
وما ذهب إليه من القول مبنع النسخ يف أمساء هللا وصفاته ومدحه قول عامة

وحكي إمجاعا(.)3
األصولينيُ ،

( )1انظر :فهم القرآن ومعانيه ( ،)347ومل أجد عنده بيان معىن كل آية منهما ،وقد ذكر
بعض العلماء أن اإلدراك املنفي يف اآلية غي الرؤية؛ فاإلدراك قدر زائد على الرؤية ،وهو
اإلحاطة ابلشيء ،والرؤية املقيدة ابإلحاطة ابلشيء ال مطلق الرؤية ،وهللا تعاىل يرى وال
يدرك كما أنه يُعلم وال ُُياط به علما ،منهاج السنة (.)317/2
( )2انظر فهم القرآن ومعانيه (.)372
( )3انظر :الفصول للجصاص ( ،)204/2والفقيه واملتفقه ( ،)255/1وقواطع األدلة
للسمعان ( ،)424/1واإلحكام لآلمدي ( ،)179/3وهناية الوصول للهندي (،)2316/
وأصول الفقه البن مفلح ( ،)1142/3ورفع احلاجب ( ،)77/4وهناية السول (،)601/1
والبحر احمليط ( ،)98/4والتحبي (.)3010/6
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املسألة الثانية :نسخ األخبار.

األخبار :مجع خرب ،ويطلق يف اللسان على العلم ابلشيء على حقيقته،

وما ينقل ويتحدث به(.)1

ويف االصطالح :احملتمل للتصديق والتكذيب لذاته(.)2
واملراد هبذه ابملسألة :هل يدخل النسخ يف األخبار احملتملة للتصديق
والتكذيب اليت ال طلب فيها وال أمر وال هني؛ كقوهلم جاء زيد وذهب عمرو؟.
وقد حكى بعض األصوليني االتفاق على جواز نسخ األخبار الواردة مبعىن

األمر والنهي كقوله تعاىل ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﳢ ﱠ(، )4()3وكذا
االتفاق على املنع من نسخ اخلرب الذي ال يتغري ،وهو ما ال يقع إال على وجه
واحد ؛كصفات هللا تعاىل ،وذكروا أن حمل اخلالف يف نسخ األخبار املتغرية
اليت تقع على غري الوجه املخرب عنه ؛كاإلخبار عن إميان زيد أو فسقه أو عدله

وحنو ذلك(.)5

( )1انظر مادة "خرب" :مقاييس اللغة ( ،)240-239/2وهتذيب اللغة (،)158-157/7
ولسان العرب (.)229-226/4
( )2انظر :العدة ( ،)839/3وقواطع األدلة ( ،)232-230/2واحملصول للرازي (،)217/1
وروضة الناظر البن قدامة ( ،)347/1والبحر احمليط (.)215/4
( )3من اآلية ( )233من سورة البقرة.
( )4انظر :الوصول البن برهان ( ،)63/2وميزان األصول ( ،)993/2ورفع احلاجب
( ،)74/4والبحر احمليط (.)98/4
( )5انظر :اإلحكام لآلمدي ( ،)179/3وهناية الوصول للهندي ( ،)2317/6والبحر احمليط
( ،)98/4والتحبي (.)3010/
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رأي احلارث احملاسيب:

قرر احلارث احملاسيب عدم جواز النسخ يف أخبار هللا تعاىل فقال« :وال جيوز
النسخ يف أخباره –تعاىل عما كان ويكون -فيكون بذلك منصرفا من الصدق
احلق إىل اهلزل واللعب ،وإمنا ينسخ أخباره َّ
الكذاب أو املخرب
إىل الكذب ،ومن ّ
ابلظن ،فريجع عن قوله إىل أن يُك ِّذب نفسه ،ويُبطل قوله ،وذلك كقول القائل:
رأيت كذا ومسعت كذا ،مث يقول بعد :مل يكن ما أخربت أين رأيته ومسعت،
وخيرب أن شيئا قد كان ،مث خيرب أنه مل يكن ،أو خيرب أن شيئا سيكون مث ُخيرب أنه
ُ
ال يكون ،فيكذب نفسه فيما أخرب ،ويدل أنه أخرب مبا ال يعلمه ،أو يكذب
نفسه؛ فيخرب أن ما أخرب به أنه سيكون إمنا قال متعمدا للكذب أو قاله ابلظن،

وأنه كان جاهال به ،مث رجع عن ظنه ،وذلك صفة الكذاب»(.)1
فصل قوله بعد ذلك ،وأورد األمثلة على ما ال يُنسخ من أخبار هللا
وقد َّ
تعاىل ،فيقول« :ال جيوز أن ينسخ هللا خربه أنه خلق آدم وأسكنه اجلنة ،وأمر
عما
املالئكة أن يسجدوا له ،فسجدت املالئكة كلها إال إبليس ،وال أخباره ّ
وعما كان يف الدهور اخلالية مما أخرب أنه كان ،فنجد أن
مضى من الرسلّ ،
عز وجل أنه سيقيم القيامة ،وأنه يبعث من يف
ذلك مل يكن ،وكذلك ما أخرب ّ
صري فريقا يف اجلنة وفريقا يف السعري ،وال ما يقول أهل اجلنة وأهل
القبور ،وأنه يُ ّ

( )1فهم القرآن ومعانيه (.)333-332
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وخيلّد املشركني يف العذاب األليم ،فيُخرب
النار ،وأنه خيلّد أهل اجلنة فيهاُ ،
خالف ذلك كلّه »(.)1
وما ذهب إليه احلارث احملاسيب يف هذه املسألة مذهب مجهور

األصوليني(.)2

أدلته ومنطلقه:
استدل احلارث احملاسيب على قوله بعدم جواز نسخ األخبار بقوله« :ألن
ذلك ي ِ
وجب ابخلرب الثاين لزوم الكذب يف األول ،ولزوم الرباءة(،)3وأنه أراد أن
ُ
يفعل ،فاستبدل فأراد أن ال يفعلُ ،رجوعا عن قوله ،والرجوع عن القول
الكذب ،والبداء من اجلهل من العواقب ،ومن ذلك حدوث اإلرادات يف ذاته

ابلذوات ،وذو البداوات جاهل مبا يكون فيما يُستقبل»(.)4
ويظهر من هذا االستدالل املنطلقات اليت انطلق منها يف أتسيسه هلذا
القول ،ومنها:

( )1فهم القرآن ومعانيه (.)334-333
( )2انظر :املعتمد ( ،)419/1وشرح اللمع ( ،)490/1وإحكام الفصول ( ،)40/1وقواطع
األدلة ( ،)266/والواضح ( ،)348-347/3وهناية الوصول ( ،)2319/وأصول الفقه
البن مفلح (.)1143/3
( )3هكذا أوردها احملقق ،ولعلّها البداءة بدليل ما بعدها.
( )4فهم القرآن ومعانيه (.)334
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املنطلق األول :تنزيه هللا  عن الكذب وعدم العلم يف أخباره ،فمن خيرب
خبرب مث ينسخه فهو عنده رجوع عن القول وهو إما كذب أو قول ابلظن وعدم
العلم ،وهللا ُ منزه عنهما.
املنطلق الثاين :أن القول بنسخ هللا ألخباره يستلزم البداء؛ وهو ظهور ما
كان خافيا على هللا تعاىل ،وهللا  منزه عن البدوات ،وظهور ما مل يكن.
املنطلق الثالث :أن إرادة هللا  عند احلارث قدمية أزلية غري حادثة ،والقول
بنسخ هللا ألخباره يؤدي إىل استبدال هذه اإلرادة ،يدل عليه قوله« :وأنه أراد
أن يفعل فاستبدل فأراد أن ال يفعل ...ومن ذلك حدوث اإلرادات يف ذاته

ابلذوات ،وذو البداوات جاهل مبا يكون فيما يُستقبل »(.)1

املخالفون للحارث احملاسيب يف القول جبواز نسخ األخبار:
أورد احلارث احملاسيب قول املخالفني القاضي جبواز نسخ أخبار هللا 
فقال« :وأما األخبار فقد قال بعض الروافض :إن هللا عز وجل ينسخ أخباره،
وقال قوم من أهل السنة بنسخ األخبار ال على التعمد منهم ،ولكن عن
اإلغفال والسهو عن الفحص عن معىن ذلك»(.)2

( )1فهم القرآن ومعانيه (.)334
( )2فهم القرآن ومعانيه ( ،)357-356وينظر :التلخيص للجويين (،)465/2
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أدلة من يقول جبواز نسخ األخبار:

ذكر احلارث احملاسيب أدلتهم وهي:
الدليل األول :أن هللا نسخ قوله

ﱡﭐﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗﱠ()1بقوله ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲺﱠ( .)3()2وقد ّبني وجه
االستدالل هبا على القول جبواز النسخ بقوله« :ومعىن لك لو كان نسخها أن
هللا  قال ﱡﭐﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲝﱠ( )4أنه
أراد أن يُع ِّذب عزيرا واملالئكة واملسيح ،فأوجب عليهم العذاب ،مث نسخ ذلك
بعدما أوجبه ،كما أوجب قيام الليل مث نسخه ،وكما أوجب تقدمي الصدقة قبل
جنوى النيب، مث نسخها ،وكما أوجب الصالة إىل بيت املقدس مث

نسخه»(.)5
الرد عليهم:
ذكر احلارث أن هذا ليس من قبيل نسخ األخبار ،وإمنا من قبيل العموم
واخلصوص ،فاملالئكة واملسيح وعزير قد تقدمت فيهم أخبار من هللا عز وجل
ابلوالية قبل أن ينزل آية العذاب يف اآلهلة؛ فلما أنزل آية العذاب ،مل يرد هبا

( )1اآلية ( )98من سورة األنبياء.
( )2من اآلية ( )101من سورة األنبياء.
( )3انظر :فهم القرآن ومعانيه (.)357-356
( )4اآلية ( )98من سورة األنبياء.
( )5فهم القرآن ومعانيه (.)357
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من تقدم منه القول بواليتهم ،وإمنا أراد من عبدوا من سوى أوليائه ،وكان خربا
خاصا ال عاما ،ف ـ ـ« أخرب خبرب ظاهره على العموم وهو خصوص»(.)1
الدليل الثاين :أن هللا تعاىل نسخ قوله :ﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱱﱠ( )2بقوله تعاىل
ﲹ ﲽ ﱠ(.)4()3وجه الداللة :أن قوله

ﭐﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﱩﱱ
ﱪ
ﱡ ﱦﱧﱨ

ﱠ( )5خربٌ منهم أهنم يستغفرون ألهل األرض كلهم من اتب منهم ومن مل يتب،

مث رجع فقال :إمنا استغفروا للذين اتبوا(.)6
الرد عليهم:
رد احلارث احملاسيب هذا الدليل بقوله «ليس كذلك ،ولكنه أخرب أوال خبرب
كان ظاهره على العموم ،وهو خصوص ،ومل يُِرد أوال يف خربه أهنم استغفروا
ألهل األرض كلِّهم ،مث رجع فأخرب أهنم إمنا استغفروا للتائبني دون غريهم ،هم
مل يستغفروا قط إال للتائبني ،ومل يرد خبربه عنهم إال التائبني ،ولكنه أخرب َّأوال
وكان ظاهره على العموم ،وكان ظاهره على العموم ،وإّمنا أراد بقوله "ملن يف
األرض" من التائبني ،مث َّبني يف اخلرب الثاين من أراد؛ ألن هللا ال جائز أن
( )1فهم القرآن ومعانيه للحارث احملاسب (.)358
( )2من اآلية ( )5من سورة الشورى.
( )3من اآلية ( )7من سورة غافر.
( )4انظر :فهم القرآن ومعانيه (.)358
( )5من اآلية ( )5من سورة الشورى.
( )6ينظر :فهم القرآن ومعانيه (.)358

322

املسائل األصولية املرتبطة ابلعقيدة يف ابب النسخ من كتاب فهم القرآن ومعانيه للحارث احملاسيب
د.أمحد بن عايل بن علي معافا

ينسخ االستغفار للكافرين ،وقد أخرب أنه قال ال يغفر هلم أبدا ،فيكون قد
أمرهم أن يستغفروا للكافرين ،مث نسخه بنهيه هلم ،فيدعوا االستغفار جلميع
الناس دون أن يستغفروا للمؤمنني بعد ذلك»(.)1

ويستدل على ذلك بقول هللا تعاىل يف املالئكة:

ﭐﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱲ ﱠ(«،)2وال يُق ّدمون بني يدي هللا ما مل يؤمروا به ،فيُخالفوا حمبة
موالهم؛ فيسألوه أن يغفر للكافرين مع املؤمنني ،وقد أوجب أال يغفر هلم أبدا،
وهو ُخيرب أبهنم ال يشفعون إال ملن رضي شفاعتهم له ،وميدحهم بذلك»(.)3

منشأ النزاع يف املسألة وسببه:

نص احلارث احملاسيب على أن منشأ النزاع يرجع إىل آايت الوعيد ،وما ورد
ّ
فيها من استثناء ،حيث زعم بعض املعتزلة أن جتويز العفو عن بعض أهل
الكبائر من أمة حممد  يلزم منه القول بنسخ األخبار ،يقول احلارث احملاسيب:
«وقد ادعى علينا بعض أهل البدع من املعتزلة أان نزعم أن هللا عز وجل ينسخ
أخباره وصفاته ،فقالوا :إن هللا أخرب أنه يُع ِّذب القاتل والزاين وشارب اخلمر
وآكل مال اليتيم ظلما ،ومل يستثن منهم أحدا ؛فزعمتم أن هللا يغفر لبعض أهل
الفجار ال يغيبون عن النار ،فزعمتم
الكبائر ،وأنه ال يغفر لبعضهم...وأخرب أن ّ
الفجار املقرين بعدما احرتقوا ويُدخلهم
جل ذكره خيرج قوما من ّ
أ ّن هللا ّ
اجلنة...وزعمتم أن هللا جل وعز نسخ خربه ،وأخلف وعيده ،وأكذب قوله ،يف

( )1فهم القرآن ومعانيه (.)359-358
( )2من اآلية ( )28من سورة األنبياء.
( )3فهم القرآن ومعانيه ()359
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بعض ما أخرب أنه مع ِّذبه ،وبعض من أخرب أنه خملد يف النار ،وهذا تكذيب
وخلف من القول»(.)1
رد عليهم فقال« :وقد أبعدوا القياس ،و ّادعوا علينا ما مل نقله معاذ هللا
مث َّ
أن نقول :إن أخبار هللا ومدحه تُنسخ ،وهو الصادق يف كل حال ،والكامل مل
كرهُ أخبارا عامة ،وإن اتفق
يزل ،وال يزول ،ولكنا نقول :إن أخبار هللا َّ
جل ذَ َ
ظاهر تالوهتا يف العموم ،فهو خمتلف يف معاين العموم واخلصوص»(.)2
لكن هللا
مث يقول« :فأما ما َّادعوا علينا يف الوعيد ،فهذه دعوى ابطلة ،و َّ
وعز أوجب آلكل مال اليتيم والزاين والسارق وشارب اخلمر والقاتل ،وهو
َّ
جل ّ
يُريد أن ذلك عليهم أمجعني واجب ،وأ ّهنم له مستحقون ،ومل يُرد أن يعذهبم
أمجعني؛ فإن أراد أن يعذب بعض من استوجب فيُعذبه بعدله ،ويعفو عن بعض
من وجب عليه ،فيعفو عنه بفضل رمحته لزّالته...فكان ما أخرب هللا جل وعز
به من عذاب املوحدين خصوصا ال عموما ،إذ أخرب أنه يغفر ملن يشاء منهم،
وأن خربه أهنم مستوجبون عموم»(.)3
وممن أشار إىل هذا املنشأ للنزاع يف هذه املسألة من األصوليني :السمعاين يف
كتابه القواطع حيث قال «فإن قال قائل :ما قولكم يف األخبار الواردة يف الوعيد
ملرتكيب الكبائر؟ قلنا :جيوز العفو عنها ،قالوا :فهذا نسخ ،قلنا :هذا ليس بنسخ،
إمنا هو من ابب التكرم والعدول عن املتوعد ابلفضل ،وقد يتكلم املتكلم ابلوعيد
وهو ال يريد إمضاءه وال يعد ذلك خلفا بل يعد عفوا وكرما»(.)4
( )1فهم القرآن ومعانيه (.)371-370
( )2فهم القرآن ومعانيه (.)372
( )3فهم القرآن ومعانيه (.)374-372
( )4قواطع األدلة للسمعان (.)424/1
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املطلب الثاين :ما جيوز فيه النسخ.

يراد هبذه املسألة :بيان ما يعرض له النسخ من األحكام والشرائع ،وما يرد
عليه ،فما األمور اليت جيوز دخول النسخ عليها؟.
رأي احلارث احملاسيب:

يقرر احلارث احملاسيب أمورا جيوز النسخ فيها ،فبعد أن أورد ما ال جيوز فيه
النسخ ،أورد ما يرد عليه النسخ ،فذكر أن النسخ ال يرد على األحكام يقول:
«فالناسخ واملنسوخ ال جيوز أن يكوان إال يف األحكام يف األمر والنهي واحلدود،
والعقوابت يف أحكام الدنيا ،وال يكون ذلك بداوات من هللا ، وال استفادة
علم وال رجوعا عن صدق بنسخ خربه ،وال ابتداء بكذب مث رجوعا إىل صدق
جل وتعاىل عن ذلك»(. )1
ّ

وما ذهب إليه قول عامة األصوليني(.)2
***

( )1املرجع السابق (.)360-359
( )2ينظر :اإلحكام البن حزم ( ،)474/4والفقيه واملتفقه ( ،)255/1والتلخيص للجويين
(.)462/2
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املبحث اخلامس :نسخ كالم هللا عز وجل.

الكالم يف هذه املسألة وإن كان ظاهره كالمي حبت إال أنه مبثوث يف كتب
األصوليني السيما يف النقاش احلاصل بني األصوليني يف تعريف النسخ ،وتوجيهه
ابملنطلقات العقدية واألسس الكالمية.
واملراد ابملسألة :هل ينسخ كالم هللا  الذي هو صفة من صفاته ،ويُبدَّل
ويُغري أو يكون النسخ متعلقا ابملأمورات والفرائض اليت وردت يف كالم هللا
تعاىل؟.
واملسألة ترجع إىل القرآن وثبوت كونه صفة هلل تعاىل يقوم بذاته أو بغريه،
وهل هو قدمي أو حادث ،أو خملوق؟.
رأي احلارث احملاسيب:

جل
يرى احلارث احملاسيب أن كالم هللا تعاىل ال ينسخ كالمه يقول« :هللا َّ
وعز مل ينسخ كالمه بكالمه ،وإمنا ينسخ مأمورا به مبأمور به ،فأبدل أحدمها
ّ
مكان اآلخر ،وكالمها كالمه ،وإمنا ينسخ كالمه األول بكالم منه اثن الكاذب
فأما إذا كاان مجيعا منه فهما حق وصدق؛ فإمنا أمرهم مبأمور
عما قالَّ ،
الراجع ّ
به أوجبه مث رفعه ،وب ّدله مبأمور آخر ألزمهم القيام به ،وكالمها كالمه أوجبهما
يف وقتني خمتلفني»(.)1

( )1فهم القرآن ومعانيه (.)364
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ويقول« :وهللا جل وعز ال يُب ِّدل كالمه ،وال ينسخ قوله ،وإمنا ينسخ فرضه،
ويُب ِّدله بفرض غريه ،وكالمها كالمه»(.)1
فاحلارث يرى أن القرآن كالم هللا تعاىل الذي يعترب-عنده -قدميا أزليا اثبتا
معىن واحدا  -ال يتبدل وال يتغري ،وال يقع عليه نسخ فال ينسخ بكالم مثله،
وإمنا النسخ وارد يف املأمور به من الفرائض أو السنن وحنوها ،وهو مذهب كثري

من األشعرية(. )2

املخالفون للحارث احملاسيب:
أورد احلارث احملاسيب قول املخالفني له -ممن مسّاهم أهل الضالل -القائلني
جبواز نسخ كالم هللا بكالمه يقول« :زعموا أن هللا عز وجل ينسخ كالمه
بكالمه فيما أمر به،وهنى عنه »(.)3
وبني مقصدهم الذي راموه من هذا القول،وهو تقوية قوهلم أبن كالم هللا
ّ

خملوق وليس صفة ذاتية له(.)4
دليله:
استدل احلارث احملاسيب على قوله ابملنع من نسخ كالم هللا بكالمه أبدلة
ميكن إمجاهلا فيما أييت:
( )1فهم القرآن ومعانيه (.)366
( )2ينظر :اإلرشاد للجويين ( ،)140-99وامللل والنحل للشهرستان ( ،)96/1وهناية اإلقدام
(.)340-288
( )3املرجع السابق (.)364-363
( )4انظر :فهم القرآن ومعانيه (.)363
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ﲢ ﲧ ﱠ(.)1
ﲣ
الدليل األول :قوله تعاىل ﭐﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ
وجه االستدالل :نفى هللا  تبديل كلماته ،واملراد بتبديل كلماته :نسخ

قوله ،وإمنا ينسخ فرضه ويبدله بفرض غريه ،وكالمها كالمه(.)2
الدليل الثاين :أن تبديل كالم هللا يوجب لزوم الكذب ،وهللا منزه عنه؛ ألن
قوله األول خرب منه؛ فلو نسخ كالمه لكان تكذيبا لكالمه األول ورجوعا

عنه( )3بدليل أنه جيوز أن تقول قد أبطل هللا الصالة إىل بيت املقدس ،وال
يقال قد أبطل هللا قوله ،فيكون كالم هللا ابطال ،ألن الكالم الذي نُسخ منه
احلكم ،والكالم الذي ثبت به احلكم الثاين كالم هللا حق وصدق ،ال ابطل وال
كذب(.)4

أدلة املخالفني:
ذكر احلارث احملاسيب أدلة املخالفني،وهي:
الدليل األول :كالم هللا خملوق،فيُنسخ بعضه ببعض،ولو مل يكن خملوقا ملا
جاز عليه النسخ والتبديل(. )5

( )1من اآلية ( )115من سورة األنعام.
( )2انظر :فهم القرآن ومعانيه (.)366-365
( )3انظر :املرجع السابق (.)366-365
( )4انظر :املرجع السابق (.)367
( )5انظر املرجع السابق (.)364
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الرد :أبن املنسوخ ليس كالم هللا عز وجل وإمنا نسخ مأمورا مبأمور،فأبدل

أحدمها مكان اآلخر ،وكالمها كالمه،وهللا  مل أيمرهم أن يفعلوا كالمه،مث
أيمرهم أن يفعلو له كالما اثنيا،وإمنا أمرهم أن بعمل يعملونه،مث ب ّدل هلم عمال

آخر(. )1

الدليل الثاين :قوله

ﱌ ﱖ ﱠ()2
ﱍ

تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

وجه الداللة :يورد احلارث احملاسيب وجه الداللة هبذه اآلية على نسخ كالم
هللا بكالمه من وجهني:
الوجه األول« :ما جاز أن يكون بعضه خريا من بعض فهو خملوق؛ألنه إذا
فضلَهُ،واألخر منقوص"(.)3
كان شيء هو خري من شيء،فقد َ
الوجه الثاين :قوله( « :أو مثلها ) قالوا :وما كان له مثل ،فهو خملوق؛ألن
املثل يشتبه مبثله،وما جاز أن أييت به هللا عز وجل فيُحدثه فهو خملوق،وكل
خملوق فمثله خملوق؛ألن حكم املثل حكم مثله»(.)4

( )1فهم القرآن ومعانيه (.)364
( )2من اآلية ( )106من سورة البقرة.
( )3فهم القرآن ومعانيه (.)368
( )4املرجع السابق (.)368
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الرد:
رد احلارث احملاسيب االستدال هبذه اآلية من وجهني:
الوجه األول :ال نسلم أن معىن قوله «أنت خبري منها» ما ذكرمت؛وإمنا املعىن
أنت خبري منها :خبري مبأمور به،هو أوسع لكم وأخف عليكم أو مثله يف اخلفة
والسعة؛ كما يقال الدراهم خري من املال ال يريد أقضل من املال،وإمنا يريد
الدراهم من املال خري(. )1
الوجه الثاين :يدل على بطالن قوهلم صحة قول القائل :ترك قيام الليل أن
يكون واجبا علينا هو أرفق بنا وأوسع لنا من قبل اتساعه لنا،وصدق قوله بينما

ﱺ ﲙ ﱠ()2خري من قوله
لو قال قائل :إن قوله تعاىلﭐﭐﱡﭐ ﱁ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱻ

ﱡﭐ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ()3فأراد أن الكالم اآلخر من هللا جل ذكره خري
وأفضل ،والكالم األول أنقص وأدىن كان كافرا ابهلل(. )4

املوازنة والرتجيح:

اخلالف يف نسخ كالم هللا تعاىل بعضه ببعض يرجع إىل ما يتناوله لفظ
كالم هللا ،واعتباره من جهة احلدوث والقدم.
ويبدو من كالم احلارث احملاسيب اعتبار القرآن من صفاته سبحانه ،وصفاته
قدمية أزلية واحدة ال تتبعض وال تتبدل ،وال يفضل بعضها بعضا ،فالقرآن قدمي
( )1املرجع السابق (.)369
( )2من اآلية ( )20من سورة املزمل.
( )3اآليتان ( )1 ،2من سورة املزمل.
( )4املرجع السابق (.)369-368
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أزيل ال يسمع وال ُحيدث وال يتبعض وال ينسخ بعضه بعضا أو يفضل بعضه

بعضا؛ وهو يف اجلملة مذهب األشعري وأيب بكر الباقالين وبعض أتباعهما(.)1
وأما من مسَّاهم احلارث احملاسيب أهل الضالل ،ويعين هبم املعتزلة؛ فينفون
الصفات عن هللا ،وقيامها به،ومنها صفة الكالم ،والقرآن خملوق حمدث -
كأي صفة من صفات األفعال -يفعلها هللا يف خملوقات ال صفة تقوم

بذاته(،)2وإذا كان كذلك فيفضل بعضه بعضا ،ويتناوله التغيري والتبديل والنسخ
والتجديد وحنوه.
والصواب يف ذلك يف غري هذين القولني :ذلك أن كالم هللا تعاىل صفة
ذاتية قائمة بذاته  من جهة جنس الكالم ؛فاهلل مل يزل متكلما،وهو-أعين
كالم هللا  -صفة فعلية من حيث آحاد الكالم؛ فيتكلم مَّت شاء كيف
شاء(،)3والقرآن كالم هللا لفظه ومعناه،وهو صفة من صفاته غري خملوق،وقد

تكلّم به حقيقة(.)4

( )1انظر :املستصفى ( ،)104/1وخمتصر املنتهى ( ،)11012-1011وشرح املختصر
لإلجيي (.)251/3
( )2انظر :املغين للقاضي عبد اجلبار ( ،)63/7وشرح األصول اخلمسة (،)563-527
واحمليط ابلتكليف (.)309
( )3انظر :حتفة املسؤول ( ،)417-416/3وسالسل الذهب (.)160-159
( )4انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ( ،)544/12والتبيان البن القيم ( ،)145وشرح خمتصر
التحرير البن عثيمني (.)465-459
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

331

وهو –أعين القرآن -متفاضل يف نفسه وذاته ومعناه،وآايته يفضل بعضها

بعضا،ويكون بعضها أشرف من بعض،فسورة الفاحتة مل يُنزل مثلها يف التوراة
واإلجنيل والقرآن،وسورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن،وآية الكرشي أعظم آية

يف كتاب هللا هذا من جهة(.)1
ومن جهة أخرى؛ فإن صفات هللا تعاىل تتفاضل؛ وال يلزم من تفاضلها أن
يكون املفضول معيبا وانقصا،لداللة النصوص على أن بعض الصفات أفضل
من بعض ،وبعض أمسائه أفضل من بعض،وبعض أفعاله أفضل من بعض،وهللا
سبحانه ذكر امسه العظيم واألعظم،والكبري واألكرب ،ووصف  أن رمحته
تغلب غضبه وسخطه هللا سبقت غضبه،والصفة الواحدة تتفاضل(.)2
وإذا كان القرآن يفضل بعضه بعضا،والصفات تتفاضل،وال يلزم من
تفاضلها النقص؛ فإن كالم هللا تعاىل يُنسخ بكالمه ويُبدل بعضه ببعض،وال
يلزم من ذلك القول أبنه خملوق(،)3بل هو صفة ذاتية من جهة جنس
الكالم،فعلية من جهة آحاد الكالم ،وليس هو معىن واحد ال يتبعض وال يتجزأ

وال يكون بعضه أفضل من بعض.
وأما ما استدل به احلارث احملاسيب على القول أبن كالم هللا تعاىل ال ينسخ؛
فيمكن اجلواب عنه كما أييت:
( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)53-52/17( ،)39/17( ،)18-10/17
( )2انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)212-211/17
( )3انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)56-54/17
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ﲢ ﲧ ﱠ( )1فيمكن اجلواب عنه أن
ﲣ
أوال :أما قوله تعاىل ﭐﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ
املقصود من اآلية أنه ال أحد من خلقه يُب ّدل كلمات هللا تعاىل ،أما هللا 
فله أن يُب ّدل كلماته ابلنسخ كما يشاء والقرآن من كالمه فيبدله وينسخه  ،قال

تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲻ ﱠ(.)2
اثنيا :أما قوله« أن تبديل كالم هللا تعاىل يوجب الكذب والرجوع عنه وهللا
منزه عن ذلك»،هذا يف كلماته القدرية بوعده ألوليائه وتوعده ألعدائه فال راد
لقضائه وال مغري حلكمه،وال معقب ،أما كلماته الشرعية من الوحي ألنبيائه فله
احلكم يفعل ما يشاء وخيتار،وله أن يغري ما شاء فيُحل ما يشاء بعد حترميه،
وحيّرم ما يشاء بعد حتليله تبعا جملرد مشيئته،ال يسأل عما يفعل كما قال تعاىل:
ُ
ﱌﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱍ
ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ(« )3فأخرب سبحانه أن عموم قدرته وملكه وتصرفه يف

مملكته وخلقه ال مينعه أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء»(.)4
وقول احلارث احملاسيب« :قوله األول خرب منه » غري ُمسلم ،بل هو طلب
فعل أمر أو هني عن فعله؛ فإذا نسخ،نسخ ذلك الطلب ؛فال يكون تكذيبا

( )1من اآلية ( )115من سورة األنعام.
( )2من اآلية ( )101من سورة النحل.
( )3من اآلية ( )106من سورة البقرة.
( )4إغاثة اللهفان البن القيم (.)326
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لكالمه األول؛بل شرع فعال يف وقت ملصلحة،مث نسخه النتهاء تلك
املصلحة وشرع غريه مكانه.
اثلثا :وأما قوله "جبواز قولك :قد أبطل هللا الصالة إىل بيت املقدس،وال

يُقال :قد أبطل هللا قوله"(،)1فيمكن اجلواب عنه :أبنه إذا كان النسخ يف اللغة
أييت مبعىن الرفع فيقال :نسخت الشمس الظل إذا أزالته وأبطلته ؛فما الذي مينع
من القول برفع هللا لقوله وإبطاله إذا تضمن ذلك املصاحل العظيمة واملقاصد
الكبرية،فاهلل حيكم ما يشاء ،ويفعل ما يشاء؛ فله أن يرفع ماشاء ويُبطل ما شاء
من وحيه وكالمه ،ال يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.
أما ما استدل به املعتزلة على القول بداللة اآلية على نسخ كالمه فيمكن

مناقشته مبا أييت:
أوال :أما قوهلم «كالم هللا خملوق،فيُنسخ بعضه ببعض،ولو مل يكن خملوقا

ملا جاز عليه النسخ والتبديل"( )2فيُجاب عنه :أبنه ال مالزمة بني القول خبلق
القرآن،وبني كونه ينسخ بعضه بعضا عند من ينفي خلق القرآن،ويثبت صفة
الكالم هلل تعاىل ذاات من جهة قيامها به  ؛فلم يزل سبحانه متكلما ،وفعال
من جهة ثبوت آحاد الكالم ؛فيتكلم مَّت شاء كيف شاء إذا شاء ،وسلف

( )1فهم القرآن (.)367
( )2انظر املرجع السابق (.)364
334

املسائل األصولية املرتبطة ابلعقيدة يف ابب النسخ من كتاب فهم القرآن ومعانيه للحارث احملاسيب
د.أمحد بن عايل بن علي معافا

األمة يقولون :كالم هللا غري خملوق،ويقولون بنسخ بعضه ببعض،وتفضيل بعض
كالمه على بعض(.)1
وأما رد احلارث احملاسيب على املعتزلة بقوله" :أن املنسوخ ليس بكالم هللا
وإمنا نسخ مأمور مبأمور" ففيه نظر،إذ النسخ كما يرد على احلكم يرد على
اللفظ والتالوة اليت هي كالمه . 
اثنيا :أما استدالهلم –أعين املعتزلة -بقوله تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱌ ﱠ( )2على حدوث آايته وتنزل بعضها بعد بعض
ﱍ
ﱇﱈﱉﱊﱋ
ونسخ بعضها ببعض؛ فإن املقصود ابحلدوث الذي أنزل جديدا؛ ألن القرآن
كان ينزل شيئا فشيئا ،فاملنزل أوال قدمي ابلنسبة إىل املنزل آخرا(. )3
وإن ُوصف القرآن ابحلدوث فليس معىن كون آايته حمدثة أن تكون خملوقة،
«فاحلدوث أعم من اخللق ،فقد يكون الشيء حاداث يف نفسه ،وليس

خملوقا»(، )4فاإلحداث إحداث إنزال وتكلم وخماطبة قائم به بقدرته ومشيئته
ال إحداث خلق واخرتاع منفصل عنه سبحانه ،يقول ابن تيمية« :وإذا قالوا:
نسمي كل حادث خملوقا فهذا حمل نزاع :فالسلف وأئمة أهل احلديث وكثري
من طوائف أهل الكالم....ال يقولون :كل حادث خملوق ،ويقولون :احلوادث

( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)39/17( ،)18-10/17
( )2من اآلية ( )10من سورة البقرة.
( )3انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)230/7
( )4جمموع الفتاوى البن تيمية (.)322/6
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تنقسم إىل ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته ،ومنه خلقه للمخلوقات ،وإىل ما

يقوم ابئنا عنه ،وهذا هو املخلوق(.)1
ويدل على ذلك أن اآلايت اليت أييت هبا هللا تتماثل اترة وتتفاضل اترة

أخرى(.)2
وأما قوهلم« :أن ما جاز أن يكون بعضه خريا من بعض فهو خملوق» فغري
مسلّم ،إذ ال مالزمة بينهما ،فالقرآن كالم هللا ،ويفضل بعضه بعضا من جهة
اللفظ املتكلَّم به ومعناه ،ال ابلنسبة للمتكلِّم به الذي هو هللا جل جالله ،وهو

غري خملوق(.)3
وال يلزم من كون بعضه أفضل من بعض أن يكون أحدمها فاضال واآلخر
منقوصا أو مفضوال ،فالقرآن من صفاته ، وصفاته كلها يف غاية الكمال ال
نقص فيها وال عيب ،والقرآن من كالمه فكون بعضه أفضل من بعض ال
يستلزم النقص(.)4
وقوهلم :أن قوله تعاىل« :أو مثلها» :ما كان له مثل فهو خملوق فغري مسلم،
فكالمه صفة من صفاته ينسخه وأييت مبثله أو خري منه ،وال يلزم من كونه مثله
أن يكون خملوقا .

( )1املرجع السابق (.)320/6
( )2انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)11-10/17
( )3انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)78-76/17
( )4انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ( )93-89ودرء التعارض له (.)13/7
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وأما رد احلارث احملاسيب على االستدالل هبذ اآلية وجوابه ففيه نظر أيضا
؛فال يسلّم أن املراد ابخلريية يف اآلية أوسع لكم أو أخف أو مثله يف اخلفة
والسعة فقط؛ إذ يف ذلك قصر ملعىن دون غريه من املعاين،واخلريية هبذا االعتبار
اثبتة لكل ما أمر هللا به ابتداء أو نسخا ؛فإنه إما أن يكون أيسر من غريه يف
الدنيا،وإما أن يكون أشق فيكون ثوابه أكثر،وظاهره يرجع إىل آايت خريا منه
أو مثله،فيتناول اخلريية من جهة نفسه وذاته،ومن جهة االنتفاع به يف العاجل
واآلجل(.)1
وال يُسلم قوله ببطالن قول القائل إن قوله تعاىل

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱻ
ﱺ

ﲙﱠ()2خري من قوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ(،)3فسورة الفاحتة
أعظم من السور األخرى ،وآية الكرسي أعظم من غريها من اآلايت إعجازا
ولفظا ومعىن ،وال يستلزم أن يكون أحدمها أنقص وأدىن؛ إذ صفات هللا كلها
كمال(.)4
وعليه؛ فالصواب أن هللا ينسخ كالمه بكالمه،وال يدل ذلك على أنه
خملوق؛بل هو صفة قائمة بذاته مل يزل متكلما،ويتكلم مَّت شاء كيف شاء إذا
شاء.
***
( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)48-47/17
( )2من اآلية ( )20من سورة املزمل.
( )3اآليتان ( )1 ،2من سورة املزمل.
( )4انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)49/17
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املبحث اخلامس :النسخ قبل التمكن من االمتثال:

يراد هبذه املسألة :هل جيوز نسخ الشيء قبل أن يتمكن املكلفون من فعله
حنو أن يقول الشارع يف رمضان حجوا هذه السنة ،ويقول قبل عرفة ال حتجوا
أو يقول يف صبيحة يوم :صلوا عند غروب الشمس ركعتني بطهارة مث يقول
عند الظهر ال تصلوا عند غروب الشمس ركعتني بطهارة .

رأي احلارث احملاسيب:
يرى احلارث احملاسيب جواز النسخ قبل التمكن من االمتثال ،فيأمر هللا
ابألمر حكمة وصالحا لعباده ،يستخرج منهم التسليم ألمره بقصد العباد إىل
ذلك األمر والعزم عليه ،مث يُبدل ذلك األمر مبأمور آخر يف وقتني خمتلفني ،ال
رجوعا عن قوله أبن مل يكن حقا وصدقا ،وال إرادة لألمر األول يقول يف بيانه
ملا وقع إلبراهيم مع ابنه-وهي أحد أفراد هذه املسألة « :-ولكنه ينسخ
املأمور مبأمور به آخر ،وكالمها وقع التبديل على املأمور به مبأمور به آخر،
وكالمها كالمه ،ال رجوع عن قوله أنه مل يكن حقا وصدقا منه وحكمة ،وصالحا
لعباده يستخرج منهما التسليم ألمره يف وقت يكون ذلك منهما ،ويكون من
إبراهيم القصد منه حلديدة يذبح هبا ابنه ،وإضجاعه ووضع السكني على حلقه
ابلصرب والتسليم ألمره ،ويكون من إسحق ابلطوع ألبيه ابتغاء مرضاة هللا ربه،
ابلتسليم أبمره ،ويكون من الكبش ببدله ،وكالمها مراد له ،والذبح البنه مأمور
به فجعل أحدمها بدال من اآلخر ،وكالمها مراد له مل يزل يف وقتني خمتلفني،
فأراد أن يضجعه ،ويقصد حبديدة لذحبه ،ويكون التسليم منهما ،وأبمره
ابلكبش فيذحبه ،ولو أراد ذبح ابنه لذحبه ال حمالة؛ ألنه تعاىل ال يُريد شيئا إال
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متَّ ،ولو أراد ذبح ابنه لذحبه ال حمالة ،ولو أخربه أنه ذاحبه لذحبه ال حمالة؛ ألنه

ال ُخيرب بشيء أنه كائن مث ال يكون ،وال جيوز أن ُخيرب أنه يكون إال كان »(.)1
وما ذهب إليه من القول جبواز نسخ الفعل قبل التمكن من االمتثال هو

مذهب مجاهري األصوليني(.)2

***

( )1فهم القرآن ومعانيه (.)361-360
( )2انظر :اللمع للشيازي ( ،)56وقواطع األدلة للسمعان ( ،)431/1والتلخيص للجويين
( ،)490/2وشرح خمتصر الروضة للطويف ( ،)281/2والبحر احمليط للزركشي (.)169/3
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اخلامتة

احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا ،والصالة والسالم على نبينا حممد أما
بعد...
تتمثل أهم النتائج من هذا البحث فيما أييت:
 -1ظهور مصطلح النسخ عند احلارث احملاسيب على طريقة املتأخرين من
األصوليني حبيث يتناول عنده رفع احلكم خبطاب متقدم خبطاب متأخر عنه
خاصة ،وال يتناول التخصيص وال التقييد وال االستثناء وال البيان.
 -2كان من أسباب اعتبار احلارث احملاسيب هلذا املصطلح مع قرب عصره من
مصطلح املتقدمني :أن املستثنيات الواردة على أخبار الوعد والوعيد -مما
كان يُطلِق عليها املتقدمون من العلماء نسخا من جهة أن النسخ يف
مفهومهم يشمل االستثناء وحنوه -يف القول إبطالق النسخ عليها ،وهي
أخبار حمضة استلزاما للخلف والكذب الذي يُنزه هللا عنه.
 -3حضور األثر الكالمي يف عامة املسائل األصولية املتعلقة ابلنسخ لدى
احلارث احملاسيب كاخلالف يف أخبار الوعد والوعيد ،وإثبات صفات هللا
كالكالم واإلرادة والقول بقدمها أو حدوثها.
 -4وجود مصطلح العموم واخلصوص عند احلارث احملاسيب كنوع من الرد على
الرافضة يف قوهلم بنسخ األخبار ،وكذا الرد على املعتزلة يف قوهلم بنسخ
دونه احلارث احملاسيب فيه
آايت الوعيد ،والتفريق بينه وبني النسخ ،ولعل ما َّ
يعترب ممهدا ملا بعده يف التفريق بني النسخ والتخصيص السيما عند
املتكلمني األشعرية من األصوليني.
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 -5وجود الفرق يف القول ابلعموم واخلصوص عند احلارث احملاسيب عنه عند
املتأخرين من األصوليني املتكلمني ،فعند احلارث أن هللا أخرب خبرب ظاهره
العموم ،وهو خصوص ،ومل يرد أوال يف خربه أنه يتناوهلم كلهم ،وعند
املتأخرين من األصوليني األشعرية أن العموم متناول للفظ ابتداء وداخل
فيه ،مث خرج ابلتخصيص بعد ذلك ،وهذه قضية عظيمة حتتاج إىل مزيد
تفريق ونظر ،وحبث واستقصاء.
وأوصي جبمع املسائل األصولية يف غري مباحث النسخ يف هذه الكتاب،
وكذا مجع بقية آرائه األصولية األخرى يف بقية كتبه ال سيما كتابه املفقود فهم
السنن ملا متثله من إبراز لبعض احللقات املفقودة يف أصول فقه املتكلمني قبل
القاضيني :القاضي الباقالين والقاضي عبد اجلبار.
***
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أبرز املراجع:
 -1اإلهباج يف شرح املنهاج شرح على منهاج الوصول إىل علم األصول :للقاضي لعلي
بن عبد الكايف السبكي وولده اتج الدين عبدا لوهاب بن علي السبكي حتقيق:
الدكتور أمحد مجال الزمزي والدكتور نور الدين عبد اجلبار صغريي ،دار البحوث
للدراسات اإلمارات ديب ط1424 1هـ2004-م.
 -2اإلحكام شرح أصول األحكام :علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري ،بدون
دار أو طبعة.
 -3أصول البزدوي املسمى كنز الوصول إىل معرفة األصول :علي بن حممد البزدوي
احلنفي ،مطبعة جاويد بريس – كراتشي.
 -4إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان :مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن
سعد الزرعي الدمشقي ،املكتب اإلسالمي  -مكتب فرقد اخلاين ،بريوت – الرايض،
ط1986 ،1م1406-هـ.
 -5األنساب :أليب سعيد عبد الكرمي بن حممد ابن منصور التميمي السمعاين ،حتقيق:
عبد هللا عمر البارودي دار الفكر  -بريوت – ط1998 ،1م .
 -6البحر احمليط يف أصول الفقه :لبدر الدين حممد بن هبادر الشافعي ،حتقيق عمر بن
سليمان األشقر ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت.ط1431 3هـ-
2010م .
 -7البداية والنهاية :إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء ،مكتبة املعارف–
بريوت.
 -8الربهان يف أصول الفقه إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد هللا اجلويين حتقيق :الدكتور
عبد العظيم الديب ،الوفاء ،املنصورة ،مصر ،ط1418 ،4هـ .
 -9اتريخ ابن الوردي :زين الدين عمر بن مظفر الشهري اببن الوردي ،دار الكتب
العلمية ،لبنان  /بريوت1417 ،هـ 1996 -م.
 -10اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم :مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان
الذهيب ،حتقيق :د .عمر عبد السالم تدمرى دار الكتاب العريب  -لبنان /بريوت –
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ط1407 ،1هـ 1987 -م .
 -11اتريخ بغداد :أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
 -12التبيان يف أقسام القرآن :أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن
سعد الزرعي الدمشقي ،دار الفكر ،بريوت.
 -13التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه :العالمة عالء الدين أيب احلسن علي بن
سليمان املرداوي ،حتقيق الدكتور عبد الرمحن اجلربين والدكتور عوض القرين والدكتور
أمحد السراح ،مكتبة الرشد ،الرايض ،ط1421 ،1هـ2000-م .
 -14حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول :أليب زكراي حيىي بن موسى الرهوين،
حتقيق :الدكتور اهلادي بن احلسني شبيلي والدكتور يوسف اخلضر القيم ،دار البحوث
للدراسات اإلسالمية ،اإلمارات ديب ،ط1422 ،1هـ2002-م .
 -15تشنيف املسامع جبمع اجلوامع :بدر الدين حممد بن مجال الزركشي حتقيق :سيد
عبد العزيز وعبد هللا ربيع ،مؤسسة قرطبة 1418هـ،ط.1
 -16التقريب واإلرشاد "الصغري" للقاضي أيب بكر حممد الباقالين حتقيق الدكتور عبد
احلميد بن علي أبو زنيد ،مؤسسة الرسالة -بريوت ط1418 ،2هـ1998-م.
 -17التلخيص يف أصول الفقه :عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين،
امللقب إبمام احلرمني حتقيق :عبد هللا جومل النبايل وبشري أمحد العمري ،دار البشائر
اإلسالمية – بريوت.
 -18هتذيب الكمال :أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبد الرمحن املزي ،مؤسسة الرسالة،
حتقيق :د .بشار عواد معروف  -بريوت – ط 1400 ،1هـ1980 -م .
 -19هتذيب اللغة :أبو منصور حممد بن أمحد األزهري  ،حتقيق :حممد عوض مرعب،
دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  -ط2001 ،1م .
 -20احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين ،علي بن
حممد بن حبيب املاوردي البصري الشافعي ،حتقيق :الشيخ علي حممد معوض -
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1419 ،1
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هـ  1999-م.
 -21حلية األولياء وطبقات األصفياء :أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين ،دار
الكتاب العريب ،بريوت ،ط1405 ،4هـ .
 -22جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم :زين الدين أيب الفرج
عبد الرمحن بن شهاب الدين ابن اجلوزي،مؤسسة الرسالة ،بريوت 1417،هـ،ط.7
 -23درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق:
الدكتور حممد رشاد سامل ،دار الكتب ،القاهرة1391 ،هـ .
 -24رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب :اتج الدين أيب النصر عبد الوهاب بن علي
بن عبد الكايف السبكي حتقيق :علي حممد معوض ،عادل أمحد عبد املوجود ،عامل
الكتب  -لبنان  -بريوت ،ط1999 1م 1419 -هـ.
 -25روضة الناظر وجنة املناظر البن قدمة حممد املقدسي ،حتقيق الدكتور عبد الكرمي
النملة مكتبة الرشد -الرايض .
 -26سالسل الذهب لبدر الدين حممد بن هبادر الزركشي حتقيق حممد املختار بن حممد
األمني الشنقيطي ،طبعة احملقق ط1423 ،2هـ2002-م .
 -27سري أعالم النبالء :أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،حتقيق :شعيب
األرانؤوط  ,حممد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة  -بريوت – ط1413 ،9هـ.
 -28شرح األصول اخلمسة :أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد األسدآابدي،دار إحياء
الرتاث ،بريوت.
 -29شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب للعضد اإلجيي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1403 ،2هـ1983-م.
 -30شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير :حممد بن أمحد بن عبد العزيز املعروف
اببن النجار،حتقيق دحممد الزحيلي ود.نزيه محاد،جامعة أم القرى،مكة
املكرمة1413،هـ،ط.2
 -31شرح خمتصر التحرير للفتوحي :العالمة حممد بن صاحل العثيمني ،مؤسسة الشيخ
حممد بن صاحل العثيمني ،القصيم ط1434 ،1هـ.
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 -32شرح خمتصر الروضة :لنجم الدين أيب الربيع سليمان بن عبد القوي الطويف ،حتقيق:
الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1424 ،هـ2003-م
.
 -33أصول الفقه :حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،مشس الدين املقدسي حتقيق:
دحان ،مكتبة العبيكان 1420هـ،ط.1
الدكتور فهد بن حممد َّ
الس َ
 -34صفة الصفوة :عبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج ،حتقيق :حممود فاخوري -
د.حممد رواس قلعه جي دار املعرفة  -بريوت – ط1399 ،2هـ 1979 -م .
 -35طبقات الصوفية :حممد بن احلسني بن حممد النيسابوري ،املعروف أبيب عبد الرمحن
السلمي حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت 1419
هـ،ط. 1
 -36طبقات الشافعية الكربى :اتج الدين بن علي بن عبد الكايف السبكي حتقيق :د.
حممود حممد الطناحي د.عبد الفتاح حممد احللو هجر للطباعة والنشر والتوزيع –
ط1413 ،2هـ .
 -37طبقات الشافعية :أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة ،حتقيق:
د .احلافظ عبد العليم خان عامل الكتب  -بريوت – ط1407 ،1هـ .
 -38طبقات الفقهاء الشافعية :تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن ابن الصالح
 ،حتقيق :حميي الدين علي جنيب دار البشائر اإلسالمية  -بريوت  -ط1992 ،1م
.
 -39الطبقات الكربى :حممد بن سعد بن منيع أبو عبدهللا البصري الزهري ،دار صادر،
بريوت
 -40العرب يف خرب من غرب :مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،حتقيق :د.
صالح الدين املنجد مطبعة حكومة الكويت  -الكويت  -ط1984 ،2م .
 -41العدة يف أصول الفقه :القاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء حتقيق الدكتور
أمحد بن علي سري املباركي ط1414 ،3هـ1993-م.
 -42الفصول يف األصول :أمحد بن علي الرازي اجلصاص ،حتقيق :د .عجيل جاسم
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النشمي وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت –ط1405 ،1هـ.
 -43الفقيه و املتفقه :أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي ،حتقيق :أبو
عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي دار ابن اجلوزي  -السعودية –
 -44الفهرست :أبو الفرج حممد بن إسحاق الندمي ،دار املعرفة  -بريوت – 1398هـ
 1978م . -45فهم القرآن ومعانيه :احلارث بن أسد احملاسيب ،حتقيق حسني قوتلي ،دار
الفكر،بريوت1389هـ،ط. 2
 -46قواطع األدلة يف األصول :أيب املظفر منصور بن عبداجلبار السمعاين حتقيق :حممد
حسن حممد حسن إمساعيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ط1418 ،1هـ-
1997هـ) .
 -47كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية :أبو العباس أمحد عبد احلليم بن
تيمية احلراين ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي مكتبة ابن
تيمية ،ط.2
 -48كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي :عالء الدين عبد العزيز بن أمحد
البخاري ،حتقيق :عبد هللا حممود حممد عمر .دار الكتب العلمية  -بريوت 1418-هـ
 1997م . -49لسان العرب :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر  -بريوت،
ط. 1
 -50اللمع يف أصول الفقه :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ،دار
الكتب العلمية 1424،هـ ط.2
 -51مائية العقل ومعناه واختالف الناس فيه :احلارث بن أسد بن عبد هللا احملاسيب،
حتقيق :حسني القوتلي دار الكندي  ,دار الفكر ،بريوت ،ط1398 ،2هـ.
 -52احملصول يف علم أصول الفقه :لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي .حتقيق:
الدكتور جابر فياض العلواين ،مؤسسة الرسالة ،ط418 ،3هـ1997م .
 -53احملصول يف أصول الفقه للقاضي أيب بكر بن العريب املعافري املالكي ،حتقيق حسني
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علي اليدري وسعيد عبداللطيف فودة ،دار البيارق ط1423 ،1هـ1999-م .
 -54احمليط ابلتكليف :عبد اجلبار بن أمحد اهلمداين ،حتقيق :عمر السيد عزمي ،املؤسسة
العامة للتأليف واألنباء للنشر.
 -55خمتار الصحاح :حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ،حتقيق :حممود خاطر
مكتبة لبنان انشرون  -بريوت  1415 ،هـ1995 -م.
 -56خمتصر منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل :محال الدين أيب عمر
عثمان بن عمر بن أيب بكر املعروف بـابن احلاجب.حتقيق الدكتور نذير محاد ،دار
ابن حزم ،بريوت ،ط1427 ،1هـ2006-م .
 -57مرآة اجلنان وعربة اليقظان :أبو حممد عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان
اليافعي ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة1413 ،هـ 1993 -م.
 -58املستصفى من علم األصول :أليب حامد حممد بن حممد الغزايل .حتقيق د.محزة
حافظ ،طبعة احملقق .
 -59املعتمد أليب احلسني حممد البصري ،حتقيق حممد محيد هللا ابلتعاون مع أمحد بكري
وحسن حنفي دمشق1385 ،هـ1965 ،م .
 -60املعجم الوسيط :إبراهيم مصطفى و أمحد الزايت و حامد عبد القادر وحممد
النجار ،حتقيق :جممع اللغة العربية دار الدعوة .
 -61املغين يف أبواب التوحيد والعدل :أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد األسدآابدي،دار
الكتب العلمية ،بريوت 2011،م.
 -62مقايس اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق ،شهاب الدين أبو
عمر ،دار الفكر بريوت لبنان ط1415 ،1هـ .
 -63امللل والنحل :حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين ،حتقيق :حممد
سيد كيالين دار املعرفة  -بريوت – 1404هـ .
 -64املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج،
دار صادر  -بريوت – ط1358 ،1هـ .
 -65املنخول من تعليقات األصول أليب حامد حممد بن حممد الغزايل حتقيق حممد حسن
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هيتو ،دار الفكر ببريوت والفكر املعاصر بدمشق ط1419 ،3هـ1998م.
 -66منهاج السنة النبوية :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ،حتقيق :د.
حممد رشاد سامل مؤسسة قرطبة –ط 1406 ،1هـ.
 -67ميزان األصول يف نتائج العقول يف أصول الفقه :عالء الدين أبو بكر حممد بن
أمحد السمرقندي ،حتقيق :د.عبد امللك بن عبد الرمحن السعدي ،ط1407 ،1هـ-
1988م.
 -68ميزان االعتدال يف نقد الرجال :مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ،الشيخ علي
حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1995م.
 -69النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة :مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري
بردى األاتبكي  ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي – مصر.
 -70هناية السول يف شرح منهاج األصول جلمال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي،
حتقيق الدكتور شعبان حممد إمساعيل دار ابن حزم بريوت ط1420 ،1هـ1999-م .
 -71هناية الوصول يف دراية األصول لصفي الدين حممد بن عبدالرحيم األرموي ،حتقيق
الدكتور صاحل اليوسف والدكتور سعد الشويح ،مكتبة نزار الباز ،مكة املكرمة،
1419هـ1999-م .
 -72الواضح يف أصول الفقه أليب الوفاء علي بن عقيل بن حممد حتقيق الدكتور عبد هللا
بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة بريوت ط1420 ،1هـ1999-م .
 -73الوايف ابلوفيات :صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ،حتقيق :أمحد األرانؤوط
وتركي مصطفى دار إحياء الرتاث  -بريوت1420 ،هـ2000 -م.
 -74الوصااي :احلارث بن أسد احملاسيب ،حتقيق د.عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية
بريوت.

***

348

املسائل األصولية املرتبطة ابلعقيدة يف ابب النسخ من كتاب فهم القرآن ومعانيه للحارث احملاسيب
د.أمحد بن عايل بن علي معافا

األحكام العقدية لما يقوله أو يفعله الداخل في اإلسالم

د .شريفة بنت مصلح السنيدي
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

األحكام العقدية لما يقوله أو يفعله الداخل في اإلسالم
د .شريفة بنت مصلح السنيدي
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1441 /3 /28 :هـ
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ملخص الدراسة:
إن من املقاصد الشرعية ترغيب الناس يف الدخول إىل اإلسالم ،ومراعاة التدرج والتيسري يف
ذلك ،وقد حرص النيب صلى هللا عليه وسلم على ترغيب الناس يف الدخول إىل اإلسالم ،وبني
الفضل العظيم يف ذلك ،وكذلك حرص السلف على الدعوة إىل اإلسالم ،واتباع أسلوب احلكمة
والرفق يف دعوة الكافر للدين.
إمجاعا وبه يعصم دمه وماله،
وأول ما جيب على الداخل يف اإلسالم النطق ابلشهادتني ً
معا –على
مسلما حىت أييت هبما ً
والبد من اإلتيان بركين الشهادة ،وال يعد الداخل يف اإلسالم ً
أصح القولني ،-ومن أعلن إسالمه بغري التلفظ ابلشهادتني فإنه يقبل منه يف أول األمر حىت
يتبني حاله ،ويؤمر ابلتلفظ ابلشهادة ،وقد اختلف العلماء يف وجوب إلزام الكافر ابلنطق ابلرباءة
من الشرك عند الدخول يف اإلسالم ،والراجح أن الشهادتني تكفي ،و ال يصح أن يستثين
فيهما ،ومن استثىن فال حيكم إبسالمه.
ومن دخل يف اإلسالم فإن عليه االلتزام مبا تدل عليه كلمة الشهادة ،وما تستلزمه من
شروط وأركان ،كإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة.
وإن اشرتط الكافر شرطًا ابطال للدخول يف اإلسالم فإنه حيكم إبسالمه ،أتلي ًفا لقلبه وترغيبًا
له يف اإلسالم .مث يلزم بشرائع الدين.
الكلمات املفتاحية :كيفية الدخول إىل اإلسالم -أول واجب على املكلف -االشرتاط
على اإلسالم -منهج السلف يف الدعوة إىل االسالم -فضل الدعوة إىل اإلسالم.

The Aqadi Rulings of Sayings or Actions by the Revert to Islam
Dr. Sharifah Bint Muslih As-Sunaidi
Department of Aqeedah and Modern Schools of Thought - College of
Religious Foundations
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University
Abstract :
The Aqadi Rulings of Sayings or Actions by the Revert to Islam
A Shariah objective is to encourage people to become Muslims gradually and
easily ،as the Prophet – peace be upon him- as well as the salaf afterwards were
keen on calling people to Islam ،and we are told the great rewards of giving
da’wah.
The first obligatory act of a new Muslim by the consensus of the scholars is
to say the shahadah. With this ،his blood and wealth are protected. The shahadah
must include both parts for him/her to be considered a Muslim – the preferred
opinion- ،and if a person announces his Islam without pronouncing the shahadah
this will be accepted from him at first until his condition is proven ،and then he
will be asked to say it. The scholars have differed denouncing polytheism ،and the
preferred opinion is that the shahadah is enough without any conditions.
Once a person enters into Islam ،he must establish what the shahadah obligates
from conditions and pillars ،such as praying and paying zakat.
If a disbeliever conditions his shahadah upon a false condition he is said to
have entered into Islam to soften his heart and encourage him ،then he is instructed
with religious obligations.
key words: How to enter into Islam – the first obligation – conditioning the
shahadah – the way of the salaf in giving da’wah – the virtue of giving da’wah.

املقدمة

إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونتوب إليه ،ونعوذ ابهلل من
شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل
حممدا
فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن ً
عبد هللا ورسوله .

وبعد:
فإن اإلسالم دين هللا الذي ارتضاه خللقه ،وهو استسالم ألمره ،وانقياد
لشرعه ،وله أركان وواجبات ،واملفتاح لل ّدخول فيه كلمة الشهادة" :أشهد أن
ال إله إال هللا ،وأن حممداً رسول هللا  ،"والريب أن الدخول إىل اإلسالم
مقصد من مقاصد الشريعة ،بل هو األصل يف دعوة األنبياء ،والغاية من إرسال
الرسل ،ونظرا لكثرة الراغبني يف الدخول فيه ،وتيسر احلوار معهم سواء كان
مباشرا أم عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ،وقد يتصدر لنقاش
حوارا
ً
هؤالء من جيهل كيفية عرض اإلسالم ابتداءً ،كان من الواجب على طلبة العلم
بيان هذه املسألة؛ فجاء هذا البحث املوسوم ب ـ ـ" األحكام العقدية ملا يقوله أو
يفعله الداخل يف اإلسالم ".

أمهية املوضوع ،وسبب اختياره:
تتبني أمهية املوضوع من خالل األمور األتية:
 -1إن من يعرض اإلسالم على غري املسلمني ،أو جييب على استفساراهتم قد
يقع يف اخلطأ من جهتني خمتلفتني ،مها طرفان يف هذه املسألة :الطرف
األول :من يشدد على الراغب يف الدخول يف اإلسالم ،ويعسره عليه،
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ويشرتط عليه االلتزام ابتداءً جبميع شعائر الدين ،ظنا منه أن هذا من
الصدق معه ،والنصح له حىت يتبصر مبا هو مقدم عليه ،وهذا خمالف لسنة
املصطفى  يف تغليب جانب الرتغيب والتيسري ،والبداءة ابألهم فاملهم.
الطرف الثاين :من أتخذه احلماسة يف الدعوة ،ويغفل عن حقيقة املطلوب،
والغاية من الدخول يف اإلسالم ،من توحيد هللا ابلعبادة والرباءة من الشرك،
فيعرض على الكافر أن يكتفي ابلتلفظ بكلمة الشهادة ،ويبشره أن جمرد النطق
هبا سيكون سببا لنجاته من النار حىت لو مل حيقق معناها ،أو يلتزم بشيء من
لوازمها.
 -2اعتقاد بعض املتصدرين ملناقشة غري املسلمني ،أو اإلجابة على أسئلتهم
أن مثله ال يصلح لتلقني الكافر كلمة الشهادة ،وأن الدخول يف االسالم
حيتاج إىل إجراءات وطقوس ال حيسنها ،فيؤجل تلقينه ،ويفوت على نفسه
عظيما ،وحيرم هذا الراغب ابلدخول يف اإلسالم من املبادرة خبلع ثوب
خريا ً
ً
الشرك الذي هو أقبح القبيح ،وقد خترتمه املنية وحتول بينه وبني اإلسالم
فيقع هذا يف اإلمث.
 -3قد يتخوف بعض الكفار من الدخول يف اإلسالم فيشرتط شروطًا
إلسالمه؛ كأن يقول :أُسلم على أال أترك شرب اخلمر ،أو تقول املرأة:
أُسلم على أال ألتزم ابحلجاب .فيقع الداعية يف حرية وحرج .لذا وجب على
طلبة العلم بيان املنهج الصحيح يف التعامل مع هؤالء.
 -4اعتقاد بعض الناس أن ثناء الكافر على اإلسالم ،أو الدفاع عنه ،أو قوله:
"اإلسالم هو الدين الصحيح" ،أو قول" :حممد  نيب الرمحة" يُعد دخوالً
354

األحكام العقدية ملا يقوله أو يفعله الداخل يف اإلسالم
د .شريفة بنت مصلح السنيدي

يف اإلسالم ،كما اغرت كثري من املثقفني والباحثني بعبارات بعض املستشرقني
فنسبوهم إىل اإلسالم ،مث ملا تكلموا حبقيقة ما هم عليه نسبوهم إىل الردة.
ولو علموا معىن الدخول يف االسالم ملا التبس عليهم األمر.

هدف البحث:

بيان األقوال واألفعال اليت يثبت هبا الدخول يف اإلسالم ابتداءً ،وبيان القدر
الشرعي الذي مىت ما التزمه املكلف جنا به من الكفر حقيقة ،وجنا به من اخللود
يف النار إذا مات عليه .فبه يصري الكافر مسلماً ،معصوم الدم واملال .ويدخل
يف مسمى أهل القبلة.

الدراسات السابقة:

مل أجد من مجع هذا املوضوع ودرسه دراسة عقدية يف حبث مستقل ،وإن
كانت بعض مسائله مضمنة يف بعض كتب أحكام أهل الذمة ،أو أحكام
الردة ،وبعضها مضمنة يف الكتب اليت عرضت مسائل األمساء واألحكام؛
كمسألة دخول األعمال يف مسمى اإلميان.
هذا ما يتعلق ابلدراسات العقدية ،أما الدراسات الفقهية فيوجد رسالة
دكتوراه بعنوان " :أحكام الداخل يف اإلسالم -دراسة فقهية مقارنة "-مسجلة
يف جامعة أم القرى للباحث :سامل بن محزة مدين ،والرسالة متميزة يف ابهبا ،أفرد
الباحث فيها فصال لبعض املسائل العقدية املتعلقة "مبا يثبت به إسالم العاقل
البالغ" وعرضها عرضا مقاران بني املذاهب الفقهية ،ومل يتطرق جلل املسائل
العقدية الواردة يف هذا البحث.
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خطة البحث:

اشتمل البحث على :مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة على النحو
التايل:
املقدمة :وفيها بيان أمهية املوضوع ،وسبب اختياره ،وهدف البحث،
والدراسات السابقة ،وخطة البحث ،ومنهجه.
التمهيد :يف منهج الرسول  ،والسلف الصاحل يف الدعوة إىل اإلسالم.
املبحث األول :األحكام العقدية ملا يقوله الداخل يف اإلسالم ،وفيه أربعة
مطالب.
املطلب األول :النطق ابلشهادتني.
املطلب الثاين :الرباءة من الشرك.
املطلب الثالث :الصيغ الواردة عن السلف يف عرض اإلسالم.
املطلب الرابع :االستثناء عند النطق ابلشهادة.
املبحث الثاين :األحكام العقدية ملا يفعله الداخل يف اإلسالم.
املبحث الثالث :حكم االشرتاط على اإلسالم.
اخلامتة.
فهرس املراجع.
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منهج البحث:

اتبعت املنهج االستقرائي يف مجع املادة العلمية ،واملنهج التحليلي يف العرض
والبيان ،واتبعت املنهجية العلمية املتبعة يف كتابة البحوث املختصرة ،وإخراجها،
على النحو اآليت:
 -1أمجلت يف العرض حبسب تقسيم اخلطة مبا يتناسب مع طبيعة البحوث
املختصرة.
 -2خرجت األحاديث من مصادرها ،فإن كان احلديث يف الصحيحني
اكتفيت هبما ،وإن كان يف أحدمها أضفت مصدرا آخرا يف خترجيه إمتاما
للفائدة ،وإن مل يكن يف أحدمها خرجته من كتب السنن ،أو املسانيد ،أو
املصنفات ،وذكرت احلكم عليه من املتقدمني ،أو املتأخرين –إن وجدت-
 .وإن تكرر ذكر احلديث أشرت إىل ذلك يف احلاشية.
 -3عند التوثيق يف اهلوامش اكتفيت بذكر املرجع ،ورقم الصفحة -وقد أذكر
اسم املؤلف إن خشيت اللبس .-وأثبت بياانت النشر الكاملة يف قائمة
املراجع.
 -4أتبعت جل األعالم الذين نقلت عنهم بسنة الوفاة ،عدا الرواة ورجال
اإلسناد.
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متهيد :يف منهج الرسول  ،والسلف الصاحل يف الدعوة إىل اإلسالم.

إن نعمة اإلسالم هي أجل النعم وأوفاها وأعالها ،فهي النعمة الكربى واملنة
العظمى ،وهو دين هللا الذي ال يقبل غريه ،أرسل به الرسل مبشرين ومنذرين،
يدعون إىل هللا على بصرية ،يعظمون احلق ،ويرمحون اخللق ،وقد تواترت
األحاديث عن رسول هللا  يف الرتغيب بدعوة الناس إىل اإلسالم ،واحلرص
ول ِ
هللا َ علَى إِ
اإل إس َالِم
على دخوهلم فيه ،روى أنس  قالَ " :ما ُسئِ َل َر ُس ُ
ني َجبَـلَ إ ِ
ني ،فَـَر َج َع إِ َىل قَـ إوِم ِه،
َشإيـئًا إِاال أ إَعطَاهُ ،قَ َ
ال :فَ َجاءَهُ َر ُج ٌل فَأ إ
َعطَاهُ َغنَ ًما بَإ َ
()1
ِ
َسلِ ُموا ،فَِإ ان ُحمَ ام ًدا يـُ إع ِطي َعطَاءًَ .ال ََيإ َشى الإ َفاقَةَ"  ،قال ابن
فَـ َق َ
الََ :ي قَـ إوم أ إ
أوال،
هبرية (ت560:هـ)" :هذا حيض على حتصيل القلوب بكل ما يستطاع ً
انفرا إىل الطمأنينة وقبول
وأهنا إذا حصلت رجي هلا أن تعي احلق ،ويعود ما كان ً
()2

اهلدى".
وكان  إذا بعث جيوشه أو سراَيه قال هلم َ :ا
ااس َوَال تُغِريُوا َعلَى
«أتَل ُفوا الن َ
اإلس َالِم ،فَـوالا ِذي نَـ إفس ُحمَ ام ٍّد بِي ِد ِه ،ما ِمن أ إَه ِل بـي ٍّ
ت
َح ٍّّي َح اىت تَ إدعُ ُ
َإ
وه إم إِ َىل إِ إ
َ َ إ
َ
ُ

( )1رواه مسلم يف "صحيحه" كتاب الفضائل ،ابب" :ما سئل رسول هللا  شيئا قط فقال
ال ،وكثرة عطائه" ( )1806 /4برقم ،)2312( :وابن خزمية يف "صحيحه" كتاب الزكاة،

ابب " :ذكر إعطاء املؤلفة قلوهبم من الصدقة ليسلموا للعطية" ( )120/4برقم.)2371( :
( )2اإلفصاح عن معاين الصحاح ،البن هبرية (.)337 /5
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ِ
ِِ ِ ِ
يل ِم إن أَ إن َأتإتُ ِوين بِنِ َسائِ ِه إم
َح ُّ
ب إِ َا
م إن َوبٍَّر َوَال َم َد ٍّر َأتإتُ ِوين هب إم ُم إسلم َ
ني إِاال أ َ
()1
َوأَبإـنَائِ ِه إم َوتَـ إقتُـلُو َن ِر َجا َهلُإم».
وبني  األجر العظيم ملن يوفقه هللا ويُهدى به رجل واحد ،فقال لعلي
ّ
ِ
ك ح اىت تَـإن ِزَل بِس ِ
َخِ إربُه إم
احت ِه إم ،مثُا إادعُ ُه إم إِ َىل ا ِإل إسالَِمَ ،وأ إ
َ َ
« :انإـ ُف إذ َعلَى ِر إسل َ َ
ِ
ِمبا َِجيب علَي ِهم ،فَـو اِ
ك
ي ا
ك ِم إن أَ إن يَ ُكو َن لَ َ
ك َر ُج ًال َخ إريٌ لَ َ
اَّللُ بِ َ
اَّلل َألَ إن يَـ إهد َ
َ ُ َإ إ َ
()2

اع ِم»  ،قال ابن حجر (ت 852 :ه) " :يؤخذ منه أن أتلف الكافر
ُمحإُر النـ َ
()3
حىت يسلم أوىل من املبادرة إىل قتله".
وقد أخذ عنه الصحابة  هذا املنهج فحرصوا على دعوة الناس إىل
اإلسالم وكان دخول الكافر يف اإلسالم أحب إليهم من غُنمه ،وعندما دعا
خالد بن الوليد  بعض الكفرة إىل اإلسالم أو اجلزية أو القتال ،فاختاروا
أداء اجلزية ،أتسف على إعراضهم وقال" :تباً لكم ،وحيكم إن الكفر فالة

( )1املطالب العالية ،للحافظ ابن حجر ،كتاب اجلهاد ،ابب" :الدعوة قبل القتال" ()415/9
برقم ،)2019( :ومسند احلارث ،للهيثمي ،كتاب اجلهاد ،ابب" :يف الدفاع عن اإلسالم"

( )661 /2برقم .)637( :ومل أجد نقال يف احلكم عليه.

( )2رواه البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب" :فضل من أسلم على يديه رجل" ()60 /4
برقم ،)3009( :ومسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب" :من فضائل علي بن أب طالب

 )121/7( "برقم.)2406( :

( )3فتح الباري ،البن حجر (.)478 /7
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()1

مضلة ،فأمحق العرب من سلكها"  ،وروى زَيد بن جزء الزبيدي الذي كان
قد شهد ختيري أسرى الروم يف جند عمرو بن العاص فقال" :جعلنا أنيت
ابلرجل ممن يف أيدينا ،مث خنريه بني اإلسالم والنصرانية ،فإذا اختار اإلسالم
كربان تكبرية هي أشد من تكبريان حني تفتح القرية ،مث حنوزه إلينا ،وإذا اختار
()2

النصرانية خنرت النصارى مث حازوه إليهم ،ووضعنا عليه اجلزية ،وجزعنا من
()3

ذلك جزعاً شديداً ،حىت كأنه رجل خرج منا إليهم"  ،مع أنه كافر أصلي،
لكنه الفرح لإلسالم ،واحلزن على بقاء الكافر على الكفر ولو كان سيدفع
اجلزية.
بل بلغ حرص السلف على إسالم الكافر أبن منعوا بيع األسري الكافر
ألهل الذمة حىت ال يفوتوا عليه فرصة الدخول يف اإلسالم ،فعن سفيان الثوري
(ت161:ه) أنه سئل عن رقيق العجم أيباعون من اليهود والنصارى؟ فقال":
إن كانوا على غري دين مثل اهلندي والزجني ،فإن املسلم ال يبيعهم من أحد من
أهل الذمة وال من أهل احلرب ،وال يبيعهم إال من املسلمني؛ ألهنم ُجييبون إذا
( )1اتريخ الطربي (.)362/3
( )2النخري :صوت األنف .وخنر خنريا :مد الصوت يف خياشيمه ،وصوت كأنه نغمة جاءت
مضطربة .لسان العرب ( .)199 /5وقال ابن األثري يف "النهاية يف غريب احلديث واألثر"
(«" :)32 /5فتناخرت بطارقته» أي تكلمت ،وكأنه كالم مع غضب ونفور".
( )3اتريخ الطربي ( ،)106/4وانظر :السرية النبوية الصحيحة ،أكرم ضياء العمري

(.)671/2
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ُدعوا ،وليس هلم دين يتمسكون به ،وال ينبغي أن يرتك اليهود والنصارى أن
()1

يهودوهم وال ينصروهم".
ومن تتبع أحكام الشريعة ومقاصدها وجدها متضافرة على الرتغيب يف
الدخول إىل اإلسالم والتشجيع عليه ،وهذا ظاهر أمت الظهور ،ومن ذلك:

أوًل :تبشري الداخل يف اإلسالم أبن اإلسالم جيب ما قبله ،لقول النيب 
ا
()2
ِ
ت أَ ان إِ
اإل إس َال َم يَـ إه ِد ُم َما َكا َن قَـإبـلَهُ".
لعمرو بن العاص« :أ ََما َعل إم َ
اثنياا :سقوط العبادات وسائر حقوق هللا تعاىل السابقة ،فال يطالب
بقضائها ترغيباً له يف اإلسالم ،ولئال حتول مشقة القضاء بينه وبني اإلسالم.
ﭧ ﭨ ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲣ ﱠ[األنفال.]38 :
منهجا لرسول هللا  ،فكان
اثلثاا :األمر ابلتألف على اإلسالم ،وقد كان ً

ال يُطلب على اإلسالم شيئاً إال أعطاه ،كما جعل للمؤلفة قلوهبم من املسلمني
مفروضا من الزكاة.
سهما
ً
ً
ابعا :الرفق والتدرج مع الداخل يف اإلسالم بتعليم الشرائع ،فعن أيب
را
أحدا من أصحابه يف بعض
موسى ،قال" :كان رسول هللا  إذا بعث ً

( )1رواه عبدالرزاق يف "املصنف" ،كتاب أهل الكتاب ،ابب" :هل يسرتق املسلم" ()46/6

برقم .)9963( :ومل أعثر عليه عند غريه -حسب ما تيسر من مراجع.-
( )2ينظر خترجيه :ص (.)30
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()1
أمره ،قال« :بَ ِّش ُروا َوَال تـُنَـ ِّفُرواَ ،ويَ ِّس ُروا َوَال تـُ َع ِّس ُروا» .قال النووي (ت:
676هـ)" :وفيه أتليف من ُقرب إسالمه وترك التشديد عليهم ،وكذلك من
قليال
درجون يف أنواع الطاعة ً
قارب البلوغ من الصبيان.،كلهم يتلطف هبم ،ويُ ّ
قليال ،وقد كانت أمور اإلسالم يف التكليف على التدريج فمىت يُ ّسر على
ً
الداخل يف الطاعة أو املريد للدخول فيها َس َهلَت عليه ،وكانت عاقبته غالبًا
التزايد منها ،ومىت عُ ّسر عليه أوشك أن ال يدخل فيها ،وإن دخل أوشك أن

ال يدوم أو ال يستحملها".

()2

خامسا :اعتبار العذر ابجلهل من موانع األهلية حلديث العهد ابإلسالم،
ا

ويكون ذلك شبهة متنع ثبوت احلدود عليه.
ومع هذا احلرص والرتغيب يف دخول اإلسالم إال أن هللا  هنى عن
املداهنة يف الدين ،كما هنى عن جماملة اخللق مبا َيالف شرع رب العاملني،
فيُبدل الدين ،وتُنقض عرى اإلسالم .فالتألف والتدرج يكون يف مبتدأ األمر
ليزول مانع الكفر عن القلب ،حىت إذا استقر اإلميان يف القلب مل يعدله شيء
من متاع الدنيا ،ويظهر ذلك يف حال املؤلفة قلوهبم .قال أنس " :إن كان

( )1رواه مسلم يف "صحيحه" كتاب اجلهاد والسري ،ابب" :يف األمر ابلتيسري وترك التنفري"،
( )1358/3برقم ،)1732( :وأبو داود يف "سننه" كتاب األدب ،ابب" :يف كراهية املراء"،

( )408/4برقم.)4835( :

( )2شرح النووي على صحيح مسلم (.)41 /12
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الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا ،فما يسلم حىت يكون اإلسالم أحب إليه من
()1

الدنيا وما عليها".
لذا كان ح ًقا على أهل اإلسالم أن حيرصوا على ما حرص عليه نبيهم ،
ويتبعوا منهجه ،كما أمرهم بذلك رب العاملني فقال :ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱻ ﲃﱠ [يوسف.]108:
ﱼ
ﱵﱷﱸﱹﱺ
ﱴ ﱶ
***

( )1رواه مسلم يف "صحيحه" كتاب الفضائل ،ابب" :ما سئل رسول هللا  شيئا قط فقال :ال.
وكثرة عطائه" ( )1805/4برقم ،)2312( :والبيهقي يف "السنن الكربى "ابب" :من يعطى من

املؤلفة قلوهبم من سهم املصاحل رجاء أن يسلم" ( )19/7برقم.)13311( :
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املبحث األول :األحكام العقدية ملا يقوله الداخل يف اإلسالم.

يتحقق أصل الدين ابإلقرار اجململ بكل ما صح به اخلرب عن النيب 
تصديقاً وانقياداً .وهذا املعىن تعرب عنه الشهاداتن؛ وهلذا جعلهما هللا تبارك
وتعاىل ابب الدخول إىل اإلسالم ،وجعل النطق هبما هو مناط عصمة الدماء
واألموال واألعراض.
ومن مسائل اإلمجاع ،واتفاق أهل السنة أن من قال " :أشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله" فقد دخل يف اإلسالم ،وإمنا وقع اخلالف فيما لو اقتصر على الشطر
ً

األول منها ،أو مل ينطق بلفظ "أشهد" ،أو قاهلا أبلفاظ أخرى ،أو نطقها بغري اللغة العربية ،أو
اقتصر عليهما دون ذكر التربؤ من الشرك ،أو قرن بكلمة الشهادة ما خيالف غايتها من جزم
وإجناز ،وهذا ما سيتم عرضه يف هذا املبحث من خالل املطالب التالية:
***
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املطلب األول :النطق ابلشهادتني.

املسألة األوىل :وجوب النطق ابلشهادة:
ا
السناة النبوية ،وإمجاع أهلها ،على أن من قال كلمة الشهادة فقد
َدلت ُ
دخل يف اإلسالم ،واستدلوا أبدلة كثرية ،منها:
 -1حديث أيب هريرة  أن رسول هللا  قال يوم خيرب لعلي بن أيب طالب
ول ِ
هللا ،فَِإ َذا
« :قَاتِإل ُه إم َح اىت يَ إش َه ُدوا أَ إن َال إِلَهَ إِاال هللاَُ ،وأَ ان ُحمَ ام ًدا َر ُس ُ
ِ
ك ِد َماءَ ُه إم َوأ إَم َوا َهلُإم ،إِاال ِحبَ ِّق َها َو ِح َس ُاهبُإم َعلَى
ك فَـ َق إد َمنَـعُوا ِمإن َ
فَـ َعلُوا ذَل َ
()1
ِ
هللا».
ِ
ت أَ إن أُقَاتِ َل
 -2حديث عمر بن اخلطاب  أن رسول هللا  قال « :أُم إر ُ
ص َم ِم ِّين َمالَهُ َونَـ إف َسهُ إِاال
ااس َح اىت يَـ ُقولُوا :الَ إِلَهَ إِاال ا
اَّللُ ،فَ َم إن قَا َهلَا فَـ َق إد َع َ
الن َ
()2
ِحب ِّق ِه ،و ِحسابه علَى اِ
اَّلل ».
َ َ َ ُُ َ
اك َأتإِيت
 -3وحبديث معاذ بن جبل  أنه قال :بعثين رسول هللا  فقال « :إِن َ
ِ
قَـوما ِمن أ إَه ِل الإ ِكتَ ِ
ول
َين َر ُس ُ
اب ،فَ إادعُ ُه إم إِ َىل َش َه َادة أَ ان َال إِلَهَ إِاال هللاَُ ،وأِّ
إً إ
( )1رواه مسلم ،كتاب الفضائل ،ابب" :من فضائل علي بن أب طالب )1870/4( "
برقم ،)2405( :والنسائي يف " السنن الكربى" كتاب السري ،ابب " :مبا أيمره اإلمام إذا

دفعها إليه" ( )17/8برقم.)8594( :

( )2متفق عليه ،رواه البخاري ،كتاب :االعتصام ابلكتاب والسنة ،ابب" :االقتداء بسنن
رسول هللا  )39/9( " برقم ،)7284( :ومسلم ،كتاب اإلميان ،ابب" :األمر بقتال

الناس حىت يقولوا :ال إله إال هللا حممد رسول هللا" ( )51/1برقم.)20( :
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ِِ
ِ
َعلِمهم أَ ان هللا افإرتض علَي ِهم َخَإس صلَو ٍّ
ات
هللا ،فَِإ إن ُه إم أَطَاعُوا ل َذل َ
ك ،فَأ إ إ ُ إ
َ ََ َ َ إ إ َ َ َ
ِيف ُك ِل يـوٍّم ولَيـلَ ٍّة ،فَِإ إن هم أَطَاعوا لِ َذلِك ،فَأ ِ
ض َعلَإي ِه إم
َ إ
ُإ ُ
َعل إم ُه إم أَ ان هللاَ افإََرت َ
ّ َإ َ إ
ِِ
ك ،فَِإ اَي َك
ص َدقَةً تـُ إؤ َخ ُذ ِم إن أَ إغنِيَائِ ِه إم فََُرتُّد ِيف فـُ َقَرائِ ِه إم ،فَِإ إن ُه إم أَطَاعُوا ل َذل َ
َ
()1
وَكرائِم أَمواهلِِم ،وات ِاق د إعوَة الإمظإلُ ِوم ،فَِإناه لَيس بـيـنَـها وب ِ ِ
اب ».
ُ إ َ َإ َ َ َإ َ
ني هللا ح َج ٌ
َ َ َ إَ إ َ َ َ َ
 -4عندما حضرت أاب طالب الوفاة قال له رسول هللا ََ « :ي َع ِّم ،قُ إل :الَ إِلَهَ
()2
إِاال ا ِ
اَّلل».
ك ِهبَا ِعإن َد ا
اَّللَُ ،كل َمةً أَ إش َه ُد لَ َ
فاتفقت األحاديث على البدء بكلمة الشهادة ،والسلف جممعون على أهنا
أول واجب على املكلف ،وهبذا خاطب الرسول  سائر الناس ،من كان
منهم عارفاً أو جاهالً ،وثنياً أو يهودَيً أو نصرانياً ،وقد ثبت يف األخبار والسري
أن أهل اليمن الذين بُعث إليهم معاذ بن جبل  إذ ذاك كان فيهم يهود
ونصارى وعبدة أواثن ،وأهل خيرب الذين بعث هلم عليًا كانوا يهوًدا.

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ،كتاب الزكاة ،ابب " :أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء
حيث كانوا" ( )128/2برقم ،)1496( :ومسلم ،كتاب :اإلميان ،ابب" :الدعاء إىل

الشهادتني وشرائع اإلسالم )50/1( .برقم.)19( :
( )2رواه البخاري ،كتاب اجلنائز ،ابب" :إذا قال املشرك عند املوت :ال إله إال هللا" ( )95 /2برقم:

( ،)1360ومسلم ،كتاب اإلميان ،ابب" :أول اإلميان قول ال إله إال هللا" ( )40/1برقم.)24( :
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)1

وحكى اإلمجاع على ذلك احلافظ ابن املنذر (ت319 :هـ)(  ،وقال
القرطيب (ت656 :هـ) " :هذا الذي عليه أئمة الفتوى ،ومن قبلهم من أئمة
السلف ،واحتج بعضهم مبا تقدم من القول يف أصل الفطرة ،ومبا تواتر عن
النيب ،مث الصحابة أهنم حكموا إبسالم من أسلم من جفاة العرب ممن كان
()2

يعبد األواثن فقبلوا منهم اإلقرار ابلشهادتني والتزام أحكام اإلسالم".
وقال ابن منده (ت395 :هـ)" :ذكر ما بعث هللا عز وجل به رسوله عليه
السالم إىل عباده ليدعوهم إليه ،وهي شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن حممدا عبده
()3

ورسوله  ."وقال ابن تيمية (ت 728 :ه)" :وهذا مما اتفق عليه أئمة
الدين وعلماء املسلمني ،فإهنم جممعون على ما علم ابالضطرار من دين الرسول
أن كل كافر فإنه يدعى إىل الشهادتني سواء كان معطالً أو مشركاً أو كتابياً،
()4

وبذلك يصري الكافر مسلماً ،وال يصري مسلماً بدون ذلك".
وتبني من األحاديث السابقة أيضا أن احلكم معلق ابلقول ،أي( :نطق
اللسان) ،وهذا حمل اتفاق أيضا بني أهل السنة ،وال حيكم إبسالم الكافر إال

أيضا يف" :درء تعارض العقل والنقل
( )1اإلمجاع البن املنذر ،ص ،)133( :ونقل ابن تيمية اإلمجاع ً

" (.)8/12

( )2فتح الباري ،البن حجر ( .)352 /13ووجدت معناه مطوال يف املفهم للقرطيب.)182/1( :
( )3اإلميان ،البن منده (.)162 /1
( )4درء تعارض العقل والنقل.)7/8( ،
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()1

إذا نطق هبا ،ومل َيالف يف ذلك إال املرجئة  ،قال ابن تيمية (ت 728:ه):
" وأما من سأل عمن اعتقد اإلميان بقلبه ومل يُقر بلسانه ،هل يصري مؤمناً؟
فاجلواب :أما مع القدرة على اإلقرار ابللسان فإنه ال يكون مؤمناً ال ابطناً وال
ظاهراً عند السلف واألئمة وعامة طوائف القبلة ،إال جهماً ومن قال بقوله،
كالصاحلي ،وطائفة من املتأخرين؛ كأيب احلسن ،وأتباعه ،وبعض متأخري
أصحاب أيب حنيفة :زعموا أن اإلميان جمارد تصديق القلب ،وأن قول اللسان
إمنا يعترب يف أحكام الدنيا واآلخرةِّ ،
فيجوزون أن يكون الرجل مؤمنًا بقلبه وهو
يسب األنبياء والقرآن ..وأما األخرس فليس من شرط إميانه نطق لسانه،
ّ
واخلائف ال جيب عليه النطق عند من َيافه ،بل ال بد من النطق فيما بينه وبني
هللا".

()2

***

( )1قال البغدادي (ت429:ه) " :الطاعات عندان أقسام :أعالها يصري هبا املطيع عند هللا
مؤمنا ويكون عاقبته ألجلها اجلنة إن مات عليها ،وهي معرفة أصول الدين..ومعرفة أركان
شريعة اإلسالم وهبذه املعرفة خيرج من الكفر ،والقسم الثاين إظهار ما ذكرانه ابللسان مرة
واحدة وبه يسلم من اجلزية والقتال والسيب .".فخالصة كالمه :أن املعرفة وحدها كافية
للخروج من الكفر ،واترك اإلقرار-قول اللسان -مؤمن عند هللا ،ولكن اإلقرار شرط إلجراء
األحكام الدنيوية فقط" أصول الدين للبغدادي (ص.)268:
وقال مال علي قاري " :وذهب مجهور احملققني إىل أن اإلميان هو التصديق ابلقلب ،وإمنا اإلقرار
شرط إلجراء األحكام يف الدنيا ،ملا أن تصديق القلب أمر ابطين البد له من عالمة ،فمن
صدق بقلبه ومل يقر بلسانه فهو مؤمن عند هللا تعاىل ،وإن مل يكن مؤمنا يف أحكام الدنيا".
شرح الفقه األكرب ( .)70-69ولالستزادة :ينظر :كتاب "اإلميان" البن تيمية.
( )2جامع املسائل.)61-59 /7( ،
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املسألة الثانية :هل يكفي الشطر األول من كلمة الشهادة يف الدخول يف

اإلسالم:

الشهادة هلل ابلوحدانية تستلزم الشهادة ابلرسالة ،وقد قرن بينهما رسول هللا
 فيما يطلب من الداخل يف اإلسالم كما يف حديث بعث معاذ إىل اليمن
ول
َين َر ُس ُ
«ادعُ ُه إم إِ َىل َش َه َاد ِة أَ إن الَ إِلَهَ إِاال ا
يف رواية ابن عباس  :قال :إ
اَّللَُ ،وأِّ
()1
اِ
اَّلل .احلديث»  ،قال ابن حجر (ت 852 :ه) " :وقعت البداءة هبما؛
ألهنما أصل الدين الذي ال يصح شيء غريمها إال هبما ،فمن كان منهم غري
موحد فاملطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتني على التعيني ،ومن كان
()2

موحدا فاملطالبة له ابجلمع بني اإلقرار ابلوحدانية ،واإلقرار ابلرسالة" .وقال:
ً
"واستدل به على أنه ال يكفي يف اإلسالم االقتصار على شهادة أن ال إله إال
()3

هللا حىت يضيف إليها الشهادة حملمد ابلرسالة وهو قول اجلمهور" .وقال ابن
تيمية (ت 728 :هـ) " :وقد اتفق املسلمون على أنه من مل أيت ابلشهادتني
فهو كافر".

()4

( )1رواه البخاري ،كتاب الزكاة ،ابب" :وجوب الزكاة" ( )104 /2برقم ،)1395( :ومسلم،
"األمر ابإلميان ابهلل ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه" ()37/1
كتاب اإلميان ،ابب :أ

برقم.)19( :

( )2فتح الباري (.)358 /3
( )3املرجع السابق (.)358/3

( )4جمموع الفتاوى.)302 /7( ،
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والصواب يف هذه املسألة :أن احلكم هنا له ظاهر وابطن ،فأما من جهة
األحكام الباطنة اليت بني العبد وبني ربه سبحانه وتعاىل ،فمن قال" :ال إله إال
هللا" على مقصد الدخول يف دين اإلسالم ،فإن هذا يف الباطن يكون مسلماً،
فلو أدركه املوت أو قتل ومل يقل :وأشهد أن حممداً رسول هللا ،فال شك أنه يف
الباطن يكون قد مات على اإلسالم؛ ألن أتخريه لذكر شهادة أن حممداً رسول
هللا؛ مل يكن عن تفريط .وأما من جهة األحكام الدنيوية ،فهذا حمل خالف
بني العلماء ،والصحيح من أقواهلم :أن من قال ذلك ومل يدرك الثانية ملانع معترب
شرعا فإن أحكام اإلسالم تتعلق ابألوىل ،وهذا هو الذي دل عليه قول رسول
ً
هللا  أليب طالبَ« :ي ع ِم ،قُل :الَ إِلَه إِاال ا ِ
ك ِهبَا ِعإن َد
اَّللَُ ،كل َمةً أَ إش َه ُد لَ َ
َ
َ َّ إ
()1
اَّلل».
ا
وحتمل الرواَيت اليت اقتصرت على الشطر األول من كلمة الشهادة ،كما
()2

جاء يف حديث أسامة ملا قتل رجالً وقد قال :ال إله إال هللا  ،على مثل ما
ذكر ابن حجر (ت 852 :ه) ،فقال " :قوله :حىت يقولوا ال إله إال هللا:

( )1سبق خترجيه ص.)9( :

( )2متفق عليه ،رواه البخاري ،كتاب الدايت ،ابب" :قول هللا تعاىل{ :ومن أحياها}
[املائدة )4/9( " ]32 :برقم ،)6872( :ومسلم ،كتاب اإلميان ،ابب" :حترمي قتل الكافر

بعد أن قال :ال إله إال هللا" ( )97/1برقم.)96( :
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اقتصر عليها ومل يذكر الرسالة وهي مرادة؛ كما تقول :قرأت احلمد ،وتريد
()1

السورة كلها".
وقال البهويت (ت1051 :ه)" :فاألظهر أهنا كناية عن الشهادتني مجعا
()2

بني األخبار".
وهذا ما ذهب إليه اإلمام أمحد (ت241 :هـ) ،قال اخلالل (ت311 :ه):
حممدا رسول هللا ،إذا
ال أبو عبد هللا :إذا قَ َ
"قَ َ
ال :أشهد أن ال إله إال هللا ،وأن ً
حممدا
جاء يريد اإلسالم فهو مسلم ،وأما إذا قَ َ
ال :أشهد أن ال إله إال هللا ،وأن ً
()3

َخ ََربَان أبو بكر املروذي
رسول هللا ،وهو ال يريد اإلسالم مل أجربه" .وقال" :أ إ
ال اليهودي ،أو النصراين :ال
ال يل أبو عبد هللا :إذا قَ َ
ال :قَ َ
ِيف موضع آخر ،قَ َ
()4

إله إال هللا فهو مسلم ،واحتج حبديث ابن عباس :مرض أبو طالب".
وجيمع بني الرواَيت :أنه عول على قصد املتكلم ،وال بد له من إكمال
ُ
دخوال يف اإلسالم ،وإن قُبل منه يف
كلمة الشهادة ،وإال فال يعد قوله ذلك ً
مبتدأ األمر حىت يتبني صدقه.

( )1فتح الباري.)497 /1( ،

( )2شرح منتهى اإلرادات ،للبهويت (.)400 /3
( )3أحكام أهل امللل والردة ،للخالل (ص.)295 :
( )4املرجع السابق (ص.)299 :
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املسألة الثالثة :التلفظ مبا يدل على اإلسالم بغري كلمة الشهادة:

كثر كالم الفقهاء يف ذكر العبارات اليت حيكم هبا على الدخول يف اإلسالم،
وأكثروا من التفريعات ،وذكر اخلالفات بني املذاهب الفقهية ،وليس هذا مقام
تفصيله ،واألصل أن من يريد الدخول يف اإلسالم من تلقاء نفسه ،ويف وقت
سعته أن يتلفظ ابلشهادتني ،ويبني التزامه مبقتضامها ،ولكن املتأمل يف النصوص
الواردة يف السنة يف إعالن بعض الناس إسالمه بغري كلمة الشهادة جيدها مرتبطة
أبوضاع طارئة ،كحال احلرب مثال ،وهو األغلب ،أو اجلهل ،وظاهر النصوص
يدل على أن من أعلن إسالمه أبي صورة كانت فإنه يقبل منه يف أول أمره
حىت يتبني حاله ،وخاصة يف عصمة دمه ،وماله ،واألحاديث الصحيحة تدل
ِ
ول اِ
ال لِرس ِ
يت
ت إِ إن لَق ُ
اَّلل " :أ ََرأَيإ َ
على ذلك ،ومنها حديث املقداد أَناهُ قَ َ َ ُ
ي ِابل اسإي ِ
ف فَـ َقطَ َع َها ،مثُا الَذَ ِم ِّين
ب إِ إح َدى يَ َد ا
َر ُج ًال ِم َن ال ُكفاا ِر فَاقإـتَـتَـ إلنَا ،فَ َ
ضَر َ
ول اِ
ول اِ
ال :أَسلَمت ِاِ
اَّلل
ال َر ُس ُ
اَّلل بَـ إع َد أَ إن قَا َهلَا؟ فَـ َق َ
َّلل ،أَأَقإـتُـلُهُ ََي َر ُس َ
بِ َش َجَرٍّة ،فَـ َق َ إ إ ُ
ي ،مثُا قَ َ ِ
ول اِ
ك بَـ إع َد
الََ :ي َر ُس َ
« :الَ تَـ إقتُـإلهُ» ،فَـ َق َ
اَّلل إِناهُ قَطَ َع إِ إح َدى يَ َد ا
ال َذل َ
ول اِ
ك قَـإب َل أَ إن
ال َر ُس ُ
َما قَطَ َع َها؟ فَـ َق َ
اَّلل « :الَ تَـ إقتُـ إلهُ ،فَِإ إن قَـتَـ إلتَهُ فَِإناهُ ِمبَإن ِزلَتِ َ
()1
ول َكلِ َمتَهُ الاِيت قَ َال».
اك ِمبَإن ِزلَتِ ِه قَـإب َل أَ إن يَـ ُق َ
تَـ إقتُـلَهَُ ،وإِن َ

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ،كتاب املغازي ،ابب ( )85 /5رقم ،)4019( :ومسلم ،كتاب

اإلميان ،ابب" :حترمي قتل الكافر بعد أن قَ َال ال إله إال هللا" )66/1( ،رقم.)95( :
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()1

وقال القرطيب (ت656 :هـ) معل ًقا على قول النيب  عن ابن جدعان
"وعرب عن اإلميان ببعض ما
حني سألته عائشة-رضي هللا عنها -عن مصريهّ :
رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين» ويقتبس منه
ّ
يدل عليه ،وهو قوله« :مل يقلِّ :
يدل على الدخول يف اإلسالم اكتفي به ،وال يلزم من أراد الدخول
أن كل لفظ ّ
دل على صحة
يف اإلسالم صيغة خمصوصة مثل كلميت الشهادة ،بل أي شيء ّ
إميانه ،وجمانبة ما كان عليه اُكتفي به يف الدخول يف اإلسالم ،وال بد له مع
()2

ذلك من النطق بكلميت الشهادة".
وقصة قتل خالد بن الوليد  لبين جذمية ملا قالوا" :صبأان" ومل حيسنوا أن
()3
يقولوا" :أسلمنا" وقول النيب « :اللاه ام إِِين أَبـرأُ إِلَي ِ
صنَ َع َخالِ ٌد»  ،من
ُ ّ ََ إ َ
ك مماا َ
أقوى األدلة على قبول قول من أعلن اسالمه أبي لفظ حىت يتبني أمره ،وذلك
أن العربة مبقصود املتكلم ،وهو إظهاره الدخول يف الدين ،قال ابن القيم (ت:
( )1احلديث كما رواه مسلم يف "صحيحه" كتاب اإلميان ،ابب" :ابب الدليل على أن من
مات على الكفر ال ينفعه عمل" ( )459/1رقم":)159( :عن عائشة؛ قالت :قلت :اي
رسول هللا! ابن جدعان كان يف اجلاهلية يصل الرحم ويطعم املسكني ،فهل ذلك انفعه؟
يوما :رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين" ،ورواه اإلمام أمحد يف
قال :ال ينفعه إنه مل يقل ً

"مسنده" )169/41( ،برقم.)24621( :

( )2املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.)459 /1( ،

( )3رواه البخاري ،كتاب املغازي ،ابب :بعث النيب خالد بن الوليد إىل بين جذمية

( )160/5برقم.)4339( :
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 751هـ)" :والتعويل يف احلكم على قصد املتكلم ،واأللفاظ مل تقصد لنفسها،
()1

وإمنا هي مقصود للمعاين ،والتوصل هبا إىل معرفة مراد املتكلم" .وقال أيضاً:
"وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات واملقاصد يف األلفاظ ،وأهنا ال تلزم هبا
أحكامها حىت يكون املتكلم هبا قاصداً هلا ،مريداً ملوجباهتا ،كما أنه ال بد أن
يكون قاصداً للتكلم ابللفظ مريداً له ،فال بد من إرادتني :إرادة التكلم ابللفظ
اختياراً ،وإرادة موجبه ومقتضاه؛ بل إرادة املعىن آكد من إرادة اللفظ ،فإنه
()2

املقصود واللفظ وسيلة ،هو قول أئمة الفتوى من علماء اإلسالم".
وقال الطحاوي (ت 321 :ه) معلقاً على حديث احلربين اللذين شهدا
بنبوة النيب  ،دون اإلقرار بوجوب اتباعه

(:)3

"ففي هذا احلديث أن اليهود قد
()4

كانوا أقروا بنبوة رسول هللا  -مع توحيدهم هلل ،فلم يقاتلهم  -أي
( )1إعالم املوقعني عن رب العاملني.)166/1( ،
( )2املرجع السابق ،الصفحة نفسها.

(" )3أن يهوداي قال لصاحبه :تعال نسأل هذا النيب ،فقال له اآلخر :ال تقل له نيب ،فإنه إن
مسعها صارت له أربعة أعني ،فأاته فسأله عن هذه اآلية "ولقد آتينا موسى تسع آايت
بينات" [اإلسراء]101 :فقال( :ال تشركوا ابهلل شيئا..احلديث) قال :فقبلوا يده ،وقالوا:

نشهد أنك نيب .قال :فما مينعكم أن تتبعوين؟ قالوا :إن داود دعا أن ال يزال يف ذريته نيب،
وإان خنشى إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود" .رواه اإلمام أمحد يف املسند ( ،)13 /30وابن أب

شيبة يف مصنفه (.)367/2

( )4أي :مل يعاملهم معاملة املرتدين.
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رسوال هلل  -حىت يقروا:
المتناعهم عن طاعته بعد اإلقرار بصحة رسالته ً
جبميع ما يقر به املسلمون .فدل ذلك أهنم مل يكونوا بذلك القول مسلمني:
وثبت أن اإلسالم ال يكون إال ابملعاين اليت تدل على الدخول يف اإلسالم،
()1

وترك سائر امللل".
وهذا فيه داللة على أن أهل الكتاب خاصة ال يكفي للحكم إبسالمهم
إظهارهم االعرتاف برسالة النيب ،بل ال بد من إقرارهم ابتباع دين اإلسالم،
وإرادة الدخول فيه.
وكذلك فإنه ال يلزم أن يقول الداخل يف االسالم "أشهد" ،قال ابن القيم
(ت 751 :هـ)" :وال تفتقر صحة اإلسالم إىل أن يقول الداخل فيه" :أشهد
أن ال إله إال هللا" ،بل لو قال" :ال إله إال هللا حممد رسول هللا" كان مسلماً
ِ
ِ
اَّللُ،
ااس َح اىت يَ إش َه ُدوا أَ إن َال إِلَهَ إِاال ا
ابالتفاق ،وقد قال « :أُم إر ُ
ت أَ إن أُقَات َل الن َ
()2

اَّلل» فإذا تكلموا بقول" :ال إله إال هللا" ،حصلت هلم
َوأَ ان ُحمَ ام ًدا َر ُس ُ
ول ا
()3
العصمة ،وإن مل أيتوا بلفظ "أشهد"".
ويدخل يف ذلك أيضا ،فيما لو نطق األعجمي بلغته على ما يدل على
إقراره ابهلل راب وابإلسالم دينا و ٍّ
مبحمد  نبيًا ،ومل حيسن أن ينطقها ابلعربية،
ً
فإهنا تقبل منه ابتداءً ،مث يلقن الشهادة ابللغة العربية ،قال النووي (ت:
( )1شرح معاين اآلاثر ،للطحاوي (.)215/3
( )2سبق خترجيه ص (.)8

( )3الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية.)540 /2( ،
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676هـ) ":إذا أراد الكافر اإلسالم فإن مل حيسن العربية أتى ابلشهادتني بلسانه
ويصري مسلماً بال خالف ،وإن كان حيسن العربية فهل يصح إسالمه بغري
العربية؟ فيه وجهان مشهوران ،والصحيح ابتفاق األصحاب صحته ،وفارق
األصحاب أبن املراد من الشهادتني اإلخبار عن اعتقاده ،وذلك حيصل بكل
()1

لسان".
يبني بلغته اليت يعرب هبا عن مراده ،مث يُشرح له أن
بل يلزم األعجمي أن ّ
معىن ما ذكر هو املتضمن لكلمة الشهادة ،مث يُلقنها ،ألنه إذا لُّقن كلمة
مسلما،
الشهادة وهو ال يعلم معناها وال يقصد ما تدل عليه ،فال يعد بذلك ً
قال العز بن عبد السالم (ت660 :ه)" :إذا نطق األعجمي بكلمة كفر ،أو
إميان ،أو طالق ،أو إعتاق ،أو بيع ،أو شراء ،أو صلح ،أو إبراء مل يؤاخذ
بشيء من ذلك ألنه مل يلتزم مقتضاه ،ومل يقصد إليه ،وكذلك إذا نطق مبا يدل
على هذه املعاين بلفظ أعجمي ال يع ِرف معناه فإنه ال يؤاخذ بشيء من ذلك
ألنه مل يرده .فإن اإلرادة ال تتوجه إال إىل معلوم أو مظنون ،وإن قصد العريب
بنطق شيء من هذه الكلم ،مع معرفته مبعانيها نفذ ذلك منه".
()3

()2

وظاهر كالم اإلمام أمحد السابق يدل على اعتبار املقاصد عند النطق
بكلمة الشهادة.
( )1اجملموع شرح املهذب ،للنووي (.)260-259 /3
( )2قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،للعز بن عبد السالم (.)120/2
( )3سبق ص (.)12-11
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املطلب الثاين :الرباءة من الشرك:

كان  يبني ملن يدعوه لإلسالم معىن دخوله فيه ،ومقتضيات ذلك ،ومنها
وك إِ َىل ِ
هللا
التربؤ من عبادة غري هللا ،فقال أليب بكر الصديق َ « :وأ إَدعُ َ
ِ
وك ََي أ ََاب بَك ٍّ
يك لَهَُ ،وَال
ِاب إحلَ ِّق ،فو هللا إِناهُ لَإل َح ُّق ،أ إَدعُ َ
إر إِ َىل هللا َو إح َدهُ َال َش ِر َ
()1
اعتِ ِه »  ،كما ثبت عنه  يف بعض األحاديث
تَـ إعبُ إد َغ إ َريهَُ ،والإ ُم َو َاالةَ َعلَى طَ َ
أنه بني أن من أراد الدخول يف اإلسالم فعليه الرباءة من الشرك ،فعن أَِيب مالِ ٍّ
ك،
َإ َ
ول ِ
عن أَبِ ِيه ،قَ َ ِ
الَ :ال إِلَهَ إِاال هللاَُ ،وَك َفَر ِمبَا
ول " َم إن قَ َ
هللا  ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
الَ :مس إع ُ
َإ
()2
هللا ،حرم مالُه ،ودمه ،و ِحسابه علَى ِ
ون ِ
يـعب ُد من د ِ
هللا " .قال العيين":وفيه
َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُُ َ
ُ إَ َ إ ُ
داللة صرحية على أن الكافر إذا قال :ال إله إال هللا ،ال حيكم إبسالمه وال يصح
إسالمه حىت يكفر مبا يعبد من دون هللا ،وهذا هو املراد من التربؤ عن سائر
()3

األدَين سوى دين ا ِإلسالم".

( )1رواه البيهقي يف "دالئل النبوة" ( ،( 164 /2وابن إسحاق يف "السري واملغازي"

(.)139/1
( )2رواه مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب :األمر بقتال الناس حىت يقولوا :ال إله إال هللا حممد رسول هللا
( )53 /1برقم ،)23( :وبوب ابن منده يف كتاب اإلميان " :ابب :ذكر قول النيب « :من قال

ال إله إال هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا» (.)175 /1

( )3خنب األفكار يف شرح معاين اآلاثر ،العيين (.( 194 /12
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ويف حديث عمرو بن عبسة أنه أتى النيب  فقال :ما أنت؟ قال «أ ََان
نَِيبٌّ» قال :وما نيب؟ قال «أ إَر َسلَِين هللاُ» قال :وأبي شيء أرسلك؟ فقال:
()1

«أَرسلَِين بِ ِ
صلَ ِة إاأل إَر َح ِامَ ،وَك إس ِر إاأل إَو َاث ِنَ ،وأَ إن يـُ َو اح َد هللاُ َال يُ إشَرُك بِِه َش إيءٌ».
إَ
ويف قصة أيب سفيان مع هرقل ،أن هرقل سأله فقال :ماذا أيمركم؟ قال":
آاب ُؤُك إمَ ،و َأيإ ُم ُرَان
اَّللَ َو إح َدهُ َوالَ تُ إش ِرُكوا بِِه َشإيـئًاَ ،واتإـ ُرُكوا َما يَـ ُق ُ
يَـ ُق ُ
ول :إاعبُ ُدوا ا
ول َ

()2
ِابل ا ِ
الص إد ِق و ِ ِ
ِ ِ
الصلَ ِة" .وهذا هو معىن كلمة التوحيد،
الع َفاف َو ّ
صالَة َوالازَكاة َو ّ َ َ
ولكن اختلف العلماء يف وجوب إلزام الكافر عند دخوله يف االسالم أن ينطق
ابلتخلي والرباءة من كل دين َيالف دين االسالم ،على قولني:

القول األول :أنه يلزم الداخل يف االسالم الرباءة من نوع الكفر الذي هو
()3

عليه مع النطق ابلشهادتني ،واحتجوا حبديث" :وكفر مبا يعبد من دون هللا" ،
ول
وحديث هبز بن حكيم« :أن النيب  سئل عن آية اإلسالم فقال« :أَ إن تَـ ُق َ
ِِ
ِ
ني
تَ ،وتُِق َيم ال ا
ص َالةََ ،وتـُ إؤِيتَ الازَكاةََ ،وتـُ َفا ِر َق الإ ُم إش ِرك َ
ت َو إج ِهي اَّللَ ،وَختَلاإي ُ
َسلَ إم ُ
أإ
( )1رواه مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،ابب " :إسالم عمرو بن عبسة" ()569/1
برقم ،)832( :والبيهقي يف "السنن الكربى" كتاب قسم الفيء والغنيمة ،ابب" :إعطاء

الفيء على الديوان ومن يقع به البداية" ( )369/6برقم.)13216( :

( )2رواه البخاري ،كتاب بدء الوحي ،ابب" :كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا )8/1( "
برقم ،)7( :ومسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب" :كتاب النيب إىل هرقل يدعوه إىل

اإلسالم" ( )136/5برقم.)1773( :
( )3سبق خترجيه (ص.)15 :
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()1
ِِ
ني» .قال الطحاوي (ت321 :هـ)" :وثبت أن اإلسالم ال يكون
إِ َىل الإ ُم إسلم َ
إال ابملعاين اليت تدل على الدخول يف اإلسالم ،وترك سائر امللل ،وقد روي عن
ِ
ِ
ااس
أنس بن مالك  عن النيب  ما يدل على ذلك« .أُم إر ُ
ت أَ إن أُقَات َل الن َ
اَّلل ،فَِإ َذا َش ِه ُدوا أَ إن َال إِلَهَ إِاال
اَّللَُ ،وأَ ان ُحمَ ام ًدا َر ُس ُ
ول ا
َح اىت يَ إش َه ُدوا أَ إن َال إِلَهَ إِاال ا
ِ
ول اِ
ص َالتَـنَا،
اَّللَُ ،وأَ ان ُحمَ ام ًدا َر ُس ُ
ا
اَّللَ ،و إ
صلا إوا َ
يحتَـنَاَ ،و َ
استَـ إقبَـلُوا قإبـلَتَـنَاَ ،وأَ َكلُوا ذَبِ َ
ِِ
ِ
ِ ِِ
ني َو َعلَإي ِه إم َما
فَـ َق إد َح ُرَم إ
ت َعلَإيـنَا د َم ُاؤُه إمَ ،وأ إَم َوا ُهلُإم ،إِاال حبَ ّق َها َهلُإم َما ل إل ُم إسلم َ

()2
َعلَإي ِه إم» قال أبو جعفر :فدل ما ذكر يف هذا احلديث على املعىن الذي حيرم
به دماء الكفار ،ويصريون به مسلمني ،ألن ذلك هو ترك ملل الكفر كلها،
وجحدها ،واملعىن األول من توحيد هللا خاصة ،هو املعىن الذي نكف به عن
القتال ،حىت نعلم ما أراد به قائله ،اإلسالم أو غريه ،حىت تصح هذه اآلاثر وال
حمكوما له وعليه حبكم اإلسالم حىت يشهد
مسلما
ً
تتضاد ،فال يكون الكافر ً
حممدا رسول هللا ،وجيحد كل دين سوى اإلسالم ،ويتخلى
أن ال إله إال هللا وأن ً

منه".

()3

( )1رواه أمحد يف "مسنده" ( )4622/9برقم ،)20354( :والنسائي يف "سننه" ،كتاب الزكاة،
ابب" :وجوب الزكاة" ( )4/5برقم ،)2436( :وصححه احلاكم يف "املستدرك" (،)600 / 4
ووافقه الذهيب يف التلخيص ( ،)8774وقال األلباين" :حسن اإلسناد" انظر :سلسلة األحاديث

الصحيحة (.)712 /1
( )2سبق خترجيه (ص.)8:

( )3شرح معاين اآلاثر (.)215 /3
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

379

وقال الطييب (ت 743 :ه)" :كما أنه جيب عليهم أيضاً عند الدخول يف
اإلسالم أن يقروا ببطالن ما َيالفون به املسلمني يف االعتقاد بعد إقرارهم
()1

ابلشهادتني".
ثنوَي ال يقر
وقال البغوي (ت 516 :هـ)" :الكافر إذا كان وثنيًا أو ً
ابلوحدانية ،فإذا قال" :ال إله إال هللا" حكم إبسالمه ،مث جيرب على قبول مجيع
مقرا ابلوحدانية
األحكام ،ويربأ من كل دين خالف اإلسالم .وأما من كان ً
منكرا للنبوة فإنه ال حيكم إبسالمه حىت يقول :حممد رسول هللا .فإن كان يعتقد
أن الرسالة احملمدية إىل العرب خاصة ،فال بد أن يقول إىل مجيع اخللق .فإن
()2

كان كفره جبحود واجب أو استباحة حمرم فيحتاج إىل أن يرجع عن اعتقاده".
مسلما":
قال الشوكاين (ت1250 :ه) يف "ابب :ما يصري به الكافر ً
مسلما ابلتكلم
"وقد استدل املصنف أبحاديث الباب على أنه يصري الكافر ً
ابلشهادتني ولو كان ذلك على طريق الكناية بدون تصريح كما وقع يف احلديث
اآلخر .وقد وردت أحاديث صحيحة قاضية أبن اإلسالم جمموع خصال:
أحدها :التلفظ ابلشهادتني ،منها حديث عمر بن اخلطاب قال« :بينما
حنن جلوس عند رسول هللا  ذات يوم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب
شديد سواد الشعر وفيه فقالَ :ي حممد أخربين عن اإلسالم ،فقال رسول هللا

( )1شرح الطييب على مشكاة املصابيح ( ،)455 /2وانظر :عمدة القاري العيين (.)125 /4
( )2نيل األوطار ،الشوكاين (.)234 /7
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ول ِ
 :إِ
هللا َ ،وتُِق َيم
«اإل إس َال ُم أَ إن تَ إش َه َد أَ إن َال إِلَهَ إِاال هللاُ َوأَ ان ُحمَ ام ًدا َر ُس ُ
()2
()1
ص َالةَ..احلديث »".
ال ا
وكذلك جوابه  ملعاوية بن حيدة ملا سأله عن آية ا ِإلسالم أن يقول:
ِِ
ِ
ني
تَ ،وتُِق َيم ال ا
ص َال َةَ ،وتـُ إؤِيتَ الازَكا َةَ ،وتـُ َفا ِر َق الإ ُم إش ِرك َ
ت َو إج ِهي اَّللَ ،وَختَلاإي ُ
َسلَ إم ُ
«أ إ
()3
ِِ
ني»  ،قال الطربي (ت310:ه)" :وكان التخلي هو ترك كل
إِ َىل الإ ُم إسلم َ
األدَين إىل هللا  ،ثبت بذلك أن من مل يتخل مما سوى ا ِإلسالم مل يُعلم
بذلك دخوله يف ا ِإلسالم .وهذا قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد -رمحة هللا
عليهم أمجعني."-

()4

القول الثاين :أنه ال يلزم الداخل يف اإلسالم أن ينطق ابلرباءة من كل دين،
بل يلزم بكلمة الشهادة اليت تدل عليه ،وهذا ما ذهب إليه اإلمام أمحد ،واحتج
بعموم األحاديث الدالة على ذلك ،وسئل عن النصراين يقول " :أشهد أن ال
ال :نعم .وأي
حممدا رسول هللا  ،أجيرب َعلَى اإلسالم"؟ قَ َ
إله إال هللا ،وأن ً

( )1رواه مسلم يف "صحيحه" ،كتاب اإلميان ،ابب" :معرفة اإلميان ،واإلسالم ،والقدر وعالمة
الساعة" ( )36/1برقم ،)1( :وأبو داوود يف "سننه" كتاب السنة ،ابب" :يف القدر" ()359/4

(.)4695

( )2نيل األوطار (.)232 /7
( )3سبق خترجيه (ص.)16:

( )4شرح معاين اآلاثر ،للطربي (.)216/3
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()1

شيء أوكد وأكرب من هذا"" .وسئل عن رجل من أهل الذمة يهودي ،أو
ال :هو
حممدا نيب؟ قَ َ
نصراين ،أو غري ذلك من األدَين يقول :أان مسلم ،وإن ً
ال :أما أان فكنت أجربه َعلَى اإلسالمَ .وقَ َال :عجبًا أليب حنيفة
مسلم .مث قَ َ
مسلما حىت يقول" :أان بريء من الكفر الا ِذي
بَـلَغَِين عنه أنه يقول :ال يكون ً
ِِ
مسلما ،وال جيرب َعلَى اإلسالم! حىت يقول :وإين
كنت فيه" ،وإال فال يكون ً
()2

بريء من الكفر".
فاستنكر اإلمام أمحد إلزامهم للذمي ،وعدم احلكم إبسالمه إال ابلنطق
السندي (ت1138 :ه) يف شرحه حلديث هبز بن حكيم:
ابلتربيء .وقال
ّ
كت
التفرغ .أراد البعد من الشركَ ،
وعقد القلب على اإلميان ،أي تر ُ
"والتخلّيّ :
مجيع ما يعبد من دون ا ِ
لعل هذا كان بعد أن
اَّلل ،وص ُ
ُ
رت عن امليل إليه فار ًغا ،و ّ
نطق ابلشهادتني ،لزَيدة ُر ُسوخ اإلميان يف القلب .وحيتمل أن يكون هذا إنشاءَ
اإلسالم؛ ألنه يف معىن الشهادة ابلتوحيد ،والشهادة ابلرسالة قد سبقت منه
يتضمن الشهادة ابلرسالة؛
بقوله" :إال ما علّمين ا
اَّلل ورسوله" ،أو أن هذا الكالم ّ
ملا يف "أسلمت وجهي" من الداللة على قبول مجيع أحكامه تعاىل ،ومن مجلة
األصلي
تلك األحكام أن يشهد اإلنسان لرسوله ابلرسالة ،ففيه أن املقصود
ّ
اَّلل تعاىل أعلم".
أبي عبارة كانت .و ا
هو إظهار التوحيد ،والشهادة ابلرسالة ّ

()3

( )1أحكام أهل امللل والردة من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنبل ،للخالل (ص.)294 :
( )2املرجع السابق ،نفس الصفحة.
( )3حاشية السندي على سنن ابن ماجه (.)5/5
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وقال ابن املنذر (ت 319 :هـ)" :وأمجع كل من حنفظ عنه أن الكافر إذا قال :ال
()1

شيئا أنه مسلم".
إله إال هللا ،وأن ً
حممدا عبده ورسوله ،ومل يَِزإد على ذلك ً
واملتأمل للقولني جيد أن اخلالف :يف وجوب النطق -فقط -ابلتربي مع
الشهادتني ،أما وجوب الرباءة من الشرك وأهله ،ومن كل دين َيالف دين
اإلسالم فهذا حمل اتفاق ،فمن قال" :يكتفى ابلشهادتني" علل أبهنما يتضمنان
الرباءة فال يلزم وجوب النطق بذلك ،قال الشيخ سليمان بن عبدهللا
(:)2

(ت1233:ه) يف شرحه حلديث بعث معاذ إىل اليمن " وفيه البداءة
يف الدعوة والتعليم ابألهم فاألهم ،واستدل به من قال من العلماء :إنه ال
يشرتط يف صحة اإلسالم النطق ابلتربي من كل دين َيالف دين اإلسالم ،ألن
()3

اعتقاد الشهادتني يستلزم ذلك ،..ويف ذلك تفصيل".
وخالصة ما تقدم :أن إقرار الكافر ابإلسالم وشهادته هلل ابلوحدانية ،وحملمد
اتما يف دين اإلسالم ،وهذا احلكم ابلنسبة للظاهر ،أما
 ابلرسالة يعد ً
دخوال ً
ما ذُكر من تصنيف الداخلني يف اإلسالم على حسب معتقداهتم السابقة فإن
هذا متعلق بدعوهتم وعرض اإلسالم عليهم ،ليكونوا على بصرية من هذا الدين
الذي سيدخلون فيه ،وإن زاد التربي فهو حسن ،ولكن ال يُتوقف يف إسالمه
حىت ينطق ابلتربي.
( )1اإلمجاع( ،ص.)44 :
( )2سبق خترجيه ص.)9( :

( )3تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد ،لسليمان بن عبد هللا (ص.)98:
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املطلب الثالث :الصيغ الواردة عن رسول هللا  ،وعن السلف -رضي

هللا عنهم-يف عرض اإلسالم:

عرض رسول هللا  اإلسالم على جم غفري من الناس ،مجاعات وأفر ًادا،
وكان  إذا سأله من يريد الدخول يف اإلسالم ،إىل ما تدعو؟ أجابه 
بكلمة الشهادة ،مث يضيف عليها من األقوال أو األعمال ما يلزم هذا السائل،
ويدل على صدق إقراره ابلدين ،والتزامه به ،ومن ذلك " :أن خالد بن سعيد
بن العاص  ملا لقي رسول هللا  فقال :إالم تدعو؟ فقال« :أَدعو إِ َىل اِ
اَّلل
إُ
ت َعلَإي ِه ِم إن عُبَ َاد ِة
َو إح َدهُ َال َش ِر َ
يك لَهَُ ،وأَ ان ُحمَ ام ًدا َعإب ُدهُ َوَر ُسولُهَُ ،وَختإلَ ُع َما ُكإن َ
ضُّر َوَال يَـإنـ َف ُعَ ،وَال يَ إد ِري َم إن َعبَ َدهُ ِمم إان َملإ يَـ إعبُ َدهُ» قال خالد :فإين
َح َج ٍّر َال يَ ُ
()1
أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا".
وعن أيب سعيد اخلدري  أن وفد عبد القيس ملا قدموا على رسول هللا
 قال أحدهمَ :ي نيب هللا!  .مران أبمر أنمر به من وراءان ،وندخل به اجلنة،
اإلميَ ِ
آمرُك إم ِأب إَربَ ٍّع ،وأ إَهنَا ُك إم َع إن أ إَربَ ٍّع :إِ
ان
َ
إذا حنن أخذان به .فقال رسول هللا ُ ُ « :
ول ِ
ِاب ِ
هللا،
«ش َه َاد ِة أَ إن َال إِلَهَ إِاال هللاُ َوأَ ان ُحمَ ام ًدا َر ُس ُ
هلل " ،مثُا فَ اسَرَها َهلُإم ،فَـ َق َ
الَ :

( )1رواه احلاكم يف "املستدرك" ( )277/3برقم ،)5082( :والبيهقي يف "دالئل النبوة"،

أبواب املبعث ،ابب " :ابب من تقدم إسالمه من الصحابة .وغري ذلك " (.)173/2
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وإِقَ ِام ال ا ِ ِ ِ ا ِ
ُّاب ِء،
س َما َغنِ إمتُ إمَ ،وأ إَهنَا ُك إم َع ِن الد ا
َ
ص َالةَ ،وإيتَاء الزَكاةَ ،وأَ ان تـُ َؤُّدوا َُخُ َ
()1
َوا إحلَإنـتَ ِمَ ،والن ِاق ِريَ ،والإ ُم َق اِري».
وهذا ما أمر به  الوفود القادمة إليه :أن يقولوا :ال إله إال هللا .مث ذكر
هلم ما دون أصل اإلسالم من صالة وزكاة وما إىل ذلك من الشرائع ،ويف قصة
خالد بن الوليد ملا قدم املدينة لإلسالم فأتى النيب  ،قال" :فسلمت عليه،
وقلت :إين أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا .فقال :احلمد هلل الذي
()2

هداك" .فرضي منه بكلمة الشهادة ،وهذا يدل على أن النطق ابلشهادتني
شرط لقبول اإلسالم ،فمن أتى هبما دخل يف هذا الدين ،وعصم بذلك دمه
ول اِ
اَّلل  لِ ُم َع ِاذ بإ ِن
ال :قَ َال َر ُس ُ
وماله وحرم قتله ،ويف حديث ابن عباس قَ َ
ِ
اك ستَأإِيت قَـوما أ إَهل كِتَ ٍّ
اب ،فَِإذَا ِجإئـتَـ ُه إم ،فَ إادعُ ُه إم
َجبَ ٍّل ح َ
ني بَـ َعثَهُ إِ َىل اليَ َم ِن« :إِن َ َ
إً َ
()3
ول اِ
اَّلل..احلديث »  ،يقول
اَّللَُ ،وأَ ان ُحمَ ام ًدا َر ُس ُ
إِ َىل أَ إن يَ إش َه ُدوا أَ إن الَ إِلَهَ إِاال ا
ابن حجر (ت 852 :هـ)" :ويف كتب النيب  إىل هرقل وكسرى وغريمها من
امللوك يدعوهم إىل التوحيد ،إىل غري ذلك من األخبار املتواترة التواتر املعنوي
( )1رواه البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،ابب " :قول هللا تعاىل( :( :منيبني إليه واتقوه) "
( )111/1برقم ،)523( :ومسلم ،كتاب اإلميان ،ابب" :األمر ابإلميان ابهلل" ()46/1

برقم.)17( :

( )2ذكره ابن سعد يف "الطبقات الكربى" ( ،)252/4وابن عساكر يف "اتريخ دمشق"

( ،)228/16والواقدي يف "املغازي" (.)749/2
( )3سبق خترجيه (ص.)8:
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الدال على أنه  مل يزد يف دعائه املشركني على أن يؤمنوا ابهلل وحده ،ويصدقوه
()1

فيما جاء به عنه ،فمن فعل ذلك قبل منه".
ِ ِ
«م إن َش ِه َد أَ إن الَ إِلَهَ إِاال ا
اَّللُ َو إح َدهُ الَ
َ
ايب  ،قَ َالَ :
وع إن عُبَ َاد َة َ ،عن الن ِّ
ِ
َش ِريك لَه ،وأَ ان ُحم ام ًدا عب ُده ورسولُه ،وأَ ان ِعيسى عب ُد اِ
اها
اَّلل َوَر ُسولُهَُ ،وَكل َمتُهُ أَلإ َق َ
َ َإ
َ ُ َ َ َإ ُ َ َ ُ ُ َ
إِ َىل مرََي ور ِ
اَّللُ اجلَناةَ َعلَى َما َكا َن ِم َن
اار َح ٌّق ،أ إَد َخلَهُ ا
َإ َ َُ ٌ
وح مإنهَُ ،واجلَناةُ َح ٌّقَ ،والن ُ
()2

الع َم ِل» .قال القرطيب (ت656 :هـ)" :مقصود هذا احلديث التنبيه على ما
َ
وقع للنصارى من الضالل يف عيسى وأمه ..،ويستفاد منه ما يلقنه النصراين إذا
أسلم".

()3

وقال النووي (ت676 :هـ)" :هذا حديث عظيم املوقع وهو أمجع أو من
أمجع األحاديث املشتملة على العقائد ،فإنه  مجع فيه ما َيرج عن مجيع ملل
الكفر على اختالف عقائدهم وتباعدهم ،فاختصر  يف هذه األحرف على
()4

ما يباين به مجيعهم ".
أيضا ما يلقنه النصراين إذا
وقال ابن امللقن (ت 804 :هـ)" :يستفاد منه ً
أسلم ،وألصحابنا فيه تفصيل حمله كتب الفروع ،ومل يذكر يف احلديث اإلقرار
( )1فتح الباري.)353/13( ،
( )2رواه البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،ابب :قولهَ" :ي أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم" (/4

 )165برقم ،)3435( :وأمحد يف "مسنده" ( )349/37برقم.)22675( :
( )3املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم ،للقرطيب (.)200/1
( )4شرح النووي على صحيح مسلم (.)227 /1

386

األحكام العقدية ملا يقوله أو يفعله الداخل يف اإلسالم
د .شريفة بنت مصلح السنيدي

حممدا عبده ورسوله".
بكتاب هللا ومالئكته وسائر أنبيائه ،واكتفى بقوله" :وأن ً

()1

فإذا أقر برسالة حممد فقد أقر جبميع ما جاء به ،وهو يشتمل على ذلك كله".
وعن ابن سريين (ت110:ه)" :نبئت أن أاب بكر وعمر-رضي هللا عنهما-
كاان يعلمان الناس اإلسالم :تعبد هللا وال تشرك به شيئاً ،وتقيم الصالة اليت
()2

افرتض هللا ملواقيتها ،فإن يف تفريطها اهللكة".
وقد ورد عن السلف ذكر أفضل الصيغ اليت يقوهلا أو يـُلَقانها من أراد
ال :دخلت َعلَى
الدخول يف اإلسالم .فروى اخلالل عن أيب بكر املروذي" ،قَ َ
أيب عبد هللا وعنده يهودي ،قد أسلم َعلَى يديه ،فقلت له :ما قلت له َي أاب
ت" :تشهد أن ال إله إال هللا ،وأن حممدا رسول هللا ،وتؤمن
عبد هللا؟ قَ َ
ال :قُـ إل ُ
ابلبعث ،واجلنة والنار" .مث قَ َال أبو عبد هللا :هؤالء أصحاب أيب حنيفة ،يقولون:
()3

مسلما حىت يقول :إين خارج من اليهودية ،داخل اإلسالم".
ال يكون ً
وقال ابن الكوسج (ت390:ه)" :قلت إلسحاق-ابن راهويه-
علي اإلسالم؟ قال:
(ت238:ه) :إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال :اعرض ّ
فإن السنة يف ذلك أن يعرض عليه أن يقول" :أشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد
أن حممداً رسول هللا ،وأقررت بكل ما جاء من عند هللا عز وجل ،وبرئت من
كل دين سوى دين اإلسالم ".فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على
( )1التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،البن امللقن (.)551 /19
( )2فتح الباري ،البن رجب ( .)197/4وصحح إسناد الرواية.

( )3أحكام أهل امللل والردة من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنبل (ص.)297 :
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قبوله ،وصريوه دخوالً يف اإلسالم ،وبراءة من الشرك .فإن اقتصر العارض على
املشرك اإلسالم على" :شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن حممداً رسول هللا" ،فهذا
دخول يف اإلسالم إذا كان ذلك على معىن الدخول يف اإلسالم ،كما قال
النيب  حني دخل عليه مدراس اليهودي ،فعرض على اليهودي اإلسالم ،قال
()1

هذا ،فلما قال ومات اليهودي ،قال النيب « :صلاوا علَى أ ِ
َخي ُك إم» .وإمنا
َإ َ
احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي اإلسالم يعرض عليه اخلصال األربع،
()2

لكيال يكون عليه خالف من العلماء".
وقال احلافظ أبو بكر بن املنذر (ت 319:هـ)" :أمجع كل من أحفظ عنه
من أهل العلم على أن الكافر إذ قال" :أشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن
حممداً عبده ورسوله ،وأن كل ما جاء به حممد حق ،وأبرأ إىل هللا من كل دين

( )1رواه اإلمام أمحد يف "مسنده" ،عن أنس بن مالك  )278/21( برقم،)13736( :
و احلاكم يف "املستدرك" ( )516/1كتاب اجلنائز ،قال " :حديث صحيح على شرط

مسلم ،ومل خيرجاه " ،وصححه األلباين يف "إرواء الغليل" (.)2480

( )2يف "مسائله عن اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه" ( ،)3370ونقله بنحوه أيضاً اخلالل

يف "جامعه" ( -846قسم أهل امللل).

ويقصد خبالف العلماء :األحناف حيث اشرتطوا وجوب النطق ابلرباءة من الدين الذي هو

عليه خصوصا ،والرباء من الشرك عموما.
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َيالف دين اإلسالم" ،وهو ابلغ صحيح العقل أنه مسلم ،فإن رجع بعد ذلك
()1

فأظهر الكفر كان مرتداً جيب عليه ما جيب على املرتد".
هذه بعض الصيغ الواردة عن السلف يف عرض اإلسالم ،وتلقني املسلم
كماال.
اجلديد كلمة الشهادة ،ما كان واجبًا ،وما كان مستحبًا و ً
إثباات رمسيًا فتشمل أكثر من
أما الصيغ اليت يُثبت فيها اإلسالم يف الدواوين ً
احلد الواجب يف الدخول يف اإلسالم ،وهذه ختتلف حسب السياسة الشرعية،
واألمور التنظيمية يف البالد اإلسالمية ،وال تعد حجة فيما يلزم الداخل يف
اإلسالم قوله ،أو فعله ،وقد نقل ابن العريب (ت 543 :هـ) يف صفة البيعة ملن
أسلم من الكفار؛ فقال" :وذلك ألهنا كانت يف صدر اإلسالم منقولة وهي
اليوم مكتوبة؛ إذ كان يف عصر النيب  ال يكتب إال القرآن ..فأما اليوم
فيكتب إسالم الكفرة ،كما يكتب سائر معامل الدين املهمة والتوابع منها لضرورة
حفظها حني فسد الناس وخفت أمانتهم ،ومرج أمرهم ،ونسخة ما يكتب:
"بسم هللا الرمحن الرحيم :هلل أسلم فالن بن فالن من أهل أرض كذا ،وآمن به
وبرسوله حممد  وشهد له بشهادة الصدق ،وأقر بدعوة احلق :ال إله إال هللا
حممد رسول هللا .والتزم الصلوات اخلمس أبركاهنا وأوصافها ،وأدى الزكاة
بشروطها ،وصوم رمضان ،واحلج إىل البيت احلرام ،إذا استطاع إليه سبيال،
ويغتسل من اجلنابة ،ويتوضأ من احلدث ،وخلع األنداد من دون هللا ،وحتقق
أن هللا وحده ال شريك له" .وإن كان نصرانيًا ،قلت" :وأن عيسى عبد هللا
( )1اإلشراف على مذاهب العلماء ،البن املنذر النيسابوري (.)76/8
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يهودَي ،قلت" :وأن العزير
ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرَي وروح منه" .وإن كان ً
عبد هللا" .وإن كان صابئًا ،قلت" :وأن املالئكة عبيد هللا ،ورسله الكرام ،وكتابه
الربرة الذين ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون" .وإن كان هندَي،
قلت" :وأن ماين ابطل حمض ،وهبتان صرف ،وكذب خمتلق مزور" .وكذلك من
كان على مذهب من الكفر اعتمدته ابلرباءة منه ابلذكر.
وتقول بعده :سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا ،ﱡ ﲾ ﲿ
ً ً
ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱠ

[

ﲴ ﲼ ﱠا [األنبياء .]22 :تعاىل وتقدس
ﲵ
مرَي ،]94 ،93 :ﱡ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
عن ذلك كله ،واحلمد هلل الذي مل يتخذ و ًلدا ،ومل يكن له شريك يف امللك ،ومل
يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا ..وشهد أنه ﱡ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ً
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ [آل عمران .]85 :شهد على فالن بن
فالن من أشهد عليه ،وهو صحيح العقل يف شهر كذا.
وقد أدرك التقصري مجلة من املؤرخني ،وكتبوا معامل األمر ،دون وظائف
النهي ،والنيب كان يذكر يف بيعته الوجهني ،أو يغلب ذكر وظائف النهي،
طوعا ،وكتبوا :وكان إسالمه على يدي
كما جاء يف القرآن .وكتبوا أنه أسلم ً
()1

فالن ،وكتبوا أنه اغتسل وصلى".
ذم ّي :حضر إىل
وجاء يف "هناية األرب يف فنون األدب"" :فصل يف إسالم ّ
جملس فالن -أدام هللا ّأَيمه -فالن بن فالن الفالين ،وأشهدهم على نفسه أنّه
( )1أحكام القرآن ،البن العرب (.)240/4
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تل ّفظ ابلشهادتني املعظّمتني ،ومها" :شهادة أن ال إله ّاال هللا وحده ال شريك
احلق ليظهره على ال ّدين
له ،وأ ّن ً
حممدا عبده ورسوله  ،أرسله ابهلدى ودين ّ
حممدا 
كلّه ولو كره املشركون ،وأ ّن عيسى عبد هللا ونبيّه ،ومرَي أمة هللا ،وأ ّن ً
خامت النبيّني ،وأفضل املرسلني ،وأ ّن شريعته أفضل الشرائع وملّته أفضل امللل،
كل دين َيالف دين
وأ ّن ما جاء به عن هللا ّ
حق؛ وقال« :أان برئت من ّ
خمتارا؛ وأشهد عليه بذلك ،وتل ّفظ به بتاريخ
اإلسالم»" ،ودخل يف ذلك طالبًا ً
كذا وكذا .فإن أسلم يهودي كتب موضع عيسى :وأ ّن موسى عبد هللا ونبيّه،
وأ ّن حممدا  أفضل األنبياء ،وشريعته أفضل الشرائع ،وأ ّن شريعة حممد
كل دين
نسخت شريعة موسى ومجيع الشرائع؛ وقال« :أان مسلم برئت من ّ
كل ملّة ختالف ملّة حممد »؛ وأشهد على نفسه
َيالف دين اإلسالم ،ومن ّ
()1

بتاريخ." ..
وهذه اإلثبااتت اليت نقلها العلماء ،واملؤرخون ،يظهر فيها االختالف بني
ما يثبت ويدون يف هذه السجالت حسب ما تعارف عليه أهل كل بلد،
وحسب النظام املعتمد ،وليست هي األصل يف الصيغ الواجبة للدخول يف
اإلسالم.
***

( )1هناية األرب يف فنون األدب ،ألمحد النويري.)145 /9( ،
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املطلب الرابع :اًلستثناء عند نطق كلمة الشهادة:

مما سبق تقريره وبيانه يتبني أن الدخول يف اإلسالم يكون ابلنطق
ابلشهادتني ،فكل من نطق هبما صار مسلماً له ما للمسلمني وعليه ما عليهم،
وهذا القدر كل أحد جيزم به بال استثناء يف ذلك ،فيكون هو أول الدخول يف
الدين ،وعليه فيكون هذا اإلسالم هو أقل الدرجات ،وليس وراءه إال
()1

الكفر .قال شيخ اإلسالم (ت728:ه)" :وملا كان كل من أتى ابلشهادتني
متميزا عن اليهود والنصارى جتري عليه أحكام اإلسالم اليت جتري
مسلما ً
صار ً
على املسلمني ،كان هذا مما جيزم به بال استثناء فيه .هلذا كان املشهور عن
السلف الصاحل عدم االستثناء يف اإلسالم ،قال األثرم" :قلت أليب عبد هللا:
()2

فأما إذا قال أان مسلم فال يستثىن؟ فقال :ال يستثين إذا قال :أان مسلم".
فمن أراد الدخول يف اإلسالم فعليه أن أيت ابلصيغة الواردة ،وال يعلقه
ابملشيئة ،وال يعلقه أبمد ،وال يستثين فيه ،فإن أتى بصيغة كأن قال" :إذا فرغ
الشهر فأان أشهد أن ال إله إال هللا وحممد رسول هللا" ،أو قال" :آمنت إن شاء
هللا" ،أو "أسلمت إن شاء هللا" ،أو "أشهد إن شاء هللا أال إله إال هللا ،وأشهد
()3

إن شاء هللا أن حممداً رسول هللا" ،فال حيكم إبسالمه ؛ ألن االستثناء إذا
( )1زايدة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه ،عبد الرزاق البدر (ص.)494 :
( )2جمموع الفتاوى (.)256/7
( )3شرح البخاري للسفريي (.)284 /1
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()1

اقرتن ابلكالم رفع حكمه  ،والشهادة إخبار عن التصديق واإلقرار ،واإلنسان
عليه أن جيزم أبصل إميانه ،وأنه مصدق ابهلل كافر ابلطاغوت وهذا جيب أن
جازما فيه ال شا ًكا ،فإذا شك كان هذا نفاقًا.
يكون ً
قال شيخ اإلسالم " :بل املراد أنه إذا أتى ابلكلمة دخل يف اإلسالم ،وهذا
صحيح ،فإنه يشهد له ابإلسالم ،وال يشهد له ابإلميان الذي يف القلب ،وال
يستثىن يف هذا اإلسالم ،ألنه أمر مشهور ،لكن اإلسالم الذي هو أداء اخلمس
كما أمر به يقبل االستثناء ،فاإلسالم الذي ال يستثىن فيه الشهاداتن ابللسان
()2

فقط ،فإهنا ال تزيد وال تنقص ،فال استثناء فيه".
وتظهر أمهية هذه املسألة ملن يلقن الداخل يف اإلسالم "كلمة الشهادة"
فعليه أن حيذر من هذه الزَيدة -االستثناء -اليت تعود على األصل ابلنقض،
وال يقبل من الداخل يف اإلسالم أن يعلق النطق ابلشهادة أبمد.
***

( )1زايدة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه (ص.)524 :
( )2جمموع الفتاوى (.)259 /7
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املبحث الثاين :األفعال اليت يفعلها الداخل يف اًلسالم ،وأحكامها:

إن من يدخل يف اإلسالم ،وأيت ابلشهادة فإنه يعلن استسالمه هلل رب
العاملني ،وهذا االستسالم متضمن لقول وعمل ،فلما أتى ابلقول فعليه أن يتبعه
ابلعمل ،وهذا هو املعىن الصحيح لكلمة الشهادة اليت تنفع صاحبها يف الدنيا
واآلخرة ،قال شيخ االسالم " :واإلسالم هو االستسالم هلل ،وهو اخلضوع له
والعبودية له ،هكذا قال أهل اللغة :أسلم الرجل :إذا استسلم؛ فاإلسالم يف
مسلما إال من شهد
األصل من ابب العمل :عمل القلب ،واجلوارح ،فال يكون ً
أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله ،وهذه الكلمة هبا يدخل اإلنسان يف
اإلسالم .فمن قال :اإلسالم الكلمة وأراد هذا فقد صدق ،مث ال بد من التزام
ما أمر به الرسول من األعمال الظاهرة كاملباين اخلمس ،ومن ترك من ذلك
()1

شيئا نقص إسالمه".
واملقصود من النطق بكلمة الشهادة ،هو اإلقرار هبا ،وااللتزام بشروطها
وأركاهنا ،وحتقيق مقتضياهتا ،وهذا ال يقل حبال من األحوال عن النطق أبلفاظها،
وذلك أن الكالم :اسم للفظ واملعىن ،فال يكون يف اللفظ دون املعىن ،وال
للمعىن دون اللفظ ،وهذا هو احلق الذي دل عليه كتاب هللا وسنة رسوله ،ولغة
العرب ،وكذلك إمجاع أهل احلق ،ويف املعىن أحاديث كثرية تفيد أن نيب هللا 
كان يكتفي من أهل زمانه هباتني الشهادتني ،مث إن كل من أتى هبما التزم –
ابجلملة -مبا تستلزمه كل منهما من الطاعة هلل ورسوله ومجيع أنواع العبادة،
( )1جمموع الفتاوى (.)259 /7
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()1

فيوحد هللا عز وجل ،ويتخلى عن عبادة األواثن  ،وذلك ألن القوم إذ ذاك
كانوا عرًاب فصحاء يعرفون ويفهمون معىن الشهادة ،ومعىن " اإلله " وما يف
هذه الكلمة من النفي واإلثبات.
ومع أتخر الزمان ،وضعف آاثر النبوة احتاج الناس أن يبني هلم أن شرط
ظاهرا
جناة من تلفظ هبذه الشهادة أن يكون عاملـًا مبعناهاً ،
عامال مبقتضاها ً
وابطنًا ،ﱡ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ [الزخرف.]86 :
ظاهرا من املشركني ،وحيقن
وعلى هذا فيجب الكف عمن أتى ابلشهادتني ً
بذلك دمه حىت يتبني أمره بعد ذلك ،فإن استقام على الدين والتزم ابلتوحيد،
وعمل بتعاليم اإلسالم ،فهو مسلم له ما للمسلمني وعليه ما على املسلمني،
وإنكارا ،أو
جحدا
وإن خالف مقتضى ما شهد به ،أو ترك بعض ما كلف به ً
ً
استباح احملرمات املعلوم ابلضرورة حترميها ،مل تعصمه هذه الكلمة.
وهبذا املعىن ُجيمع بني الرواَيت واألحاديث املختلفة املروية عن رسول هللا
يف بيان حقيقة اإلسالم ،قال ابن حجر (ت 852 :هـ) " :يف حديث ابن
ائدا
عمر زَيدة" :إقامة الصالة وإيتاء الزكاة" ،وقد وردت األحاديث بذلك ز ً
بعضها على بعض ،ففي حديث أيب هريرة :االقتصار على قول "ال إله إال هللا"
حممدا
ويف حديثه من وجه آخر عند مسلم" :حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن ً

( )1هذا احلكم يف الظاهر ،وال يعارضه وجود املنافقني؛ ألهنم كانوا يلتزمون ابلعبادات يف

الظاهر.
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رسول هللا" ويف حديث ابن عمر ما ذكرت ،ويف حديث أنس املاضي يف أبواب
القبلة" :فإذا صلوا ،واستقبلوا ،وأكلوا ذبيحتنا"،
قال الطربي ،وغريه :أما األول :فقاله يف حالة قتاله ألهل األواثن الذين ال
يقرون ابلتوحيد ،وأما الثاين :فقاله يف حالة قتال أهل الكتاب الذين يعرتفون
خصوصا ،وأما الثالث :ففيه اإلشارة إىل
عموما أو
ً
ابلتوحيد وجيحدون نبوته ً
أن من دخل يف اإلسالم وشهد ابلتوحيد وابلنبوة ومل يعمل ابلطاعات أن
حكمهم أن يقاتلوا حىت يذعنوا إىل ذلك ،وقد تقدمت اإلشارة إىل شيء من
()1

ذلك يف أبواب القبلة".
وقال صاحب "االنتصار يف الرد على املعتزلة " (ت558 :ه) معل ًقا على
حديث" :حىت يقولوا ال إله إال هللا"" :احلديث ليس فيه دليل على أن اإلسالم
يطلق على من أتى ابلشهادتني بدون تصديق القلب ،فإن هذا نفاق وال يسمى
إسالماً ،وإمنا النطق ابلشهادتني هو مفتاح الدخول يف اإلسالم ،ومل نؤمر
ابلتنقيب عن قلوب الناس إمنا من قاهلا قبلت منه إال أن يظهر منه ما َيالف
مدلوهلا ،هلذا قال النيب  ألسامة بن زيد ملا قتل رجالً «أَقَ َ ِ ِ
ال َال إلَهَ إاال هللاُ
ت َع إن قَـ إلبِ ِه َح اىت
َوقَـتَـإلتَهُ؟ » قال :إمنا قاهلا خوفاً من السالح .قال« :أَفَ َال َش َق إق َ
()2

تَـ إعلَ َم أَقَا َهلَا أ إَم َال؟ ».،فهذا دليل على أن الشهادة تقبل منه إذ ال يعلم ما يف
القلوب إال هللا ،أما من اختلف ابطنه عن ظاهره حبيث أخفى الكفر وأظهر
( )1فتح الباري ،البن حجر (.)112/6
( )2سبق خترجيه ص.)11( :
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اإلسالم فإنه منافق وال يسمى مسلماً ،وقد رد هللا عز وجل على املنافقني
ﲇﲉﲊﲋﲌ
شهادهتم يف قوله :ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲈ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [املنافقون ،]1:فلم يقبل منهم ومل يصفهم
ابإلسالم ،إذ من شرط اإلسالم تصديق القلب ونطق الشهادتني".

()1

وقال ابن تيمية (ت728:ه) " :من قال من السلف" :أسلمنا" ،أي:
استسلمنا خوف السيف ،وقول من قال :هو اإلسالم ،اجلميع صحيح فإن
هذا إمنا أراد الدخول يف اإلسالم ،واإلسالم الظاهر يدخل فيه املنافقون ،فيدخل
فيه من كان يف قلبه إميان ونفاق ،وقد علم أنه َيرج من النار من يف قلبه مثقال
ذرة من إميان ،خبالف املنافق احملض الذي قلبه كله أسود ،فهذا هو الذي يكون
يف الدرك األسفل من النار؛ وهلذا كان الصحابة َيشون النفاق على أنفسهم،
ومل َيافوا التكذيب هلل ورسوله ،فإن املؤمن يعلم من نفسه أنه ال يكذب هللا
ورسوله يقيناً.،ولكن اإلميان ليس جمرد التصديق؛ بل البد من أعمال قلبية
تستلزم أعماالً ظاهرة كما تقدم..،فمن مل تقم بقلبه األحوال الواجبة يف اإلميان،
فهو الذي نفى عنه الرسول اإلميان وإن كان معه التصديق..،وهلذا كان القول:
"إن اإلميان قول وعمل" عند أهل السنة من شعائر السنة ،وحكى غري واحد
اإلمجاع على ذلك ،وقد ذكران عن الشافعي -رضي هللا عنه -ما ذكره من
اإلمجاع على ذلك قوله يف [األم]" :وكان اإلمجاع من الصحابة والتابعني من
بعدهم ومن أدركناهم يقولون :إن اإلميان قول وعمل ونية ،ال جيزئ واحد من
( )1االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار ،حيىي العمراين (.)752/3
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الثالثة إال ابآلخر"..وسألت أمحد عمن قال يف الذي قال جربيل للنيب إذ
سأله عن اإلسالم :فإذا فعلت ذلك فأان مسلم؟ فقال :نعم .فقال قائل :وإن
أيضا؟ فقال :هذا معاند
مل يفعل الذي قال جربيل للنيب  فهو مسلم ً
()1

للحديث".
وهذا متقرر عند السلف جممعون عليه ،وإمنا حصل النزاع يف املسألة بعد
ظهور القول ابإلرجاء ،وأن اإلنسان لو نطق بكلمة الشهادة ومل يلتزم مبا تدل
عليه وتقتضيه فإن ذلك انفعه ومنجيه عند هللا ،لذا قام عليهم السلف ،ورموهم
من قوس واحدة ،وبدعوهم ،وصار من أصول أهل السنة أن يقال " :اإلميان
قول وعمل" ،قال اآلجري (ت360:هـ) " :اعلموا رمحنا هللا وإَيكم :أن الذي
عليه علماء املسلمني :أن اإلميان واجب على مجيع اخللق ،وهو تصديق
ابلقلب ،وإقرار ابللسان ،وعمل ابجلوارح .مث اعلموا :أنه ال جتزيء املعرفة
ابلقلب والتصديق إال أن يكون معه اإلميان ابللسان نطقاً ،وال جتزيء معرفة
ابلقلب ،ونطق ابللسان ،حىت يكون عمل ابجلوارح ،فإذا كملت فيه هذه
الثالث اخلصال :كان مؤمناً .دل على ذلك القرآن والسنة ،وقول علماء
املسلمني..فمن مل يصدق اإلميان بعمله وجبوارحه :مثل الطهارة ،والصالة،
والزكاة ،والصيام واحلج واجلهاد ،وأشباه هلذه ،ورضي من نفسه ابملعرفة والقول

( )1جمموع الفتاوى (.)305/7
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مل يكن مؤمناً ،ومل ينفعه املعرفة والقول ،وكان تركه للعمل تكذيباً منه إلميانه.،
()1

خالف ما قالت املرجئة ،الذين لعب هبم الشيطان".
وقال " :ويقال هلم :إيش الفرق بني اإلسالم وبني الكفر؟ وقد علمنا أن
()2

أهل الكفر قد عرفوا بعقوهلم أن هللا خلق السموات واألرض وما بينهما."..
وقال ابن بطة (ت387 :ه) " :فكل من ترك شيئا من الفرائض اليت
فرضها هللا عز وجل يف كتابه ،أو أكدها رسول هللا  يف سنته -على سبيل
اجلحود هلا والتكذيب هبا -فهو كافر بني الكفر ال يشك يف ذلك عاقل يؤمن
ابهلل واليوم اآلخر .ومن أقر بذلك وقاله بلسانه مث تركه هتاوان وجموانً أو معتقداً
لرأي املرجئة ومتبعا ملذاهبهم فهو اترك اإلميان ليس يف قلبه منه قليل وال كثري،
وهو يف مجلة املنافقني الذين انفقوا رسول هللا  فنزل القرآن بوصفهم وما أعد
هلم ،وإهنم يف الدرك األسفل من النار ،نستجري ابهلل من مذاهب املرجئة
()3

الضالة".
وبناء على ما سبق ،فإن وصف املسلم ال يثبت للمكلف على احلقيقة اليت
مسلما عند هللا إال أبمرين :األول :حتقق هذا األصل يف القلب.
يصري هبا ً
والثاين :النطق ابللسان ،واعتقاد الرباءة من الشرك ،وااللتزام ابلتوحيد ،وهذا يف
حالة اخللو من املوانع واألعذار الشرعية املعتربة كالبكم واإلكراه.
اآلجري (.)611/2
( )1الشريعةُ ،
( )2املرجع السابق (.)648/2

( )3اإلابنة الكربى البن بطة.)763/2( ،
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أما االلتزام بباقي الواجبات ،فإنه أييت بعد حتقيق هذا األصل ،فإن حصل
التزام وعمل ،استلزم ذلك بقاء وصف اإلسالم واستمراره ،وهذا مصداق أمر
النيب  ملعاذ حني بعثه إىل اليمن أن يدعو إىل الشهادتني ،فمن أطاعه
على ذلك ،أعلمه ابلصالة مث الزكاة .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا:
"الكافر إذا أسلم وقلنا له :قد وجبت عليك الصالة ،فإنه يلتزمها وينويها؛
اسخا،
الستشعاره هلا مجلة ومل يعلم صفتها ،بل كل من آمن ابلرسول ً 
إمياان ر ً
فإن إميانه متضمن لتصديقه فيما أخرب ،وطاعته فيما أمر ،وإن مل يعلم ومل يقصد
أنواع األخبار واألعمال .مث عند العلم ابلتفصيل ،إما أن يصدق ويطيع ،يصري
من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،أو َيالف ذلك ،فيصري إما مناف ًقا ،وإما
()1

عاصيًا فاس ًقا ،أو غري ذلك".
ويف هذه األزمنة املتأخرة حيث ضعفت آاثر النبوة ،وكثر اجلهل والتلبيس
ظهرت مناذج وأمثلة كثرية ملن يتلفظ ابلشهادتني وال يلتزم مبعناها ،وال حيقق
شروطها ،حىت ممن ينتسب لإلسالم يف األصل؛ كعباد القبور ،لذا كثر كالم
أئمة الدعوة يف بيان معىن "ال إله إال هللا" ،وشرح حقيقة اإلسالم ،وهذه املعاين
وإن ذكرها السلف إال أن التفصيل فيها ،ويف ذكر الصور اليت تناقضها وتنافيها
من أظهر ما مييز مؤلفات أئمة الدعوة –رمحهم هللا ،-قال الشيخ سليمان ابن
عبدهللا (ت1233 :ه) يف شرحه حلديث بعث معاذ إىل اليمن" :وحاصله
أهنم إذا أجابوا إىل اإلسالم الذي هو التوحيد فأخربهم مبا جيب عليهم بعد
( )1جمموع الفتاوى (.)27/26
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ذلك من حق هللا تعاىل يف اإلسالم من الصالة والزكاة والصيام واحلج وغري
ذلك من شرائع اإلسالم الظاهرة وحقوقه؛ فإن أجابوا إىل ذلك فقد أجابوا إىل
إمجاعا .فدل
اإلسالم ح ًقا ،وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال ابق حباله ً
على أن النطق بكلميت الشهادة دليل العصمة ال أنه عصمة ،أو يقال :هو
()1

العصمة لكن بشرط العمل".
وخنتم مبا بينه شيخ اإلسالم يف حقيقة املطلوب من الداخل يف اإلسالم،
فقال" :ودين اإلسالم الذي ارتضاه هللا وبعث به رسله ،هو :االستسالم هلل
وحده؛ فأصله يف القلب هو اخلضوع هلل وحده بعبادته وحده دون ما سواه.
مسلما ،ومن مل يعبده بل استكرب عن
فمن عبده وعبد معه إهلًا آخر مل يكن ً
مسلما.،فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على اإلسالم
عبادته مل يكن ً
والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة هلل ورسوله فهم مسلمون ومعهم إميان
جممل ولكن دخول حقيقة اإلميان إىل قلوهبم إمنا حيصل شيئًا فشيئًا إن أعطاهم
هللا ذلك".

()2

واخلالصة :أن هذا االلتزام اجململ هو الذي يتوقف على حتقيقه ثبوت عقد
مسلما إال ابستيفائه .كما أنه شرط يف صحة األعمال
اإلسالم ،فال يكون املرء ً
وقبوهلا ،فهو سابق على غريه من التكاليف.

( )1تيسري العزيز احلميد (ص.)108:
( )2جمموع الفتاوى (.)271/7
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املبحث الثالث :حكم اًلشرتاط على اإلسالم:

مما سبق يتبني أن الكافر إذا دعي لإلسالم ،أو سأل عن معىن الدخول
فيه ،فإنه يشرح له معىن اإلسالم ،ومعىن التوحيد ببيان معىن الشهادة ،وأهنا
متضمنة نفي ،وإثبات ،وأن الدين استسالم وطاعة وانقياد ،ويتدرج معه ،كما
()1

يف حديث بعث معاذ إىل اليمن  ،حيث أمره رسول هللا  أن يبدأ
ابلتوحيد ،فإذا أجابوه لذلك ،أمرهم ابلصالة ،مث بقية شرائع اإلسالم.
ولكن إذا اشرتط الكافر ابتداءً عدم ترك املعاصي ،أو ترك بعض الواجبات
للدخول يف اإلسالم ،فما احلكم؟
ورد يف هذه املسألة أحاديث كثرية ،اختلف فيها موقف النيب  حبسب
األحوال ،ومما صح فيها ما ورد يف إسالم عمرو بن العاص ،حيث قال." :
فلما جعل هللا اإلسالم يف قليب أتيت النيب  ،فقلت :ابسط ميينك فألابيعك،
ك ََي َع إمُرو؟ » قال :قلت:
«ما لَ َ
فبسط ميينه ،قال :فقبضت يدي ،قالَ :
ِ
أردت أن أشرتط ،قال« :تَ إش َِرت ُ ِ
ت
ط مبَاذَا؟ » قلت :أن يغفر يل ،قال« :أ ََما َعل إم َ
أَ ان إِ
اإل إس َال َم يَـ إه ِد ُم َما َكا َن قَـإبـلَهُ؟ َوأَ ان ا إهلِ إجَرَة َهتإ ِد ُم َما َكا َن قَـإبـلَ َها؟ َوأَ ان ا إحلَ اج يَـ إه ِد ُم
()2

َما َكا َن قَـإبـلَهُ؟ » .فاستفسار النيب عن شرطه دليل على أن الكافر يناقش يف
( )1سبق خترجيه ص.)8( :

( )2رواه مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب :كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج ()112/1
رقم ،)121( :وابن خزمية يف "صحيحه" كتاب املناسك ،ابب" :ذكر البيان أن احلج يهدم

ما كان قبله من الذنوب واخلطااي" ( )224/4برقم.)2515( :
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األسباب اليت حتول بينه وبني الدخول يف اإلسالم ،وشرط عمرو هذا ال
إشكال فيه؛ حيث اشرتط ما هو من مقتضيات كلمة الشهادة من مغفرة
الذنوب السابقة ،فبني له  أن اإلسالم يهدم ما قبله.
ولكن مما قد يشكل يف هذه املسألة ما صح عن رسول هللا  من قبول
جابرا عن
شرط ثقيف ملا أرادوا الدخول يف اإلسالم ،فعن وهب قال« :سألت ً
شأن ثقيف إذ ابيعت ،فقال :اشرتطت على النيب  أن ال صدقة عليها وال
جهاد ،وأنه مسع النيب  بعد ذلك يقول« :سيـتص ادقُو َن ،وُجي ِ
اه ُدو َن إِ َذا
ََ
َ ََ َ
()1

َسلَ ُموا» .وقد وجه بعض العلماء قبول شرط ثقيف بكون الشرط الذي
أإ
اشرتطوه ليس من الواجبات العاجلة ،فقال اخلطايب" :ويشبه أن يكون إمنا مسح
هلم ابجلهاد والصدقة ألهنما مل يكوان بعد واجبتني يف العاجل؛ ألن الصدقة إمنا
جتب ابنقطاع احلول ،واجلهاد إمنا جيب حبضوره ،وأما الصالة فهي راتبة فلم جيز
()2

أن يشرتطوا تركها " .وهذا التوجيه يُعارض مبا صح أيضا عن رسول هللا 
من قبول شرط الرجل الذي اشرتط أال يصلي إال صالتني ،فعن نصر بن عاصم

( )1رواه أبو داوود يف "سننه" ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،ابب" :ما جاء يف خرب الطائف"،
( )163/3رقم ،)3025( :ورواه أمحد يف "مسنده" ( )34/23رقم )14674( :بلفظ:

"سيصدقون" .وصححه األلباين يف "السلسلة الصحيحة " (.)1888
َّ
( )2معامل السنن ،شرح سنن أب داود ،للخطاب (.)35/3
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الليثي " :عن رجل منهم أنه أتى النيب  فأسلم على أن يصلي صالتني
()1

فقبل منه" .ويف لفظ آخر" :على أال يصلي إال صالة فقبل منه".

()2

فكيف ميكن توجيه هذا القبول من رسول هللا  هلذه الشروط املختلفة؟

إن املتأمل ألسباب ورود هذه األحاديث جيد أن اجلامع بينها هو "فقه
الدعوة إىل اإلسالم" ،وتنوع حال النيب  يف أمره وهنيه حبسب تنوع األحوال،
يدل على ذلك ما ورد يف قصة إسالم وفد ثقيف ،قال البيهقي (ت458:ه):
"فمكث الوفد َيتلفون إىل رسول هللا  وهو يدعوهم إىل اإلسالم فأسلموا،
فقال كنانة بن عبد َيليل :هل أنت مقاضينا حىت نرجع إىل قومنا؟ قال« :نعم،
()3

ِ
ص إلح بيين وبينكم».
إ إن أنتم أقررمت ابإلسالم َ
قاضإيـتُكم ،وإال فال قَضيّة وال ُ
فتبني أن الرسول  مل يشارطهم إال بعد أن قبلوا اإلسالم واستسلموا،
رد ما قبل ذلك من الشروط اليت تنايف أصل اإلسالم ،قال ابن
وكان  قد ّ
كثري (ت 774 :هـ)" :وكان مما اشرتطوا على رسول هللا  أن يدع هلم

( )1رواه أمحد يف "مسنده" ( )5475/10رقم ،)23548( :وابن حجر يف " املطالب العالية
بزوائد املسانيد الثمانية "كتاب اجلهاد ،ابب" :التألف على اإلسالم" ( )537/9رقم:

( .)2074ومل أجد نقال يف احلكم عليه.

( )2رواه أمحد يف "مسنده" ( )407/33قال األلباين :وهذا سند صحيح على شرط مسلم،

وفيه أحاديث " .الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب" (ص.)51:

( )3دالئل النبوة للبيهقي ( ،)301/5زاد املعاد يف هدي خري العباد ( ،)521 /3وانظر:

مغازي الواقدي (.)966/3
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الطاغية( )1ثالث سنني ،فما برحوا يسألونه سنة سنة وأيىب عليهم حىت سألوه
احدا بعد مقدمهم ليتألفوا سفهاءهم فأىب عليهم أن يدعها شيئًا مسمى
شهرا و ً
ً
إال أن يبعث معهم أاب سفيان بن حرب واملغرية ليهدماها ،وسألوه مع ذلك أن
َصنَ ِام ُك إم
ال يصلوا ،وأن ال يكسروا أصنامهم أبيديهم ،فقال« :أَاما َك إس ُر أ إ
ِ ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ص َالةُ فَ َال َخ إ َري ِيف ِد ٍّ
ص َالةَ فيه».
كَ ،وأَاما ال ا
ِأبَيإدي ُك إم فَ َسنُـ إعفي ُك إم ِم إن ذَل َ
ين َال َ
وهبذا يظهر الفرق بني اشرتاطهم ترك طاغيتهم ،وترك الصالة ابلكلية اللذان
ينافيان أصل الدين ،وبني اشرتاط الرجل أال يصلي إال صالتني ،وهو اختالف
األحوال ،وقبول االستسالم ،واالنقياد ،لذا ملا سئل اإلمام أمحد عن الكافر
يسلم على أن يصلي صالتني؟ قال" :يقبل منه ،فإذا دخل يف اإلسالم أمر
()3

ابلصالة".
وبوب اجملد ابن تيمية (ت652 :ه) على حديث نصر بن عاصم
()4

الليثي ،وغريه« :ابب صحة اإلسالم مع الشرط الفاسد» .قال الشوكاين
(ت1250:ه)" :هذه األحاديث فيها دليل على أنه جيوز مبايعة الكافر وقبول
()5

ابطال " .وهو ظاهر مذهب اإلمام أمحد ،قال
اإلسالم منه وإن شرط شرطًا ً
( )1صنم ثقيف ،وهو :الالت.
( )2البداية والنهاية (.)36/5

( )3املغين شرح خمتصر اخلرقي ،البن قدامة املقدسي.)465/9( ،
( )4املنتقى من أخبار املصطفى  ،جمد الدين ابن تيمية (.)747/2
( )5نيل األوطار (.)234/7
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اخلالل (ت311:ه)" :ابب من أسلم على بعض الصالة :أخربان عبد هللا بن
أمحد ،قال :قلت أليب :حديث قتادة ،عن نصر بن عاصم" :أن رجال منهم
(:)1

ابيع النيب  ،أن يصلي طريف النهار؟ " ،قال أيب "إذا دخل يف اإلسالم
صلى بصالهتم"..،قال :فإن أسلم على أن يصلي صالتني؟ قال" :يقبل منه،
()2

فإذا دخل أُمر ابلصلوات اخلمس"".
كما تدل هذه األحاديث على مراعاة التدرج يف دعوة الكفار ،وأتليف
قلوهبم ،قال ابن رجب (ت 795 :هـ)" :وقد كان  أحياان يتألف على
سامح برتك بعض حقوق اإلسالم ،فيقبل منهم اإلسالم،
اإلسالم من يريد أن يُ َ
فإذا دخلوا فيه رغبوا يف اإلسالم فقاموا حبقوقه وواجباته كلها ،كما روى عبد
هللا بن فضالة الليثي ،عن أبيه ،قال :علمين رسول هللا  فكان فيما علمين:
ِ
صلَو ِ
ات ا إخلَ إم ِ
س» .قال :قلت :إن هذه ساعات يل فيها
َ
«و َحاف إظ َعلَى ال ا َ
ِ
«حاف إظ َعلَى
أشغال ،فمرين أبمر جامع ،إذا أان فعلته أجزأ عين .قالَ :
«ص َالةُ قَـإب َل
الإ َع إ
صَريإ ِن»  -وما كانت من لغتنا  -قلت :وما العصران؟ قالَ :
()3

ام ِ
ص َالةُ قَـإب َل غُُر ِوهبَا». .ويف " املسند" من حديث قتادة ،عن
طُلُ ِ
سَ ،و َ
وع الش إ

( )1أي :اإلمام أمحد بن حنبل.
( )2أحكام أهل امللل والردة (ص ،)48 :وانظر :املغين البن قدامة (.)365 /9

( )3أخرجه أبو داود يف "سننه" كتاب ،ابب " :يف احملافظة على وقت الصلوات " ()116/1
برقم ،)428( :وابن حبان يف " صحيحه" كتاب الصالة ،ابب " :ابب فضل الصلوات
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نصر بن عاصم الليثي ،عن رجل منهم ،أنه أتى النيب  فأسلم على أن يصلي
()1

صالتني ،فقبل منه .ويف رواية" :على أن ال يصلي إال صالتني" ،فقبل منه".
لذا ّبوب ابن حجر (ت 852 :ه) على حديث نصر بن عاصم« :ابب
()2

التألف على اإلسالم».
وذلك أن بعض املرتددين يف الدخول إىل اإلسالم ،حيتاجون من يتلطف
هبم ،ويرغبهم ابملبادرة يف الدخول فيه ،ويقطع الطريق على الشيطان ،فريد كيده
وختويفه عنهم حىت يتعرضوا ملواعظ القرآن ،والسنة ،فيدخل اإلميان يف قلوهبم،
فعن أيب بردة ،قال" :بعث رسول هللا  أاب موسى ،ومعاذ بن جبل-رضي هللا
()3
عنهما -إىل اليمن.،مث قال« :يَ ِّسَرا َوالَ تـُ َع ِّسَراَ ،وبَ ِّشَرا َوالَ تـُنَـ ِّفَرا ، ».،قال ابن
أيضا هني عن التنفري عن مقاصد التائبني
هبرية (ت560:ه)" :يف هذا احلديث ً
واالقتناع منهم مبا يظهرونه ،مث التلطف يف غرس اإلخالص يف قلوهبم ابلتدريج
والتعليم رجاء أن يصريوا إىل ما حيب للمؤمن .وقد ال يفطن إبليس إلفساد هذا
اخلمس " ( )35/5برقم.)1741( :وصححه األلباين يف "السلسة الصحيحة" رقم:

(.)1813

( )1فتح الباري ،البن رجب (.)200 /4

( )2املطالب العالية ،البن حجر (.)537/9

( )3رواه البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب" :ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب،
وعقوبة من عصى إمامه" ( )65/4برقم ( ،( 3038وأمحد يف "مسنده" ()518/32

برقم.)19742( :
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التوصل احلسن؛ ألن الشيطان يرى إسالم من يسلم ،أو توبة من يتوب ملالحظة
حال من الدنيا يوهن إسالم املسلم ،وتوبة التائب ،فال حيرص على إغواء املسلم
أو التائب عن هذا اإلسالم والتوبة املعروفني ،ويرى العامل أن يغش حصوهلما يف
قرهبما منه حبيث تناهلما سهام املوعظة ،وتبلغهما قوارع تذكريه ،وتبصريمها احلق
بعينه ،فإذا بدا هلما احلق يف كمال صورته وصباحة وجوهه ،عاد كل واحد
خملصا يف خصومته له ،فحينئذ يرى الشيطان خسران
خصما للشيطان ً
منهما ً
صفقته يف كونه رضي منهما بذلك اإلسالم والتوبة املومسني ،راجيًا أن يهلكهما
مبا جعله هللا عز وجل سبب فالحهما فهذا معىن قولنا :وقد ال يفطن إبليس
إلفساد هذا التوصل احلسن ،وهذا دليل على أن املسلم لعاجل الدنيا يسمى
()1

مسلما".
ً
ويدل على ذلك قول النيب  لرجل " :أ ِ
كارها"،
َسل إم " قال" "أجدين ً
إ
()2
قال " :أ ِ
ت َكا ِرًها"  ،ملا يعلمه  من أنه ما إن يدخل يف
َسل إمَ ،وإِ إن ُكإن َ
إ
اإلسالم ويستقر اإلميان يف قلبه حىت تتبدل أحواله ،قال ابن رجب " :هذا يدل
على صحة اإلسالم مع نفور القلب عنه وكراهته له ،لكن إذا دخل يف اإلسالم
( )1اإلفصاح ،البن هبرية ( .)337/5ويظهر يف النص بعض االضطراب وهكذا هو يف

األصل .ولكن املعىن املراد منه واضح.

( )2رواه أمحد يف مسنده ( ،)181 / 19 / 3والضياء يف " األحاديث املختارة " (/ 100
 )2 - 1من طرق عن محيد ،عن أنس .قال األلباين" :وإسناده صحيح على شرط

الشيخني"( .السلسلة الصحيحة .)1455

408

األحكام العقدية ملا يقوله أو يفعله الداخل يف اإلسالم
د .شريفة بنت مصلح السنيدي

واعتاده وألفه :دخل حبه قلبه ووجد حالوته" ..وكان أن يلقى يف النار أحب
()1

()2

ص ّدق ذلك شأن
إليه من أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه " .ويُ َ

()3

ثقيف ملا قال عنهم رسول هللا " :سيتصدقون وجياهدون إذا أسلموا".
وعن أيب هريرة  يف قوله تعاىل :ﱡ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱧﱠ[آل عمران:
 ،]110قال" :خري الناس للناس أيتون هبم يف السالسل يف أعناقهم حىت يدخلوا
()4

يف اإلسالم" .قال ابن اجلوزي (ت597:هـ)" :معناه أهنم أُسروا وقـُيّدوا فلما
طوعا ،فدخلوا اجلنة ،فكان اإلكراه على األسر
عرفوا صحة اإلسالم دخلوا ً

( )1يف الصحيحني " ثَالَث من ُك َّن فِ ِيه وج َد حالَوَة ا ِإلميَ ِ
ب إِلَأي ِه
انَ :م أن َكا َن َّ
َح َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أ َ
َأ
ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ود ِيف ال ُك أف ِر ،بَ أع َد
َح َّ
ب َعأب ًدا الَ ُحيبُّهُ إَِّال ََّّلل َعَّز َو َج َّلَ ،وَم أن يَكَأرهُ أَ أن يَعُ َ
ِمَّا س َو ُاُهَاَ ،وَم أن أ َ
اَّللُِ ،مأنهُ َك َما يَكَأرهُ أَ أن يُأل َقى ِيف النَّا ِر " البخاري ،كتاب اإلميان ،ابب" :حالوة
إِ أذ أَنأ َق َذهُ َّ
اإلميان" ( )12/1رقم ،)16( :ومسلم كتاب ابب بيان خصال من اتصف هبن وجد
حالوة اإلميان ،ابب " :بيان خصال من اتصف هبن وجد حالوة اإلميان" ( )66/1رقم

(.)43

( )2فتح الباري البن رجب (.)59/1
( )3سبق خترجيه ص.)30( :

( )4رواه البخاري ،كتاب :تفسري القرآن ،ابب :قوله تعاىل":كنتم خرب أمة" ( )37/6برقم

( ،)4557والنسائي يف "الكربى" (.)11071
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والتقييد هو السبب األول ،وكأنه أطلق على اإلكراه التسلسل وملا كان هو
()1

السبب يف دخول اجلنة أقام املسبب مقام السبب".
كما تدخل هذه األحاديث يف ابب مراعاة املصاحل واملفاسد ،واختالف
أحوال الناس ،فمصلحة أن يسلم الكافر مع النقص الذي يرجى تكميله أوىل
من أن يبقى على الكفر احملض ،لذا اختلف موقف النيب  فقبل شرط بعض
ورد شرطهم؛ كما فعل مع بشر بن اخلصاصية
الناس ،وأخذ على آخرين ابلعزمية ّ
 ،فعنه قال :أتيت النيب  ألابيعه ،فاشرتط علي" :شهادة أن ال إله إال
حممدا عبده ورسوله ،وأن أقيم الصالة ،وأن أؤدي الزكاة ،وأن أحج
هللا ،وأن ً
َح اجة اإلسالم ،وأن أصوم شهر رمضان ،وأن أجاهد يف سبيل هللا" .فقلتَ :ي
رسول هللا ،أما اثنتان فوهللا ال أطيقهما :اجلهاد ،فإهنم زعموا أنه من وىل الدُّبُر
فقد ابء بغضب من هللا ،فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت
ومحُولتهم.
املوت .والصدقة ،فوهللا ما يل إال غُنَـإي َمةٌ وعشر َذ إوٍّد ُه ان َر َسل أهلي َ
ِ
ص َدقَةَ ،فَبِ َم
فقبض رسول هللا  يده ،مث حرك يده ،مث قال« :فَ َال ج َه َاد َوَال َ
تَ إد ُخ ُل ا إجلَناةَ إِ ًذا؟ » فقلتَ :ي رسول هللا ،أان أابيعك .فبايعته عليه ان كله ان".

()2

( )1فتح الباري البن حجر (.)145 /6

( )2رواه أمحد يف املسند ( ،)284 /36والطرباين يف "الكبري" ( ،)1233ويف "األوسط"
( ،)1148واحلاكم يف املستدرك ( ،)79/2وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
وبشري بن اخلصاصية من املذكورين يف الصحابة من األنصار رضي هللا عنهم» ،ووافقه
الذهيب .انظر :تلخيص الذهيب  .2421وقال شعيب األرانؤوط يف" :حتقيق املسند" (/36
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ففي هذا احلديث أخذ  ابن اخلصاصية ابلعزمية ،قال ابن تيمية (ت728 :
ه) يف بيان فقه إنكار املنكر ،ومراعاة أحوال الناس " :كان عمر بن اخلطاب
يستعمل من فيه فجور؛ لرجحان املصلحة يف عمله؛ مث يزيل فجوره بقوته
وعدله .ويكون ترك النهي عنها ٍّ
حينئذ :مثل ترك اإلنكار ابليد أو ابلسالح إذا
مستلزما يف
كان فيه مفسدة راجحة على مفسدة املنكر .فإذا كان النهي
ً
مستلزما لفعل املنكر
القضية املعينة لرتك املعروف الراجح :كان مبنزلة أن يكون
ً
الراجح؛ كمن أسلم على أال يصلي إال صالتني كما هو مأثور عن بعض من
أسلم على عهد النيب  ،أو أسلم بعض امللوك املسلطني وهو يشرب اخلمر
أو يفعل بعض احملرمات ،ولو هني عن ذلك ارتد عن اإلسالم .ففرق بني ترك
العامل أو األمري لنهي بعض الناس عن الشيء إذا كان يف النهي مفسدة راجحة،
وبني إذنه يف فعله .وهذا َيتلف ابختالف األحوال .ففي حال أخرى جيب
إظهار النهي :إما لبيان التحرَي واعتقاده واخلوف من فعله .أو لرجاء الرتك .أو
إلقامة احلجة حبسب األحوال؛ وهلذا تنوع حال النيب  يف أمره وهنيه وجهاده
وعفوه ،وإقامته احلدود وغلظته ورمحته".

()1

" :)285رجاله ثقات رجال الشيخني غري أب املثىن العبدي -وهو ُمؤثر بن َع َفاذة الكويف-

فلم يرو عنه غري َجبَلة بن ُس َحأيم ،وذكره ابن حبان والعجلي يف "الثقات"" .وضعفه ابن
كثري يف تفسريه ( ،)28 /4فقال" :هذا حديث غريب من هذا الوجه ومل خيرجوه يف الكتب

الستة" .وضعفه األلباين يف حتقيق كلمة اإلخالص (ص.)16 :
( )1جمموع الفتاوى (.)32/35
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وهذا الذي ذكره ابن تيمية (ت 728 :ه) من تنوع حال النيب  يف أمره
وهنيه وجهاده وعفوه؛ وغلظته ورمحته ،هو املنهج الصحيح يف عرض اإلسالم،
والدعوة إليه ،وقد أطال ابن رجب أيضا يف بيانه ،وأتصيله يف شرح فقه هذه
األحاديث ،واجلمع بني ما يظهر عليه التعارض منها ،والتفريق بني قبول إسالم
املشرتط مث إلزامه بشرائع الدين حسب القدرة كما يلزم غريه من فسقة املسلمني
مبا تركوه من شعائر الدين ،أو اقتحموه من الكبائر ،وبني اإلذن له يف أن َيتار
من اإلسالم ما يشاء ،وهو الذي عرب عنه ابن تيمية (ت 728 :ه) بقوله" :
ففرق بني ترك العامل أو األمري لنهي بعض الناس عن الشيء إذا كان يف النهي
مفسدة راجحة ،وبني إذنه يف فعله" ،فقال ابن رجب" :من املعلوم ابلضرورة
أن النيب كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول يف اإلسالم الشهادتني
فقط .،ومل يكن النيب  يشرتط على من جاءه يريد اإلسالم أن يلتزم الصالة
والزكاة ،بل قد روي أنه قبل من قوم اإلسالم واشرتطوا أن ال يزكوا.،وفيه أيضا
عن نصر بن عاصم الليثي ،عن رجل منهم" :أنه أتى النيب فأسلم على أن
ال يصلي إال صالتني فقبل منه" ،وأخذ اإلمام أمحد هبذه األحاديث وقال:
"يصح اإلسالم على الشرط الفاسد مث يلزم بشرائع اإلسالم كلها" ،واستدل
1

أيضا أبن حكيم بن حزام ،قال" :ابيعت النيب  على أن ال آخر إال قائما"( )،
قال أمحد :معناه :أن يسجد من غري ركوع.
( )1رواه أمحد يف مسنده )28/24( ،رقم ،)15312( :والطرباين يف "املعجم الكبري"
( )195/3رقم ،)3106( :والنسائي يف "سننه" كتاب التطبيق ،ابب" :كيف خير
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جدا عن أنس  ،قال" :مل
وأخرج حممد بن نصر املروزي إبسناد ضعيف ً
()1
يكن النيب  يقبل من أجابه إىل اإلسالم إال إبقام الصالة وإيتاء الزكاة".
أحدا دخل يف
وهذا ال يثبت .وعلى تقدير ثبوته فاملراد منه أنه مل يكن يقر ً
اإلسالم على ترك الصالة والزكاة وهذا حق ،فإنه أمر معاذًا  ملا بعثه إىل
أوال إىل الشهادتني ،وقال :إن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم
اليمن أن يدعوهم ً
مسلما بدخوله يف اإلسالم أمر بعد
ابلصالة ،مث ابلزكاة ،ومراده أن من صار ً
ذلك إبقام الصالة مث إبيتاء الزكاة.،وهبذا الذي قررانه يظهر اجلمع بني ألفاظ
أحاديث هذا الباب ،ويتبني أن كلها حق ،فإن كلميت الشهادتني مبجردمها
مسلما ،فإذا دخل يف اإلسالم فإن أقام
تعصم من أتى هبما ،ويصري بذلك ً
الصالة ،وآتى الزكاة ،وقام بشرائع اإلسالم ،فله ما للمسلمني ،وعليه ما عليهم،
()2
وإن أخل بشيء من هذه األركان ،فإن كانوا مجاعة هلم منعة قوتلوا".
وبناءً على هذه األحاديث ،فالكافر الذي يسأل عن اإلسالم ويرجى
إسالمه ،لكنه متخوف أو مرتدد ،فاملنهج الصحيح أن يرغب يف الدخول،
ويبشر ،وال ينفر ،و"يؤلف قلبه على اإلسالم ،ونقنع مبا رضي به؛ ألنه مل يفهم
اإلسالم حقيقة ،وهلذا يثقل عليه بعضه .فإذا دخل يف اإلسالم ،وخالط
()3
املسلمني ،وتعلم الدين ،قوي إميانه ،وذاق حالوة الدين ".
للسجود" ( )243/1برقم )1083( :وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن النسائي

(.)228 /3

لم أرَوِزي ،ابب " :أول فريضة بعد اإلخالص ابلعبادة هلل الصالة"..
( )1تعظيم قدر الصالة ،ل َ

( )95/1برقم.)12( :

( )2جامع العلوم واحلكم (.)229/1

( )3خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة ،حممد التوجيري.)1102/1( ،
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اخلامتة

وبعد عرض ما تيسر مجعه حول "األحكام العقدية ملا يقوله أو يفعله
الداخل يف اإلسالم" كانت هذه أهم نتائج البحث:
 -1من مقاصد اإلسالم ترغيب الناس يف الدخول إىل اإلسالم ومراعاة التدرج
والتيسري يف ذلك.
 -2حرص النيب ،والسلف الصاحل على الدعوة إىل اإلسالم ،واتباع أسلوب
احلكمة والرفق يف دعوة الكافر لإلسالم.
إمجاعا وبه يعصم
 -3وجوب النطق ابلشهادتني ملن أراد الدخول يف اإلسالم ً
دمه وماله.
مسلما حىت
 -4البد من اإلتيان بركين الشهادة ،وال يعد الداخل يف اإلسالم ً
معا –على أصح القولني ،-ومن أعلن إسالمه بغري التلفظ
أييت هبما ً
ابلشهادتني فإنه يقبل منه يف أول األمر حىت يتبني حاله.
 -5اختلف يف وجوب إلزام الكافر ابلنطق ابلرباءة من الشرك عند الدخول يف
اإلسالم ،والراجح أن الشهادتني تكفي ،ولكن ال يستثين فيهما ،ومن
استثىن فال حيكم إبسالمه.
 -6من دخل يف اإلسالم فإن عليه االلتزام مبا تدل عليه كلمة الشهادة ،وما
تستلزمه من شروط وأركان.
 -7إن اشرتط الكافر شرطًا ال يناقض أصل الدين للدخول اإلسالم فإنه يقبل
ابطال – أتلي ًفا لقلبه وترغيبًا له يف اإلسالم .مث يلزم
منه –وإن كان شرطًا ً
بشرائع الدين.
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فهرس املصادر
* القرآن الكرَي.

*اإلابنة الكربى ،ابن بَطاة العكربي ،جمموعة من احملققني ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الرَيض.

*اإلمجاع ،املؤلف :ابن املنذر أبو بكر حممد النيسابوري (املتوف319 :ه) ،احملقق :فؤاد عبد
املنعم ،دار املسلم للنشر والتوزيع ،الطبعة :الطبعة األوىل 1425ه2004 /م.
*أحكام القرآن ،املؤلف :القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي
(املتوف543 :ه) ،حتقيق :حممد عبد القادر ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثالثة1424 ،
ه 2003 -م.
*أحكام أهل امللل والردة من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنبل ،ابن اخلالل أبو بكر أمحد
البغدادي ،حتقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 1414 ،ه
  1994م.*اإلشراف على مذاهب العلماء ،ابن املنذر أبو بكر حممد النيسابوري (املتوف319 :هـ) ،احملقق:
صغري أمحد األنصاري أبو محاد ،الناشر :مكتبة مكة الثقافية ،الطبعة :األوىل1425 ،هـ -
 2004م.
*أصول الدين أليب منصور عبد القاهر البغدادي ،طبعة مصورة عن دار الفنون الرتكية ابستانبول،
الطبعة الثالثة ـ دار الكتب العلمية بريوت1401 ،هـ1981 ،م.
*إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن القيم اجلوزية ،دار اجليل ،م ،1973حتقيق :طه عبد
الرؤوف.
*اإلفصاح عن معاين الصحاح ،ابن هبرية حيىي الشيباينّ( ،املتوف560 :هـ) ،احملقق :فؤاد عبد
املنعم أمحد ،دار الوطن ،سنة النشر1417 :هـ.
*االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار ،أبو احلسني حيىي العمراين (املتوف558 :ه)،
احملقق :سعود بن عبد العزيز اخللف ،أضواء السلف ،الطبعة :األوىل1419 ،ه1999/م.
*اإلميان البن منده ،أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن منده العبدي (املتوف395 :ه) ،احملقق:
علي الفقيهي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثانية1406 ،ه.
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*اإلميان ،لتقي الدين أبو العباس ابن تيمية ،حتقيق :حممد انصر الدين األلباين ،الناشر :املكتب
اإلسالمي ،عمان ،األردن ،الطبعة :اخلامسة1416 ،هـ1996/م.
*بدائع الفوائد ،ابن القيم اجلوزية ،احملقق :علي العمران ،دار عامل الفوائد.
*بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث ،احلارث البغدادي (املتوف282 :هـ) ،ا ملنتقي :أبو
احلسن اهليثمي (املتوف 807 :هـ) ،احملقق:حسني الباكري ،الناشر :مركز خدمة السنة،
ط1413 ،1ه – 1992م.
*اتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوك ، ،حممد بن جرير أبو جعفر الطربي (املتوف310 :ه)،
دار الرتاث ،الطبعة :الثانية  1387 -ه.
*التحبري إليضاح معاين التيسري ،األمري الصنعاين ،حتقيق :حممد صبحي ،مكتبة الرشد ،الطبعة:
األوىل 1433 ،هـ  2012 -م
*التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،ابن امللقن عمر بن علي الشافعي (املتوف804 :ه) ،احملقق:
دار الفالح لتحقيق الرتاث ،دار النوادر ،الطبعة :األوىل 1429 ،ه  2008 -م (/19
.)551
*تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد ،املؤلف :سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد
الوهاب (املتوف1233 :ه) ،احملقق :زهري الشاويش ،املكتب االسالمي ،الطبعة :األوىل،
1423ه2002/م.
*جامع املسائل ،املؤلف :أبو العباس أمحد ابن تيمية احلراين ،احملقق :حممد عزيز ،دار عامل
الفوائد ،الطبعة:األوىل1432 ،ه.
*اجلامع ألحكام القرآن ،املؤلف:القرطيب مشس الدين حممد بن أمحد األنصاري (املتوف:
671ه) ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية ،الطبعة :الثانية،
1384ه 1964 -م.
*حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه ،املؤلف:
السندي حممد بن عبد اهلادي ا (املتوف1138 :ه) ،الناشر :دار اجليل.

416

األحكام العقدية ملا يقوله أو يفعله الداخل يف اإلسالم
د .شريفة بنت مصلح السنيدي

*درء تعارض العقل والنقل ،املؤلف :أبو العباس أمحد ابن تيمية احلراين (املتوف728 :ه)،
حتقيق :حممد رشاد سامل ،الناشر :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة :الثانية،
 1411ه  1991 -م.
*دالئل النبوة ،املؤلف :أبو بكر البيهقي أمحد بن احلسني (املتوف458 :ه) ،احملقق :عبد املعطي
قلعجي ،دار الكتب العلمية/دار الرَين للرتاث ،الطبعة :األوىل  1408 -ه .1988 -
*الذخرية ،القرايف أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس (املتوف684 :ه) ،حتقيق :حممد
حجي /سعيد أعراب /حممد بو خبزة ،دار الغرب اإلسالمي -بريوت ،الطبعة :األوىل،
 1994م.
*زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن القيم اجلوزية (املتوف751 :ه) ،مؤسسة الرسالة /مكتبة
املنار اإلسالمية ،الطبعة :السابعة والعشرون.
*زَيدة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه ،عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر ،احملقق ،مكتبة
دار القلم والكتاب ،الطبعة :األوىل 1416ه1996 /م.
*السنة ،اخلالل أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون (املتوف311 :ه) ،احملقق :عطية الزهراين،
دار الراية  -الرَيض ،الطبعة :األوىل1410 ،ه 1989 -م.
*السنن الكربى ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،حققه وخرج أحاديثه :حسن شليب،
أشرف عليه :شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ -
2001م.
*السرية النبوية الصحيحة حماولة لتطبيق قواعد احملدثني يف نقد رواَيت السرية النبوية ،أكرم ضياء
العمري ،مكتبة العلوم واحلكم ،الطبعة :السادسة 1415 ،هـ  1994 -م.
*شرح البخاري للسفريي ،املؤلف :مشس الدين حممد بن عمر السفريي (املتوف956 :ه)،
حققه :أمحد فتحي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 1425 ،ه – 2004
*شرح الطييب على مشكاة املصابيح ،املؤلف :الطييب شرف الدين احلسني بن عبد هللا (743هـ)
احملقق :عبد احلميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة :األوىل 1417 ،هـ -
 1997م.
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*شرح معاين اآلاثر ،املؤلف :أبو جعفر الطحاوي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،
1399ه ،حتقيق :حممد زهري النجار ،الطبعة:األوىل1414 ،هـ.
*الشريعة ،اآلجري أبو بكر حممد بن احلسني (املتوف360 :ه) ،احملقق :عبد هللا الدميجي ،دار
الوطن ،الطبعة :الثانية 1420 ،ه  1999 -م.
*صحيح ابن خزمية ،أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ،احملقق :د .حممد مصطفى األعظمي،
املكتب اإلسالمي – بريوت.
*صحيح البخاري " اجلامع املسند الصحيح" ،البخاري حممد بن إمساعيل ،حتقيق :حممد زهري،
دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.
*صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
*الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،ابن القيم اجلوزية ،احملقق :انيف احلمد ،دار عامل الفوائد،
الطبعة :األوىل1428 :ه.
*عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،املؤلف :العيين حممود بن أمحد ،دار إحياء الرتاث العريب.
*عون املعبود شرح سنن أيب داود ،املؤلف :العظيم آابدي حممد مشس احلق ،احملقق :عبد الرمحن
حممد ،املكتبة السلفية ،الطبعة :الثانية 1388ه1968 ،م.
*فتح الباري ،البن رجب زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن ،دار ابن اجلوزي 1422ه ،الطبعة:
الثانية ،حتقيق :أبو معاذ طارق بن عوض.
*فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالين ،دار املعرفة1379 ،ه.
*الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين ،الشوكاين حممد بن علي بن حممد (املتوف1250 :ه)،
حققه ورتبه :حممد صبحي ،مكتبة اجليل اجلديد.
*الفقه األكرب أليب حنيفة ،ومعه شرحه للمال علي القاري ،طبعة دار الكتب العربية الكربى،
ملصطفى البايب ،مبصر.
*قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،العز بن عبد السالم ،احملقق :حممود الشنقيطي ،دار املعارف.
*القول املفيد على كتاب التوحيد ،املؤلف :حممد بن العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :الثانية.
*لسان العرب؛ ابن منظور حممد بن مكرم األنصاري اإلفريقي ،دار صادر ،بريوت ،ط،3
 1414هـ.
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*جمموع الفتاوى ،املؤلف :ابن تيمية احلراين ،دار الوفاء ،الطبعة :الثالثة 1426 ،ه 2005 /م.
*اجملموع شرح املهذب املؤلف :النووي أبو زكرَي حيىي بن شرف (املتوف676 :ه) ،دار الفكر.

*خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة ،محد التوجيري ،أصداء اجملتمع ،ط/11
1431هـ.
*مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات ،املؤلف :ابن حزم األندلسي أبو حممد
القرطيب الظاهري (املتوف456 :ه) ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت.
*مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،احملقق :أمحد حممد شاكر ،الناشر :دار احلديث – القاهرة،
الطبعة :األوىل 1416 ،هـ  1995 -م.
*املصنف ،أبو بكر عبد الرزاق الصنعاين ،احملقق :حبيب الرمحن األعظمي ،الطبعة :الثانية،
1403ه.
*املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ،املؤلف :ابن حجر العسقالين (املتوف852 :ه)،
تنسيق:سعد الشثري ،دار العاصمة /دار الغيث ،الطبعة :األوىل1419 ،ه.
*معامل السنن ،وهو شرح سنن أيب داود ،املؤلف :اخلطايب أبو سليمان محد البسيت (املتوف:
388ه) ،املطبعة العلمية ،الطبعة :األوىل  1351ه  1932 -م.
*املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،القرطيب أبو العباس أمحد بن عمر ،دار ابن كثري/دار
الكلم الطيب ،الطبعة :األوىل  1417هـ  1996 -م.
*املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي أبو زكرَي حميي الدين ،دار إحياء الرتاث العريب،
الطبعة :الثانية1392 ،ه.
*خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر ،العيين حممود بن أمحد (املتوف:
855هـ) ،احملققَ :يسر بن إبراهيم ،وزارة األوقاف– قطر ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ -
 2008م.
*هناية األرب يف فنون األدب موافق للمطبوع ،املؤلف :شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب
النويري ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان  1424 -ه  2004 -م،
الطبعة :األوىل.
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* النهاية يف غريب احلديث واألثر؛ ابن األثري املبارك بن حممد ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي -
حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ.
*نيل األوطار ،املؤلف :الشوكاين حممد بن علي بن حممد (املتوف1250 :ه) ،حتقيق :عصام
الدين الصبابطي ،دار احلديث ،مصر ،الطبعة :األوىل1413 ،ه 1993 -م.

***
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ف) في القرآن الكريم ودالالتها
مفردة ( َ
ص َر َ
(دراسة موضوعية)

د .علي بن عبدالرحمن النجاشي
قسم القران وعلومه– كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ف) في القرآن الكريم ودالالتها (دراسة موضوعية)
مفردة ( َ
ص َر َ
د .علي بن عبدالرحمن النجاشي
قسم القران وعلومه– كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1441 /5 /28 :هـ

ملخص الدراسة:

تاريخ قبول البحث 1442 /1 /26 :هـ

يتكون البحث من مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة وفهارس على النحو اآلت:
املقدمة وفيها :أمهية البحث وسبب اختياره ،وأهدافه ،وحدوده ،ومنهج الكتابة فيه ،وخطته،
ف) يف اللغة واالصطالح ،مث بعد ذلك مبحثان ،املبحث
صَر َ
والتمهيد يشتمل على مفهوم مفردة ( َ
ف) يف القرآن الكرمي وداللتها وفيه سبعة مطالب ،وحتت كل مطلب عدد
صَر َ
األول :صيغ مفردة ( َ
ف) بصيغة الفعل املاضي ،وجاء يف أحد
صَر َ
من مواضع املفردة يف القرآن الكرمي ،يف املطلب األولَ ( :
اضعا من القرآن الكرمي ،املطلب الثان( :يَص ِرف) بصيغة الفعل املضارع ،وجاء يف مثانية مواضع
عشر مو ً
من القرآن الكرمي ،املطلب الثالث( :اصرف) على صيغة الدعاء ،وجاء يف موضعني من القرآن الكرمي،
صرف) املبين جملهول ،وجاء يف مخسة مواضع يف القرآن الكرمي ،املطلب اخلامس:
املطلب الرابع( :يُ َ
(صرف) على صيغة املصدر ،وجاء يف ثالثة مواضع من القرآن الكرمي ،املطلب السادس( :مصرفاً)
بصيغة اسم املكان يف موضع واحد يف القرآن الكرمي ،املطلب السابع( :مصروفاً) بصيغة اسم املفعول،
وجاء أيضاً يف موضع واحد من القرآن الكرمي ،وكلها متت دراستها يف هذا املبحث وتصنيفها حسب
ف) يف القرآن الكرمي ،وقد مت تصنيفها أيضاً يف مطالب
صَر َ
اشتقاقها وإعراهبا ،املبحث الثان :معان ( َ
ف) يف
صَر َ
حسب معانيها ،املطلب األول :التبيني واإليضاح ،وجاء يف تسعة مواضع من مواضع ( َ
القرآن الكرمي ،املطلب الثان :الدفع ،كدفع العذاب أو الفاحشة ،وجاء يف مثانية مواضع ،املطلب
الثالث :الكف عن حرب العدو ،وجاء يف موضع واحد ،املطلب الرابع :العدول عن اإلميان ،وجاء
يف مخسة مواضع ،املطلب اخلامس :النظر بلمحة ألصحاب النار يف عذاهبم ،وجاء يف موضع واحد،
املطلب السادس :تقليب الرايح وتصريف املطر والربد ،وجاء يف مخسة مواضع ،املطلب السابع :بعث
نفر من اجلن الستماع القرآن ،جاء يف موضع واحد ،مث اخلامتة ،ومنها أن معظم مواضع صرف متعلقة
مبواضيع عقدية ،والتوصيات ومنها الدعوة إىل العناية ابملفردة القرآنية ،واستخراج معانيها ،وارتباط
معانيها مببانيها ،مث فهرس للمصادر ،وفهرس للموضوعات.
الكلمات املفتاحية :مفردة ،صرف ،يصرف ،صرفا ،مصروفاً ،نصرف ،صيغ.

the word (SARAFA) in Holy Quran
Dr.Ali-a-i-al-najashi
College of religion basics section Quran and its sciences
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University

Abstract:
This research contains an introduction preface two types of research
conclusion and indexes in the following order:
Introduction which contains: the importance of the research and the reason of
choosing it it limits the order of writing in it and it’s plan the preface includes
the concept of the word (SARAFA) in the language and idiom then two research
the first one: the forms of the word (SARAFA) in Holy Quran and its indications
and there are seven contents in it and under each content a number of placement
for the word in Holy Quran in the first content: (SARAFA) in the past form
which came in ten places in the Holy Quran the second content (YASREF) in the
form of the present verb and it came in six places in the Holy Quran the third
content: (ISREF) in the form of praying and it came in two places in Holy Quran
the fourth content (YASREF) for the passive voice and it came in five places in
Holy Quran the fifth content: (SARAFA) in the gerund form and it came in three
places in Holy Quran the sixth content: (MASREFAN) came in the form of the
place name in one place in Holy Quran the seventh content: (MASROFAN) in
the form of the objective pronoun and it also came in one place in Holy Quran
and all of it has been studied in this research and categorised depending on its
derivation and syntax the second research: the meanings of (SARAFA) in the
Holy Quran and it has been categorised in contents depending on its meanings
the first content: explication and clarifying and it came in eight places for the
placement of (SARAFA) in the Holy Quran the second content: prevention such
as prevent torment or obscene and came in three places the third content: stop
warring the enemy and it came in one place the fourth content: refraining from
believing and it came in five places the fifth content: a quick look about the
disbelievers in their torment and it came in one place the sixth content: moving
the wind and the rain and hail and it came in five places the seventh content: the
sending of few jinns to listen to Quran which came in one place the conclusion
that most of the placements of SARAFA are related to doctrine subjects and the
recommendations which invites that the word of Quran must be cared of and
extracting its meanings and connecting its meanings with its roots then an index
for sources and an index for subjects.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على النيب األمي األمني وعلى آله
وصحبه أمجعني ،أنزل هللا عليه الكتاب بلسان عريب مبني ،أعجز بفصاحته
البلغاء ،وبلغت معانيه الغاية يف الصفاء والنقاء ،وكل كلمة منه قد جاءت يف
مكاهنا املناسب فلو أدير لسان العرب كله ملا وجد أكثر منها استقر ًارا يف
مكاهنا؛ وهلذا كان البحث عن بالغة تراكيبه ومعرفة ألفاظه ومعانيه من العلوم
اليت تعني على تدبره والعمل به.
ومن هذا الباب البحث يف مفرداته ومعرفة معانيها ومبانيها ،وأثر ذلك يف
ف) للبحث عن دالالهتا يف
صَر َ
الرتاكيب ،وقد وقع اختياري على مفردةَ ( :
القرآن الكرمي ،يف دراسة موضوعية من خالل أقوال أئمة التفسري واللغة ،وحيث
وردت يف القرآن الكرمي يف تسع وعشرين آية فقد تنوعت معانيها ودالالهتا،
تبعا لتغري اشتقاقها وإعراهبا وسياقها ،وإن كان أكثر تعلق مادهتا آبايت القرآن
ً
وبياًن احملجة مثل قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﳒ ﳓ
الكرمي
توضيحا له وإقامة للحجة ً
ً

ﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﱠ

[سورة

أيضا متعلقات أخرى تظهر يف هذا البحث إن شاء هللا تعاىل،
طه]113:؛ وهلا ً
ومن هللا استمد العون والتوفيق.

أمهية البحث وسبب اختياره:
 -1الصلة الوثيقة بني الدراسات القرآنية والدراسات اللغوية؛ ألن القرآن نزل
بلسان عريب مبني.
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 -2إن الوقوف على املعان الصحيحة لبنية املفردة ،ومعرفة أصلها االشتقاقي
يعني على وضوح األصل الداليل للمفردة.
أهداف البحث:
 -1إبراز معىن مفردة( :صرف) وصيغها ودالالهتا يف القرآن الكرمي.
 -2بيان منهج القرآن الكرمي يف عرضه ملفردة (صرف).
 -3دراسة اآلايت الواردة يف مفردة (صرف) ودالالهتا دراسة موضوعية تفسريية
والربط بني ما فيها من دراسات لغوية مع الدراسات القرآنية.

حدود البحث:
مجع اآلايت اليت وردت فيها مفردة (صرف) مبختلف أبنيتها ودراستها
دراسة موضوعية ،وقد بلغ عددها  29آية.

الدراسات السابقة:
جدا ،أما مفردة (صرف) فقد
دراسة املفردات القرآنية أمر سائغ وهي كثرية ً
وقفت على مقال يف جامعة اببل عنوانه :مادة (صرف) ومعانيها يف القرآن
الكرمي ،لألستاذ الدكتور حسن غازي السعدي ،وفيه إشارات لغوية وتوجيهات
حنوية دون لدراسة التفسريية وهو ما يبني الفرق بينه وبني ما تناولته من جهة
املوضوع واألسلوب واملنهج املتبع.
منهج البحث:

اعتمدت يف هذا البحث حبول هللا تعاىل وتوفيقه على املنهج االستقرائي
التحليلي يف دراسة موضوعية ،وفق اخلطوات التالية:
 -1مجع اآلايت اليت اشتملت على مفردة صرف من القرآن الكرمي.
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

 -2تصنيف هذه اآلايت على أساس موضوعي لتكون مباحث هلذه الدراسة
كما سيأت يف خطة البحث.
 -3عرض أقوال املفسرين وأهل اللغة يف بيان معان مفردة صرف وبيان كيفية
اجلمع بينها أو الراجح منها.
 -4كتابة اآلايت القرآنية وفق رسم املصحف العثمان برواية حفص عن
عاصم ،مع بيان اسم السورة ورقم اآلية يف املت.
 -5توثيق القراءات املخالفة لرواية حفص عن عاصم  -متواترها وشاذها -
إىل مظاهنا يف الكتب املعتمدة ،مع بيان من قرأ هبا.
 -6العناية بقواعد اللغة العربية ،واإلمالء ،وعالمات الرتقيم.
 -7ختريج األحاديث النبوية واآلاثر الواردة يف البحث وعزوها إىل مصادرها،
فإن كانت يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بذلك ،وإن كانت يف غريمها
معتمدا يف ذلك
خرجتها من مصادرها ،وذكرت درجتها صحةً وضع ًفا،
ً
على كالم احملققني من أهل احلديث.
 -8عزو أقوال املفسرين وأهل العلم ابإلحالة إىل مصادرها ،أو املصادر املعتربة
يف نقل أقواهلم عند عدمها.
موجزا يف
 -9التعريف بغري املشهورين من األعالم ،والفرق واألماكن ،تعري ًفا ً
احلاشية ،عند ذكرها يف أول موضع من البحث.
 -10إيضاح الغريب املشكل من األلفاظ واملصطلحات ،من معاجم اللغة،
مع الضبط ابلشكل ملا يظن التباسه.
 -11وضع فهرس للمراجع واملصادر وآخر للموضوعات.
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خطة البحث:

تشتمل خطة البحث على مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة ،وفهارس،
على النحو اآلت:
التمهيد :وفيه:
 أمهية دراسة املفردات القرآنية من خالل سياقاهتا دراسة تفسريية موضوعية. مفهوم مفردة "صرف" يف اللغة واالصطالح.املبحث األول :صيغ مفردة "صرف" يف القرآن الكرمي ،وداللتها وفيه سبعة
مطالب:
ف بصيغة الفعل املاضي
صَر َ
املطلب األولَ :
املطلب الثان :يصرف بصيغة الفعل املضارع
املطلب الثالث :اصرف بصيغة فعل الدعاء
املطلب الرابع :يُصرف بصيغة املبين للمجهول
املطلب اخلامس :صرفًا بصيغة املصدر
املطلب السادس :مصرفًا بصيغة اسم املكان
املطلب السابع :مصروفًا بصيغة اسم املفعول
املبحث الثان :معان صرف يف القرآن الكرمي وفيه سبعة مطالب:
املطلب األول :البيان والتوضيح
املطلب الثان :الدفع
املطلب الثالث :الكف عن حرب العدو
املطلب الرابع :العدول عن اإلميان
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

املطلب اخلامس :النظر بلمحة ألصحاب النار يف عذاهبم
الربد
املطلب السادس :تقليب الرايح وقسمة املطر و ََ
املطلب السابع :بعث نفر من اجلن الستماع القرآن
اخلامتة :وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس.
***
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التمهيد:

أمهية دراسة املفردات القرآنية من خالل سياقاهتا دراسة تفسريية

موضوعية:
نزل القرآن الكرمي على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ولغة العرب يف أوج
ازدهارها ،وهي مصدر فخرهم وميدان منافستهم ،فالشعر هو منرب إعالمهم،
حيث دونوا به حرهبم وسلمهم ،وخصب دايرهم وجدهبا ،وفيه مدحهم
وهجاؤهم ،وغزهلم وراثؤهم.
فالكلمة هلا مكاهنا الرفيع من نفوس العرب فهم أهل الفصاحة والبالغة،
فكانت املعجزة اخلالدة للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم من جنس ما اشتهر
به العرب ،فنزل القرآن الكرمي أبعلى درجات الفصاحة والبالغة ،حىت أعجزهم
أن أيتوا مبثل أقصر سورة منه؛ وهلذا فإن دراسة املفردات القرآنية ،ومعرفة ما
تنطوي عليه من وجوه البيان ،وتناسقها مع السياق الذي وردت فيه ،من خالل
أقوال املفسرين وأهل اللغة له أمهية علمية ابلغة ،مث دراسة املوضوعات اليت
خدمتها هذه املفردات ،وكيف أصبحت صورهتا واضحة يف الذهن ابستخدام
هذه املفردة دون غريها.
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

ف) يف اللغة واالصطالح:
ص َر َ
مفهوم مفردةَ ( :
ف) يف اللغة:
ً
صَر َ
أوالَ ( :

قال ابن فارس (ت395 :ه)(" :)1الصاد والراء والفاء معظم اببه يدل
على رجع الشيء ،ومن ذلك صرفت القوم صرفًا وانصرفوا ،إذا رجعتهم فرجعوا،
والصريف:

اللنب ساعة حيلب وينصرف به"()2

وقال ابن منظور (ت711 :ه)(" :)3الصرف :رد الشيء عن وجهه ،صرفه

يصرفه صرفًا فانصرف ،وصارف نفسه عن الشيء :صرفها عنه"(.)4

ويف اتج العروس للزبيدي (ت1205 :ه)( " :)5قيل :الصرف :القيمة،
عدال :أي مل
والعدل :املثل ،وأصله يف الفدية ،يقال :مل يقبلوا منهم صرفًا وال ً

( )1هو :أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي ،أبو احلسني ،حمدث لغوي ،مالكي املذهب ،من
كتبه :اجململ ،ومقاييس اللغة ،تويف سنة 395ه.
ينظر :معجم األدابء لياقوت احلموي ،411/1 :سري أعالم النبالء للذهيب.103/17 :
( )2مقاييس اللغة البن فارس 342/3 :مادة (صرف).
( )3هو :حممد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،ابن منظور األنصاري ،األفريقي ،لغوي ،من كتبه :نثار
األزهار يف الليل والنهار ،ولسان العرب ،تويف سنة 711ه.
ينظر :شذرات الذهب البن العماد ،49/8 :بغية الوعاة للسيوطي.248/1 :
( )4لسان العرب البن منظور.189/9 :
الزبيدي،
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،املل ّقب مبرتضىَّ ،
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
( )5هو :حممد بن ّ
لغوي ،حمدث ،نسابة ،من كتبه :إحتاف السادة املتقني ،واتج العروس من جواهر القاموس ،تويف
سنة 1205ه.
ينظر :األعالم للزركلي ،70/7:طبقات النسابني لبكر أبو زيد ،181 :معجم املؤلفني لعمر كحالة:
.282/11
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احدا ،أي طلبوا منهم أكثر من
أيخذوا منهم دية ،ومل يقتلوا بقتيلهم ً
رجال و ً
رجال
ذلك ،وكانت العرب تقتل الرجلني والثالثة ابلرجل الواحد ،فإذا قتلوا ً
برجل فذلك العدل فيهم ،وإذا أخذوا دية فقد انصرفوا عن الدم إىل غريه،
فصرفوا ذلك صرفًا ،فالقيمة صرف ،ألن الشيء يقوم بغري صفته ،ويعدل مبا
مثال فيمن مل يؤخذ منه
كان يف صفته ،مث جعل بعد يف كل شيء ،حىت صار ً
وألزم أكثر منه)1(".

الشيء الذي جيب عليه،
فتبني بذلك أن الصرف يف اللغة فيه منع وتقليب ورد من وجهة إىل وجهة
ومن معىن إىل معىن آخر لكن قد يكون يف هذا التحول حدة)2(.

وهذا الذي ذكره بعض علماء اللغة هو جانب من جوانب معان هذه
املفردة ،وليس على سبيل احلصر واالستقصاء.
ف) يف االصطالح
صَر َ
اثنيًاَ ( :
تنوعت معان الصرف يف اصطالحات العلوم والفنون ،فمنها :الصرف:
ورقَى وكالم
نوع من أنواع السحر؛ والسحر كما هو يف تعريف احلنابلة" :عق ٌد ُ
يتكلم به ،أو يكتبه ،أو يعمل شيئا يف بدن املسحور أو قلبه ،أو عقله ،من غري
مباشرة له"( ،)3ويقصد من السحر تغيري اإلنسان وصرفه عما يهواه ،كصرف
الرجل عن حمبة زوجته إىل بغضها( ،)4والصرف اسم لبيع الذهب والفضة والترب

( )1اتج العروس للزبيدي.12/24 :
( )2ينظر املعجم االشتقاقي املؤصل حملمد جبل.1218/3 :
( )3املغين البن قدامة.28/9 :
( )4ينظر :عقيدة املسلم يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن وهف.620/2 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

مضرواب أو مصو ًغا من جنسه ومن خالف جنسه فهذا العقد يسمى صرفًا()1؛
ً
والظاهر منه أنه تفسري بالزم العقد ،وعلم الصرف من علوم العربية وهو أصول
يتعرف هبا على أحوال أبنية الكلم اليت ليست إبعراب( ،)2ومن معانيه التنوين؛
وهو فارق بني ما ينصرف وماال ينصرف؛ حيث يعد ابب املمنوع من الصرف

من أبواب النحو املهمة؛ اليت يبىن عليها اإلعراب الصحيح( ،)3وعند املفسرين
كما سيأت من أهم معانيه :التبيني واإليضاح ،والدفع ،والتقليب ،والقسمة.

( )1ينظر :حتفة الفقهاء لعالء الدين السمرقندي.27/3 :
( )2معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم للسيوطي.90 :
( )3ينظر :عمدة الكتاب للنحاس ،269 :وشرح شذور الذهب للجوجر ي.824 /2 :
جملة العلوم الشرعية
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املبحث األول :صيغ مفردة "صرف" يف القرآن الكرمي ،وداللتها

جاءت مفردة صرف يف القرآن الكرمي على صيغ متعددة يف إعراهبا وتركيب
حروفها ،ويؤثر ذلك يف الداللة اليت خيرج هبا املعىن مع كل صيغة ،وهذا املبحث
يظهر تنوع الصيغ وما يتبع ذلك من املعان.

ف بصيغة الفعل املاضي
ص َر َ
املطلب األولَ :

جاءت مفردة صرف بصيغة الفعل املاضي الدال على أن الفعل قد وقع يف
موضعا من القرآن الكرمي ،وتفصيلها كما يلي:
الزمن املاضي يف أحد عشر ً
أوال( :صرفكم عنهم) يف سورة آل عمران
ً
ﱲ
ﱳ
يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ

[سورة آل

فعال ماضيًا؛ ألن احلديث عن
عمران .]152:يف هذه اآلية جاءت مفردة صرف ً
فعال ،واآلايت يف تسلية املؤمنني وتربيتهم ،والفاعل هو
واقعة قد انتهى زماهنا ً

هللا سبحانه وتعاىل ،يقول ابن عاشور (ت1393 :ه)( )1يف تفسري هذه اآلية:
"وإمنا قال :مث صرفكم عنهم ليبتليكم ليدل على أن ذلك الصرف إبذن هللا
وتقديره ،كما كان القتل إبذن هللا وأن حكمته االبتالء ،ليظهر للرسول وللناس
( )1هو :حممد الطاهر ابن عاشور ،رئيس املفتني املالكيني يف تونس ،وشيخ جامع الزيتونة ،له :التحرير
والتنوير ،ومقاصد الشريعة ،عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة ودمشق ،تويف سنة 1393هـ.
ينظر :األعالم للزركلي ،173/6:تراجم املؤلفني التونسيني حملمد حمفوظ.304/3 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

من ثبت على اإلميان من غريه ،وألن يف االبتالء أسر ًارا عظيمة يف احملاسبة بني

العبد وربه سبحانه"(.)1

وقال أبو حيان (ت745 :ه)(" :)2صرفكم عنهم :أي جعلكم تنصرفون"(.)3
وجاء إحلاق الضمري يف (صرفكم) ابملؤمنني مبينًا قوة املؤمنني حينما يلتزموا
أمر هللا ورسوله؛ وأن مصري عدوهم القتل الذريع ،كما أن التعبري بكلمة
ُحد مل يكن هزمية ،وإن مل يكن
(صرفكم) بدل (هزمتم) ألن ما حدث يف أ ُ
نصرا؛ ألن اهلزمية تقتضي أن يويل املسلمون األدابر دون رجعة ،وأن يتحكم
ً
األعداء ،ويقيم العدو يف املكان ثالثة أايم على عادهتم ،وليس ما حدث أكثر
من أن القتلى يف املؤمنني كانوا أكثر من القتلى يف املشركني ،ومل ينل املشركون
بذلك مأرًاب ،فكأن هللا سبحانه وتعاىل يشري هلم أبن ما حدث ال يصح أن
تبتئسوا له ،وال يصيبكم احلزن؛ ألنه ليس هزمية ،بل هو نوع من الصرف عن
الغاية اليت من أجلها خرجتم ،وكان هذا البد منه ليمحص قلوبكم ،وليختربكم
ابلشدائد اليت تصقل نفوسكم ،وجتعلها مستعدة ملا أيت به القدر ،ولبيان أن
الطاعة للقائد احلكيم هي أساس الظفر،

والعصيان سبب لالندحار)4(.

( )1التحرير والتنوير البن عاشور.130/4 :
( )2هو :حممد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرانطي ،أبو حيان ،غرانطي املولد ،ابرع يف اللغة
والتفسري من مؤلفاته :البحر احمليط ومنظومة يف القراءات على وزن الشاطبية ،تويف سنة
745هـ.ينظر :البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة للفريوز آابدي ،184:طبقات املفسرين لألدنه
وي.278 :
( )3البحر احمليط أليب حيان.380/3 :
( )4ينظر :زهرة التفاسري أليب زهرة.1456/3 :
جملة العلوم الشرعية
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اثنيًا( :صرف هللا قلوهبم) يف سورة التوبة

يقول هللا تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ

[سورة

التوبة ]127:يف هذه اآلية كلمتان من املفردة صرف ﱡﲒﭐﱠ ،و
فعال
والذي يقع عليه البحث يف هذا املطلب هو :ﱡ ﲔﱠ وقد جاءت ً
ماضيًا ،والفاعل هو هللا سبحانه ،وفيه الرد على القدرية( )1الذين أنكروا قضاء
هللا وقدره ،وجحدوا علمه ومشيئته؛ حيث أنكروا خلق هللا أفعال العباد ،وإمنا
العبد خيلق فعله( ،)2يقول ابن القيم (ت751 :ه)( )3مبينًا منهج أهل السنة
واجلماعة يف ال َق َد ِر بعد استدالله هبذه اآلية " :فأخرب سبحانه عن فعلهم وهو
االنصراف ،وعن فعله فيهم وهو صرف قلوهبم عن القرآن وتدبره؛ ألهنم ليسوا
أهال له؛ فاحملل غري صاحل وال قابل؛ فإن صالحية احملل بشيئني :حسن فهم
وحسن قصد ،وهؤالء قلوهبم ال تفقه وقصودهم سيئة.وأتمل قوله سبحانه:
ﱡ ﲔﱠ

( )1القدرية :نفاة القدر وهم فرقتان :فرقة نفت تقدير اخلري والشر ابلكلية وجعلت العباد هم اخلالقون
ألفعاهلم خريها وشرها ،وفرقة نفت تقدير الشر دون اخلري فجعلوا اخلري من هللا وجعلوا الشر من
العبد.
ينظر :امللل والنحل للشهرستاين ،42/1 :شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز ،حتقيق أمحد شاكر:
 ،352/1معارج القبول حلافظ احلكمي.371/1:
( )2اإلابنه الكربى البن بطة.174/4:
( )3هو :حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ،ابن قيم اجلوزية احلنبلي ،تلميذ ابن تيمية ،ال
يكاد خيرج عن شيء من أقواله ،من مؤلفاته :إعالم املوقعني ،مفتاح دار السعادة وغريها ،تويف
سنة 751هـ.
ينظر :الدرر الكامنة البن حجر ،137/5 :شذرات الذهب البن العماد.168/6:
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

ﭐﱡﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲛ ﱠ كيف جعل هذه اجلملة الثانية سواء
خربا ،أو إعادة عقوبة النصرافهم؛ فعاقبهم عليه بصرف آخر غري الصرف
كانت ً
األول؛ فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته إلقباهلم؛ ألنه ال
صالحية فيهم وال قبول ،فلم ينلهم اإلقبال واإلذعان فانصرفت قلوهبم مبا فيها
من اجلهل والظلم عن القرآن؛ فجازاهم على ذلك صرفا آخر غري الصرف
األول"()1
وقد أخرب هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية عن نفسه أنه سبحانه صارف
القلوب ومصرفها وقالبها ومقلبها ،ومجلة :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ إما أهنا مجلة
معرتضة مبعىن الدعاء عليهم أبن يكونوا يف ظلمة دائمة من الباطل ألهنم
اختاروها وأرادوها ،أو أهنا مستأنفة استئنافا بيانيًا لورود السؤال املقدر عن سبب
عدم انتفاعهم ابآلايت الدالة على صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم مبا فيها
من األخبار املغيبة اليت ال يطلع عليها إال هللا؛ فيكون اجلواب :أبن هللا تعاىل
عقااب هلم بسبب أهنم قوم ال
صرف قلوهبم عن الفهم أبمر تكويين؛ وكان ذلك ً
يفقهون ،أي ال يفهمون الدالئل ،مبعىن ال يتطلبون اهلدى)2(.

( )1شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر البن القيم ،97 :وينظر :تفسري ابن كثري،241/4 :
وتفسري ابن سعدي.356 :
( )2ينظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،300/8 :وينظر شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر
البن القيم ،86 :والتحرير والتنوير البن عاشور ،69/11 :وزهرة التفاسري أليب زهرة.3492 /7 :
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اثلثًا( :فصرف عنه كيدهن) يف سورة يوسف

يقول هللا تعاىل:
أيضا يف هذه اآلية (صرف) فعل ماض والفاعل هو هللا سبحانه؛
[سورة يوسفً ]34:
لكنها معطوفه ابلفاء الدالة على التعقيب والفورية ،كما هو يف بداية اآلية يف
قوله ﭐﱡﭐ ﲌ ﱠ عطفت ابلفاء وهي مبالغة من أجاب ،يقول حممد رشيد
ﭐﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ

()1
وصرف كيدهن ابلفاء
رضا (ت1354 :ه)  ":فعطف استجابة ربه لهْ ،
الدالة على التعقيب ،وتعليلها أبهنا مقتضى كمال صفيت السمع والعلم ،دليل
مل يتخل عن عنايته برتبيته)2(".

على أن ربه – عز وجل –
ويقول الطاهر بن عاشور (ت1393 :ه) يف املعىن ذاته " :وعطف مجلة
فاستجاب بفاء التعقيب إشارة إىل أن هللا عجل إجابة دعائه الذي تضمنه
قوله :ﭐﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲋ ﱠ [سورة يوسف ،]33:واستجاب :مبالغة يف أجاب.،
وصرف كيدهن عنه صرف أثره ،وذلك أبن ثبته على العصمة فلم ينخدع
لكيدها وال لكيد خالئلها يف أضيق األوقات .ومجلة ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ

( )1هو :حممد رشيد بن علي رضا ،البغدادي األصل ،احلسيين النسب ،صاحب جملة املنار مث تفسري
املنار ،تتلمذ على حممد عبده ،برع يف احلديث واألدب والتاريخ والتفسري ،تويف سنة 1354هـ.
ينظر :األعالم للزركلي ،126/6 :مشاهري علماء جند وغريهم لعبد الرمحن بن عبد اللطيف آل
الشيخ.83/3:
( )2تفسري املنار لرشيد رضا.247/12 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

يف موضع العلة

ل ـ ـ ـ ﭐﱡﭐ ﲌ ﱠ

املعطوف بفاء التعقيب ،أي أجاب دعاءه

بدون مهلة؛ ألنه سريع اإلجابة وعليم ابلضمائر اخلالصة"(.)1
صرفنا) بصيغة املاضي املشدد :اإلسراء ،الكهف ،طه ،الفرقان،
ابعاَّ ( :
رً
األحقاف
وقد جاء يف ستة مواضع من القرآن الكرمي ،ويالحظ أن املواضع األربعة
األوىل تتعلق آبايت القرآن الكرمي ،أما اخلامس فيتعلق ابملطر ،والسادس آبايت
األنبياء وحججهم الدالة على صدقهم .وهي على النحو التايل:
 -1يقول هللا تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ
[سورة اإلسراء ]41:التشديد يف هذا املوضع واملواضع اخلمسة الباقية للتكثري
والتكرير أي الصرف بعد الصرف ،والصرف الكثري ،كما قال بذلك مجع
من املفسرين)2(،

وهذا التكرير متسق مع املعىن العام للمفردة هنا حيث يقول القرطيب
(ت671:ه)(" :)3والتصريف :صرف الشيء من جهة إىل جهة .واملراد هبذا

( )1التحرير والتنوير البن عاشور.267/12 :
( )2ينظر :معامل التنزيل للبغوي ،95/5 :زاد املسري البن اجلوزي ،26/3 :لباب التأويل للخازن:
 ،131/3فتح البيان لصديق خان.395/7 :
( )3هو :حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي املالكي ،أبو عبد هللا القرطيب ،متفنن
متبحر ،مصنف تفسري اجلامع ألحكام القرآن ،تويف سنة 671هـ.
ينظر :طبقات املفسرين لألدنه وي ،246 :فوات الوفيات للكتيب.87/2:
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ
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التصريف البيان والتكرير .وقيل :املغايرة ،أي غايرًن بني املواعظ ليذكروا ويعتربوا
ويتعظوا"(.)1
وقد بني الرازي (ت606 :ه)( )2العالقة بني أصل املعىن اللغوي وما كين
به يف هذا املوضع حيث قال " :اعلم أن التصريف يف اللغة عبارة عن صرف
الشيء من جهة إىل جهة ،حنو تصريف الرايح وتصريف األمور هذا هو األصل
يف اللغة ،مث جعل لفظ التصريف كناية عن التبيني ،ألن من حاول بيان شيء
فإنه يصرف كالمه من نوع إىل نوع آخر ومن مثال إىل مثال آخر ليكمل
اإليضاح ويقوي البيان"()3
 -2يقول هللا تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ [سورة اإلسراء]89:
املعىن يف املفردة يف هذه اآلية مثل سابقتها ،يقول القامسي (ت1332:ه)(:)4
"ﭐﱡﭐ ﱠ ﱡﭐﱠ أي رددًن وكررًن وبينّاﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﭐﱠ أي:
من معىن"(.)5
( )1اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب.264/10 :
( )2هو :حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي ،الفخر الرازي القرشي ،مفسر ،متكلم ،وكان
من تالمذة البغوي ،له التفسري الكبري ،تويف سنة 606هـ.
ينظر :طبقات الشافعية الكربى للسبكي ،81/8 :طبقات املفسرين لألدنه وي.213:
( )3التفسري الكبري للرازي.345/20 :
( )4هو :مجال الدين ،أو (حممد مجال الدين) بن حممد بن سعيد بن قاسم احلالق ،إمام الشام يف
عصره ،له دالئل التوحيد ،وتفسريه حماسن التأويل ،تويف سنة 1332هـ.
ينظر :فهرس الفهارس واألثبات للكتاين ،477/1 :معجم املفسرين لعادل نويهض.127:
( )5حماسن التأويل للقامسي.511/6 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

 -3يقول تعاىل:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ

أيضا هذه اآلية يف سورة الكهف؛
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [سورة الكهف ]54:و ً
يقول الرازي (ت606 :ه)" :والتصريف يقتضي التكرير ،واألمر

كذلك"(.)1
وتقدمي القرآن على الناس يف هذا املوضع على األصل ،والقرآن هو األهم
واملقام مقام اإلشادة ابلقرآن ،أما املوضع السابق يف اإلسراء فجاء يف موضع
التحدي فقدم الناس وهم أحد اجلنسني اللذين حتدامها هللا على اإلتيان مبثل

القرآن)2(.

 -4يقول تعاىل:

ﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ

ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ [سورة طه ]113:هذا املوضع من هذه اآلية يف
سورة طه فيها تكرير مع التنويع ،يقول الزخمشري (ت538 :ه)( )3يف
مكررين فيه آايت
تفسري هذه اآلية " :أنزلنا القرآن كله على هذه الوتريةّ ،

الوعيد ،ليكونوا حبيث يراد منهم ترك املعاصي أو فعل اخلري والطاعة"(،)4

( )1التفسري الكبري للرازي ،56/54 :وينظر :فتح البيان لصديق خان.70/8 :
( )2ينظر :التحرير والتنوير البن عاشور.204،347/15 :
( )3هو :حممود بن عمر الزخمشري ،يلقب جبار هللا ألنه جاور مبكة زماان ،مفسر حنوي داعية إىل
االعتزال ،صاحب كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل ،تويف سنة 538هـ.
ينظر :العرب يف خرب من غرب للذهيب ،106/4:طبقات املفسرين لألدنه وي.172 :
( )4الكشاف للزخمشري ،89/3 :وينظر :تفسري ابن سعدي.514 :
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ
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ويقول الشوكان (ت1250:ه)( " :)1ﱡﳖ ﳗ ﳘ ﳙﭐﱠ :بينا
وهتديدا ،أو كررًن فيه بعضا منه لعلهم
ضرواب من الوعيد ختوي ًفا
فيه
ً
ً

يتقون"(.)2
 -5يقول تعاىل :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ
[سورة الفرقان ]50:هذه اآلية تتعلق ابملطر ،وتصريف املطر قسمته بني الناس مرة
هلذا البلد ومرة هلذا البلد ،يقول ابن جرير (ت310:ه)( )3يف تفسريه لآلية
مبينًا ما تعلقت به ومعناها " :ولقد قسمنا هذا املاء الذي أنزلناه من السماء

طهورا لنحيي به امليت من
ً

 -6يقول هللا تعاىل:
ﳆﳇﱠ

األرض بني عبادي"()4

ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

:

[سورة األحقاف ]27

( )1هو :حممد بن على بن حممد بن عبد هللا الشوكاين مث الصنعاىن ،مفسر حمدث ،ويل القضاء
بصنعاء ،له :فتح القدير يف التفسري ،ونيل األوطار يف احلديث ،وقد ربت مؤلفاته على اخلمسني
مؤل ًفا ،تويف سنة 1250هـ.
ينظر :البدر الطالع للشوكاين ،214 /2:معجم املفسرين لنويهض.593 :
( )2فتح القدير للشوكاين.459/3 :
( )3هو :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب ،أبو جعفر الطربي اآلملي ،رأس املفسرين على
اإلطالق ،وصاحب التفسري املشهور ،مجع من العلوم ما مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره ،تويف
سنة 310هـ.
ينظر :تذكرة احلفاظ للذهيب ،711/2:طبقات املفسرين لألدنه وي.48 :
( )4جامع البيان البن جرير الطربي ،279/19 :وينظر :زاد املسري البن اجلوزي.323/3 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

هذه اآلية تتعلق آبايت األنبياء وحججهم الدالة على صدق ما جاءوا به،

وتصريف اآلايت يلزم منه تبيينها كما قال السمرقندي (ت:)1()375 :
"ﱡﭐﳃ ﳄﱠ

يرجعون"(.)2

أي :بينا هلم الدالئل ،واحلجج ،والعالمات لعلهم
***

( )1هو :نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث ،احلنفي ،فقيه حمدث زاهد ،صاحب كتاب
تنبيه الغافلني ،وكتاب التفسري ،تويف سنة 375هـ.
ينظر :سري أعالم النبالء للذهيب ،322 /16 :طبقات املفسرين لألدنه وي92:
( )2تفسري السمرقندي ،292/3 :وينظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب.209/16 :
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ
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خامسا( :مث انصرفوا) يف سورة التوبة
ً

يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ

[سورة

فعال ماضيًا،
التوبة .]127:وهي يف املنافقني ،وقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲒﭐﱠ جاءت ً
وعطفت بثم الدالة على الرتاخي القتناص الفرصة للخروج من املكان ،أو
الرجوع لالستهزاء بكتاب هللا ورسوله)1(.

سادسا( :وإذ صرفنا) يف سورة األحقاف
ً
يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ [سورة األحقاف .]29:يف قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱠ املفردة هنا فعل ماض ،والتقدير واذكر إذ صرفنا ،أي
وجهنا وبعثنا ،وهذا التوجيه توجيه خالص حسن متقن ،فيه ميل إىل النيب صلى
هللا عليه وسلم وإقبال عليه ،وإعراض عن غريه؛ وخيتلف عن قول بعثنا أو
أرسلنا ،وهذا يبني الوجه البالغي

الختيار هذا اللفظ دون غريه)2(.

( )1ينظر :تفسري القرآن للسمعاين.362/2 :
( )2ينظر :تفسري القرآن للسمعاين ،162/5 :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ، 210/16 :نظم
الدرر للبقاعي ،177/18 :فتح القدير للشوكاين.30/5 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

املطلب الثاين :يصرف بصيغة الفعل املضارع:

مضارعا بكونه للحال أو
فعال
جاءت مفردة :صرف بصيغة (يصرف) ً
ً
االستقبال يف مثانية مواضع من القرآن الكرمي ،وتفصيلها كما يلي:

عمن يشاء) يف سورة النور
ً
أوال( :ويصرفه َّ
يقول هللا تعاىل:

ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠ

ﳡ ﳢﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩﭐﱠ[سورة النور.]43:قوله
مضارعا والفاعل هو هللا تعاىل ،وجاء الفعل
فعال
جاءت املفردة يف هذا املوضع ً
ً
مضارعا متس ًقا مع بقية األفعال يف اآلية ،وحيث إن الرؤية بصرية؛ فإن الفعل
ً
املضارع يضفي على املشهد احلياة يف احلال واالستقبال؛ ليعطي صورة حية
مشاهدة؛ بعكس الفعل املاضي الذي يدل على انتهاء املشهد وانقضاء زمانه،
الربُد ،وهو قول األكثر ممن رأيته يف كالم املفسرين
واملفعول قيل :املطر ،وقيلََ :
هلذه اآلية؛ وهو األقرب للصواب عندي ألن الضمري غالبًا يعود ألقرب مذكور
الربد ،كما أن حقيقة اإلصابة ملا يكون من مكروه؛ وذلك الحتمال إفساد
وهو ََ
الربِد للزروع والثمار)1(.
ََ
تعاىل:ﱡ ﳟﱠ

( )1ينظر :جامع البيان للطربي ،202/19 :معامل التنزيل للبغوي ،54/6 :تفسري القرآن العظيم البن
كثري ،73/6 :التحرير والتنوير البن عاشور.262/18 :
جملة العلوم الشرعية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ
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اثنيًاِّ ( :
نصرف اآلايت) يف سوريت األنعام ،األعراف
جاءت املفردة بصيغة املضارع املشدد ( ِّ
نصرف) يف ثالثة مواضع من سورة
األنعام وموضع واحد يف سورة األعراف ،على النحو اآلت:

 -1يقول هللا تعاىل:

ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ

[سورة

األنعام.]46:قوله تعاىل :ﱡ ﱟﱟ ﭐﱠ التشديد يفيد التكرير والتنويع ،وصيغة
املضارع تدل على االستمرار والتجدد ،وهذا مطابق للحال بشأن تبيني
آايت القرآن وأنه بيان للناس على الدوام؛ أي :نبني حبيث أتت اآلايت
على أوجه من الرتغيب والرتهيب واإلعذار واإلنذار ،يقول الرازي
(ت606:ه) يف تفسري اآلية " :واملراد من تصريف اآلايت :إيرادها على
الوجوه املختلفة املتكاثرة حبيث يكون كل واحد منها يقوي ما قبله يف
اإليصال إىل املطلوب ،فذكر تعاىل أن مع هذه املبالغة يف التفهيم والتقرير
واإليضاح والكشف ،انظر اي حممد أهنم كيف يصدفون ويعرضون"(.)1

 -2يقول هللا تعاىل:

ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

ﲲ ﲳ ﱠ [سورة األنعام .]65:يف قوله تعاىل :ﱡ ﲯ ﱠ املعىن هنا مقارب
للموضع السابق مع بعض االختالف اليسري يف كالم املفسرين بسبب أتثري
( )1التفسري الكبري للرازي ،536/12 :وينظر :معامل التنزيل للبغوي ،144/3 :اجلامع ألحكام القرآن
للقرطيب.428/6 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

سياق اآلية يف املعىن ،يقول الشوكان (ت1250:ه) يف تفسريه هلذه
اآلية ":ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ نبني هلم احلجج والدالالت من وجوه
خمتلفة لعلهم يفقهون احلقيقة فيعودون إىل احلق الذي بيناه هلم بياًنت

متنوعة"( ،)1وتبيني اآلايت الزم من تنويعها وتقليبها فهو تفسري ابلالزم،
وفائدة تبيني اآلايت رجاء حصول فهمهم؛ ألهنم لعنادهم كانوا حباجة ملن
يفهمهم بقدرة هللا
 -3يقول هللا تعاىل:

على إنزال العذاب هبم على أي صفة كانت)2(.

ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱠ [سورة األنعام .]105:يف قوله تعاىل :ﱡ ﲯ ﱠ املعىن هنا مقارب
للموضعني السابقني يقول القرطيب (ت671 :ه) " :أي :نصرف اآلايت
مثل ما تلوًن عليك ،أي :كما صرفنا اآلايت يف الوعد والوعيد ،والوعظ
والتنبيه ،يف هذه السورة ِّ
نصرف يف غريها"( ،)3وختم اآلية بـقوله تعاىل:

ﱡﱹ ﱺﭐﱠ أي :الذين يعلمون احلق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه،

( )1فتح القدير للشوكاين ،144/2 :وينظر :احملرر الوجيز البن عطية ،303/2 :فتح الرمحن يف تفسري
القرآن للعليمي.412/2 :
( )2ينظر :احملرر الوجيز البن عطية ،303/2 :التفسري الكبري للرازي ،21/13 :لباب التأويل للخازن:
 ،122/2التحرير والتنوير البن عاشور.286/7 :
( )3اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،58/7 :وينظر :معامل التنزيل للبغوي ،175/3 :زاد املسري البن
اجلوزي.63/2 :
جملة العلوم الشرعية
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فهذا التصريف حصل منه هدى للموفقني ومكابرة للمخذولني؛ وهلل

احلكمة البالغة يهدي من يشاء ويضل من يشاء)1(.

 -4يقول هللا تعاىل:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ

[سورة األعراف .]58:يف قوله

تعاىل :ﱡ ﲯ ﱠ مثل سابقاهتا مع بعض االختالف اليسري املناسب
للسياق ،يقول ابن جرير الطربي (ت310:ه) يف تفسريه هلذه اآلية":
وقوله :ﱡ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ ،يقول :كذلك :نُبني
آية بعد آية ،ونديل حبجة بعد حجة ،ونضرب مثال بعد مثل ،لقوم يشكرون
هللا على إنعامه عليهم ابهلداية ،وتبصريه إايهم سبيل أهل الضاللة ،ابتباعهم
أمرهم ابتباعه ،وجتنُّبهم ما أمرهم بتجنبه من سبل الضاللة"(.)2
ما َ

( )1ينظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري ،312/3 :والتحرير والتنوير البن عاشور.423/7 :
( )2جامع البيان البن جرير الطربي ،496/12 :وينظر :أنوار التنزيل للبيضاوي ،17/3 :ومدارك
التنزيل للنسفي.575/1 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

اثلثًا( :سأصرف عن آاييت) يف سورة األعراف
يقول هللا تعاىل:

ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ

[سورة األعراف.]146:
جاءت املفردة :ﱡﭐ ﱦﭐﱠ بصيغة املضارع مع اتصاله حبرف االستقبال،
ومعناها سأمنع وأصد ،واآلايت هنا كل كتاب منزل ،أو هي :العالمات
املنصوبة الدالة على الوحدانية ،فاملعىن :عن النظر فيها والتفكري واالستدالل

هبا )1(.واقرتان فعل :ﱡﭐ ﱦﭐﱠ بسني االستقبال القريب فيه التنبيه على أن
هللا سيعجل ذلك الصرف)2(.

( )1ينظر :احملرر الوجيز البن عطية ،454/2 :ورح البيان إلمساعيل حقي ،240/3 :حماسن التأويل
للقامسي.182/5 :
( )2ينظر :التحرير والتنوير البن عاشور.104/9 :
جملة العلوم الشرعية
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ابعا( :لنصرف عنه السوء) يف سورة يوسف
رً

يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [سورة يوسف ]24:يف
قوله تعاىل :ﱡﭐﱩﭐﱠ جاءت املفردة بصيغة الفعل املضارع متصلة بالم التعليل
ونصبت أبن مضمرة بعد الالم( ،)1واإلشارة بكذلك إىل ما أراه هللا من الربهان،

فكذلك وقاه هللا السوء والفحشاء(.)2
والتعبري عن عصمة يوسف عليه السالم مبفردة الصرف دون غريها؛ يشري
إىل أن أسباب حصول السوء والفحشاء موجودة؛ ولكن هللا صرفهما عنه،
واتصال املفردة بالم التعليل لتأكيد براءته واملبالغة يف هذا التأكيد)3(.
***

( )1ينظر :اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي حملمود صايف.407/12 :
( )2ينظر :تفسري القرآن البن كثري ،382/4 :التحرير والتنوير البن عاشور.255/12 :
( )3ينظر :التفسري الكبري للرازي ،441/18 :والتحرير والتنوير البن عاشور.255/12 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

خامسا( :وإال تصرف) يف سورة يوسف:
ً
يقول تعاىل:

ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﭐﱠ [سورة يوسف.]33:
مضارعا
فعال
قوله تعاىل :ﱡ ﲂ ﲃﭐﱠ جاءت املفردة من الناحية اإلعرابية ً
ً
ودل سياقه على الدعاء ،فيوسف عليه السالم يدعو هللا تعاىل ويتضرع إليه
بصرف كيد النسوة عنه ،وأن السجن أحب إليه من فعل الفاحشة ،فكأنه قال
اللهم اصرف عين كيدهن( ،)1قال ابن جرير الطربي (ت310 :ه) " :يقول:
وإن مل تدفع عين ،اي رب ،فعلهن الذي يفعلن يب ،يف مراودهتن إايي على
أنفسهن ﭐﱡ ﲆ ﲇ ﭐﱠ ،يقولِ :أم ْل إليهن ،وأاتبعهن على ما يُِردن مين
ويهويْن"(.)2
َ

***

( )1ينظر :زاد املسري البن اجلوزي،437/2 :
( )2جامع البيان البن جرير الطربي.88/16 :
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املطلب الثالث :اصرف على صيغة الدعاء

ابتهاال إىل هلل تعاىل يف موضع
جاءت مفردة صرف بصيغة( :اصرف) دعاءً و ً
واحد من القرآن( :ربنا اصرف) يف سورة الفرقان:
يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ [سورة الفرقان .]65:يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲷ ﲸﭐﱠ جاءت املفردة
بصيغة الدعاء ،يقول ابن جرير الطربي (ت310 :ه) يف تفسريه لآلية " :يقول
تعاىل ذكره :والذين يدعون هللا أن يصرف عنهم عقابه وعذابه حذرا منه
ووجال"( ،)1فهم مع ابلغ تعبدهم هلل وإحيائهم لليلهم ساجدين قائمني؛ إال
أهنم يدعون هللا خبوف وابتهال بصرف عذاب جهنم؛ املالزم ألصحابه مالزمة
الغرمي لغرميه ،ودعاؤهم هذا عالمة على شدة خمافتهم الذنوب؛ فهم يسعون يف
مرضاة رهبم لينجوا من العذاب ،فاملراد بصرف العذاب :إجناؤهم منه بتيسري
العمل الصاحل وتوفريه،

واجتناب السيئات)2(.

***

( )1جامع البيان البن جرير الطربي ،296/19 :وينظر :روح البيان المساعيل حقي،243/6 :
حدائق الروح والرحيان لألرمي اهلرري.109/20 :
( )2ينظر :التفسري الكبري للرازي ،481/24 :والتحرير والتنوير البن عاشور.70/19 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

صرف املبين للمجهول
املطلب الرابع :يُ َ

جاءت مفردة صرف بصيغة املبين للمجهول يف مخسة مواضع من القرآن
الكرمي كما يلي:

صرف عنه) يف سورة األنعام
ً
أوال( :من يُ َ

يقول هللا تعاىل:
[سورة األنعام .]16:قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﱠ جاءت املفردة من الناحية اإلعرابية
ﲸﲺﲻﲼﲽﱠ
ﲹ
ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

()1
أتداب مع هللا تعاىل يقال مبنيًا ملا مل يسم
فعال
ً
ً
مضارعا مبنيًا للمجهول ؛ ولكن ً
فاعله ،لكي ال تنسب اجلهالة إىل هللا سبحانه وتعاىل؛ ألنه هو الذي يصرف
العذاب عنهم يف ذلك اليوم العظيم برمحته وإحسانه ،والقراءة مبا مل يسم فاعله

يف هذا املوضع قرأ هبا حفص (ت180 :ه)( )2عن عاصم (ت127 :ه)(،)3

أيضا من القراء السبعة ابن كثري املكي (ت120 :ه)( )4وًنفع املدن
وقرأ هبا ً
( )1ينظر :اجلدول يف إعراب القرآن حملمود صايف.99/7 :
( )2حفص بن سليمان بن املغرية البزاز الكويف ،أبو عمر ،راوي عاصم ،وربيبه ،كان ينزل معه يف دار
واحدة ،قرأ عليه القرآن مر ًارا ،تويف سنة 180ه،
ينظر :معرفة القراء الكبار للذهيب ،84 :غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري.254/1 :
( )3هو :عاصم بن أيب النجود األسدي ،موالهم ،أحد القراء السبعة ،قرأ على أيب عبدالرمحن السلمي
وزر ابن حبيش ،تويف سنة 127ه.
ينظر :معرفة القراء الكبار للذهيب ،51 :غاية النهاية البن اجلزري.346/1 :
( )4هو :عبد هللا بن كثري بن عمرو بن عبدهللا الكنان ،موالهم ،أحد القراء السبعة ،مقرئ مكة ،قرأ
على جماهد ،وموىل البن عباس ،تويف سنة 120ه.
ينظر :معرفة القراء الكبار للذهيب ،49 :غاية النهاية البن اجلزري.443/1 :
جملة العلوم الشرعية
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(ت169 :ه)( )1وابن عامر (ت118 :ه)( )2وأبو عمرو البصري (ت:

157ه)( ،)3وبقية الكوفيني( )4بفتح الياء وكسر الراء )5(.واملصروف هو
عذاب ذلك اليوم العظيم،

والصارف هو هللا سبحانه وتعاىل)6(.

***

( )1هو :انفع بن عبد الرمحن ابن أيب نعيم الليثي ,موالهم ,أبو رومي ،املقرئ املدين ،قرأ على طائفة من
اتبعي املدينة ،قال عنه مالك :إمام الناس يف القراءة ،تويف سنة 169هـ
ينظر :معرفة القراء الكبار للذهيب ،107/1:غاية النهاية البن اجلزري.330/2 :
( )2هو :عبدهللا بن عامر بن يزيد اليحصيب ،أحد القراء السبعة ،مقرئ الشام ،قرأ على أيب الدرداء
رضي هللا عنه من القرآن ،وقيل إنه مسع قراءة عثمان رضي هللا عنه ،تويف سنة 118ه.
ينظر :معرفة القراء الكبار للذهيب ،46 :غاية النهاية البن اجلزري.423/1 :
( )3هو :زابن بن عمار العراين التميمي ,أبو عمرو بن العالء  ,شيخ القراء والعربية يف زمنه  ,ولد سنة
70هـ ,قرأ القرآن على سعيد بن جبري  ,اشتهر ابلفصاحة والصدق وسعة العلم ,تويف سنة157هـ.
ينظر :معرفة القراء الكبار للذهيب , 58 :غاية النهاية البن اجلزري.288/1 :
( )4محزة والكسائي ،وشعبة عن عاصم.
( )5ينظر :احلجة للقراء السبعة أليب علي الفارسي ،285/3 :وحجة القراءات البن زجلة.243 :
()6ينظر :التفسري الكبري للرازي ،493/12 :التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي.256/1 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

ص ِّرفت أبصارهم) يف سورة األعراف
اثنيًا( :وإذا ُ
يقول هللا تعاىل:

ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ [سورة األعراف .]47:قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲂ ﲃﭐﱠ جاءت املفردة من
فعال ماضيًا مبنيًا للمجهول ،والضمري يف أبصارهم يعود
الناحية اإلعرابية ً
ألصحاب األعراف ،والفاعل مل يسم؛ ألهنم صرفوا أبصارهم ال عن قصد؛
فاملكروه يتحاشى اإلنسان عاد ًة النظر إليه ،ولكن حب االستطالع يدفع إىل
النظر ولو بلمحة)1(.

اثلثًا( :فأىن تصرفون) يف ثالث سور:
( -1فأىن تصرفون) يف سورة يونس
يقول هللا تعاىل:

ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ

ﳓ ﳔ ﱠ [سورة يونس .]32:يف قوله تعاىل :ﱡﳓﱠ فعل مضارع مبين
للمجهول ،وفيه تعجب من حال الكفار ،أي كيف تتحولون عن احلق إىل
الباطل ،ومن اهلدى إىل الضالل ،يقول ابن عاشور (ت1393 :ه) يف تفسريه
لآلية " :فأىن استفهام عن املكان ،أي إىل أي مكان تصرفكم عقولكم .وهو
مكان اعتباري ،أي أنكم يف ضالل وعماية كمن ضل عن الطريق وال جيد إال
لة فهو يصرف من ضالل إىل ضالل"()2
من ينعت له طريقا غري مو ِص ٍ
َُ ّ
( )1ينظر :اللباب البن عادل ،130/9 :فتح البيان للقنوجي ،368/4 :التحرير والتنوير البن عاشور:
.143/8
( )2التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ،159/11 :وينظر :إرشاد العقل السليم أليب السعود:
 ،142/4و حدائق الروح والرحيان لألرمي اهلرري.221 /12 :
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( -2فأىن تصرفون) يف سورة الزمر
يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ [سورة الزمر .]6:قوله تعاىل:
ﱡﭐ ﱨ ﱠ فعل مضارع مبين للمجهول ،وقد فصل ابن عاشور (ت:
1393ه) معناها وإعراهبا حيث قال" :والصرف :اإلبعاد عن شيء،
واملصروف عنه هنا حمذوف ،تقديره :عن توحيده ،بقرينة قوله :ال إله إال هو،
وجعلهم مصروفني عن التوحيد ومل يذكر هلم صارفا ،فجاء يف ذلك ابلفعل املبين
للمجهول ومل يقل هلم :فأىن تنصرفون ،نعيا عليهم أبهنم كاملقودين إىل الكفر
غري املستقلني أبمورهم يصرفهم الصارفون ،يعين أئمة الكفر أو الشياطني
املوسوسني هلم"(.)1
( -3أىن تصرفون) يف سورة غافر
يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ
[سورة غافر .]69:قوله تعاىل :ﱡﱹﱠ فعل مضارع مبين للمجهول ،وبناؤه
للمجهول للتعجب من الصارف الذي يصرفهم وال صارف إال أنفسهم ،رغم
قيام احلجج وظهور الداللة ،ففيه تعجب من حال اجملادلني يف آايت هللا ،كما
يقول الرجل ملن ال يسمع نصحه :إىل أين يذهب بك)2(.

( )1التحرير والتنوير البن عاشور ،336/23 :وينظر :البحر احمليط أليب حيان ،186/9 :اجلامع
ألحكام القرآن للقرطيب.236/15 :
( )2ينظر :التفسري الكبري للرازي ،532/27 :اللباب يف علوم الكتاب البن عادل ،82/17 :التحرير
والتنوير البن عاشور201/24 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

املطلب اخلامس :صرف على صيغة املصدر

جاءت مفردة صرف بصيغة املصدر يف ثالثة مواضع من القرآن الكرمي،
كما يلي:
أوال( :صرفًا) يف سورة الفرقان
ً
يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ [سورة الفرقان.]19:
قرأ حفص (ت180 :ه) عن عاصم (ت127 :ه) ﱡ ﲤ ﲥﭐﱠ
ابلتاء واخلطاب للكفار أو للمعبودين ،وقراءة بقية السبعة (فما يستطيعون)(،)1
وهو مسند إىل املعبودين أو إىل املشركني ،و (صرفًا) مصدر لفعل صرف(،)2
العذاب)3(.

والصرف هنا دفع
اثنيًا( :تصريف الرايح) يف سورة البقرة:
يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﭐﱠ [سورة البقرة .]164:يف :ﱡﭐﱢ ﱣﭐﱠ قرأ محزة

( )1ينظر :السبعة يف القراءات البن جماهد ،463 :حجة القراءات البن زجنلة.509 :
( )2ينظر :اجلدول يف اإلعراب حملمود صايف.318/18:
( )3ينظر :زاد املسري البن اجلوزي ،315/3 :التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي،80/2 :
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(ت156 :ه)( )1والكسائي (ت189 :ه)(( )2الريح) بدون ألف ،والباقون
من السبعة القراء (الرايح) ابأللف( ،)3والغالب يف توحيدها يف القرآن الكرمي

أهنا للعذاب ويف مجعها أهنا للرمحة )4(،ومل يذكر سبحانه الفاعل هلذا التصريف،
عقيما ،فتكون
وهو هللا سبحانه وتعاىل ،فإذا شاء جعلها لواقح وإذا شاء جعلها ً
وأحياًن عذااب على من يرسلها عليه)5(.

أحياًن رمحة،
ً
ً ً
ابعي وزنه تفعيل ،وصياغته من
وتصريف" :مصدر
قياسي من ّ
صرف الر ّ
ّ
ماضيه بزايدة اتء يف ّأوله وحذف التضعيف وإضافة ايء قبل آخره"(.)6

( )1هو :محزة بن حبيب بن عمارة ،أبو عمارة ،موىل آل عكرمة الزايت ،ولد سنة80هـ ،مقرئ حمدث
حنوي ،أحد القراء السبعة ،تويف سنة 156هـ.
ينظر :وفيات األعيان البن خلكان ،216/2:معرفة القراء الكبار للذهيب.111/1:
( )2هو :علي بن محزة الكسائي،أبو احلسن األسدي ،موالهم،ولد سنة120هـ،مقرئ حنوي ،أخذ
القراءة عن محزة الزايت ،والعربية عن اخلليل بن أمحد ،تويف سنة 189هـ.
ينظر :معرفة القراء الكبار للذهيب ،125:البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة للفريوزآابدي.152:
( )3ينظر :حجة القراءات البن زجنلة ،118 :التيسري يف القراءات السبع للداين.78 :
( )4ينظر :احملرر الوجيز البن عطية ،233/1 :والتفسري الكبري للرازي ،173/4 :وفيه حديث ضعيف:
ايحا وال جتعلها رحيًا) أخرجه الطرباين يف الدعاء ،ابب القول عند هبوب الريح،
(اللهم اجعلها ر ً
حديث رقم ،303/1 ،977 :ضعفه أمحد والنسائي :ينظر :ختريج أحاديث الكشاف للزيلعي:
.59/3
( )5ينظر :جامع البيان للطربي ،275/3 :معامل التنزيل للبغوي ،178/1 :زاد املسري البن اجلوزي:
.129/1
( )6اجلدول يف اإلعراب حملمود صايف.327/2 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

اثلثًا( :تصريف الرايح) يف سورة اجلاثية
يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ [سورة اجلاثية.]5:
يف قوله تعاىل :ﱡ ﱪ ﱫﱠ قراءة (الرايح) هنا مثل موضع سورة البقرة
الذي سبق اإلشارة إليه ،فقد قرأ محزة (ت156 :ه) والكسائي (ت:

189ه)( :الريح) بدون ألف وبقية السبعة (الرايح) ابأللف( ،)1و تصريف
أيضا مقارب ملا سبق ،يقول
مصدر مثلها مثل موضع سورة البقرة ،واملعىن ً
الشوكان (ت1250:ه) " :ومعىن تصريف الرايح :أهنا هتب اترة من جهة،
واترة من أخرى ،واترة تكون حارة ،واترة تكون ابردة ،واترة ًنفعة ،واترة

ضارة")2(.

***

( )1ينظر :احلجة للقراء السبعة أليب علي الفارسي.250 /2 :
( )2فتح القدير للشوكان ،6/5 :وينظر :إرشاد العقل السليم أليب السعود.68/8 :
جملة العلوم الشرعية
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املطلب السادس :مصرفًا بصيغة اسم املكان

جاءت مفردة صرف بصيغة اسم املكان (مصرفًا) يف موضع واحد من
القرآن الكرمي يف سورة الكهف ،يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ [سورة الكهف.]53:قوله تعاىل :ﱡﳏﱠ
الثالثي ،وزنه مفعل بفتح امليم وكسر
جاءت هنا اسم مكان من فعل صرف
ّ

العني(.)1
واملصرف :املعدل أو مكان الصرف ،أي التخلص واجملاوزة ،ويف الكالم
إجياز ،تقديره :وحاولوا االنقالب أو االنصراف فلم جيدوا عنها مصرفا ،أي
خملصا ينجيهم من عذاب هللا الذي وقع هبم)2(.
***

( )1ينظر :اجلدول يف اإلعراب حملمود صايف.209/15 :
( )2ينظر :حماسن التأويل للقامسي ،44/7 :أضواء البيان للشنقيطي ،299/3 :التحرير والتنوير للطاهر
ابن عاشور.346/15 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

املطلب السابع :مصروفًا بصيغة اسم املفعول:

جاءت مفردة صرف بصيغة اسم املفعول (مصروفًا) يف موضع واحد من
القرآن الكرمي يف سورة هود.
يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ

[سورة هود .]8:قوله تعاىل :ﱡ ﲄﭐﱠ تقدير الكالم ال يُصرف عنهم العذاب يوم

أيتيهم( ،)1وجاءت (مصروفًا) بصيغة اسم املفعول خرب (ليس) منصوب ،واسم

ليس ضمري مسترت تقديره هو( ،)2وفيه هتديد ووعيد للكفار أبن العذاب ال

حيبسه عنهم حابس،

وال يدفعه عنهم دافع)3(.
***

( )1ينظر :الدر املصون للسمني احلليب.293/6 :
( )2ينظر :اجلدول يف اإلعراب حملمود صايف.224/12 :
( )3ينظر :تفسري السمرقندي ،140/2 :روح البيان إلمساعيل حقي ،101/4 :فتح القدير للشوكان:
548/2
جملة العلوم الشرعية
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املبحث الثاين :معاين صرف يف القرآن الكرمي

بعد الرجوع إىل أقوال كثري من املفسرين يف معان مفردة صرف يف مواضعها
الثالثني يف القرآن الكرمي ظهر أهنا أتت على أوجه من املعان مع اختالف
متعلقها ،ويبني تفسري املفردة يف سياقها املعىن بوضوح وجالء ،ومعظم تعلق
مادهتا آبايت القرآن الكرمي ،فالتصريف لآلايت ،والصرف عن اآلايت ،مع
وجود متعلقات أخرى ،وقد قسمتها حسب تلك املعان يف املطالب التالية:

املطلب األول :التبيني واإليضاح
عند تعريف مفردة صرف يف اللغة كان من معناها الرد من جهة إىل جهة
والتقليب من معىن إىل آخر- ،كما بينته من خالل معاجم اللغة يف بداية هذا
البحث -وملعرفة فهم املفسرين للمفردة من ًنحية اللغة يقول الرازي
(ت606:ه) يف بيان ذلك " :اعلم أن التصريف يف اللغة ،عبارة عن صرف
الشيء من جهة إىل جهة ،حنو تصريف الرايح وتصريف األمور ،هذا هو
األصل يف اللغة ،مث جعل لفظ التصريف كناية عن التبيني ،ألن؛ من حاول
بيان شيء فإنه يصرف كالمه من نوع إىل نوع آخر ومن مثال إىل مثال آخر
ليكمل اإليضاح ويقوي البيان"(.)1
وقد جاء التبيني واإليضاح يف معىن مفردة صرف يف عدد من اآلايت منها:
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ [سورة
اإلسراء ]41:وأربعة مواضع ،موضع آخر يف اإلسراء ويف سورة الكهف وطه
( )1التفسري الكبري للرازي.345/20 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

واألحقاف سبق دراستها ،يقول حممد صديق خان (ت1307 :ه)( )1يف
تفسري هذه اآلية " :أي بيّنا أو كررًن ضروب القول فيه من األمثال والعرب
واحلكم واحلجج واملواعظ والقصص واألخبار واألوامر والنواهي وغريها ،وقيل:

يف زائدة -أو صلة وهو األفضل( - )2والتقدير ولقد صرفنا هذا القرآن،
والتصريف يف األصل صرف الشيء من جهة إىل جهة والتشديد فيه للتكثري

والتكرير ،وقيل معىن التصريف املغايرة؛ أي غايرًن بني املواعظ"(.)3
واألمر كذلك يف ثالث آايت من سورة األنعام وآية يف سورة األعراف،
منها قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﭐﱠ

[سورة

األنعام.]46:يقول الرازي (ت606 :ه) يف تفسريه هلذه اآلية " :واملراد من تصريف
اآلايت إيرادها على الوجوه املختلفة املتكاثرة حبيث يكون كل واحد منها يقوي
ما قبله يف اإليصال إىل املطلوب فذكر تعاىل أن مع هذه املبالغة يف التفهيم

( )1هو :حممد بن صديق خان بن علي احلسيين القنوجي ،أبو الطيب ،من بالد اهلند ،مؤلفاته تزيد
على املئة ،ابلعربية والفارسية ،منها نيل املرام يف تفسري آايت األحكام ،تويف سنة 1307ه.
ينظر :األعالم للزركلي ،167/6 :معجم املفسرين لعادل نويهض.539/2 :
( )2فإما أن خيصص بقول( :زائدة إعر ًااب) ،أو يقال :صلة؛ من أجل أمن اللبس فال يظن أن يف القرآن
ائدا.
الكرمي شيئًا ز ً
( )3فتح البيان يف مقاصد القرآن حملمد صديق خان.395/7 :
جملة العلوم الشرعية
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والتقرير واإليضاح والكشف .،مث إهنم مع هذه املبالغة القاطعة للعذر ما زادوا

إال متاداي يف الكفر والغي والعناد"(.)1

املطلب الثاين :الدفع
ظهر من تعريف مفردة صرف عند أهل اللغة أن من معانيها :صرفت

الشيء عن الشيء صرفًا إذا حنيته عنه( ،)2والتنحية هي الدفع وجاءت يف
مواضع متعددة على معان خمتلفة ،فمن ذلك دفع العذاب يف الدنيا أو اآلخرة،
أو دفع الفاحشة ودواعيها كما يف قصة يوسف عليه السالم ،وهي على النحو
التايل:
أوال :دفع العذاب يف الدنيا واآلخرة
ً
يقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ

[سورة هود .]8:سياق اآلية يف كفار مكة ،فقد يكون عذاب الدنيا ابلقتل ،وقد
يكون عذاب اآلخرة يف النار ،فاملعىن أن العذاب إذا نزل هبم فليس ألحد صرفه

عنهم وال دفعه ،سواءً كان من عذاب الدنيا أو اآلخرة(.)3
وكذلك قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ [سورة الفرقان .]19:فإنه حيتمل دفع
( )1التفسري الكبري للرازي.536/12 :
( )2ينظر مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لنشوان احلمريي.3727/6 :
( )3ينظر :تفسري السمرقندي ،140/2 :ومعامل التنزيل للبغوي ،163/4 :واحملرر الوجيز البن عطية:
 ،153/3وزاد املسري البن اجلوزي.359/2 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

عذاب الدنيا أو اآلخرة ،والفعل (تستطيعون) أو (يستطيعون) على القراءتني()1

كما سبق ذكره للكفار أو آهلتهم ،يقول الزخمشري (ت538 :ه) يف تفسريه

لآلية " :فما تستطيعون أنتم اي كفار صرف العذاب عنكم"( ،)2ويف تفسري

أيضا على قراءة الياء يقول عبدالرمحن بن اجلوزي (ت597 :ه)(:)3
هذه اآلية ً
" قرأ األكثرون ابلياء .وفيه وجهان :أحدمها :فما يستطيع املعبودون صرفًا
نصرا لكم .والثان :فما يستطيع الكفار صرفًا لعذاب هللا
للعذاب عنكم وال ً

نصرا ألنفسهم"(.)4
عنهم وال ً
اثنيًا :دفع عذاب اآلخرة خاصة
وقد جاءت مفردة صرف بشأن دفع عذاب اآلخرة خاصة يف ثالثة مواضع،
ﲸ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [سورة
ﲹ
أوهلا :قوله تعاىلﭐﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
األنعام.]16:فاليوم العظيم املراد به يوم القيامة ،واملعىن فمن يدفع هللا عنه عذاب
فوزا بينا)5(.

يوم القيامة وينجو من النار فقد رمحه هللا وفاز ً ً

( )1سبق خترجيهما وتوجيههما يف املطلب اخلامس من املبحث األول صفحة .20
( )2الكشاف للزخمشري ،271/3 :وينظر :فتح القدير للشوكاين.79 /4 :
( )3هو :عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي ،أبو الفرج ،حافظ واعظ مفسر مؤرخ ،ولد سنة
508هـ ،من مؤلفاته زاد املسري يف علم التفسري،و املنتظم يف التاريخ ،وغريها كثري ،تويف سنة
597هـ.
ينظر :وفيات األعيان البن خلكان ،140/3:سري أعالم النبالء للذهيب.365/21 :
( )4زاد املسري البن اجلوزي.315/3 :
( )5ينظر :تفسري السمرقندي،438/1 :معامل التنزيل للبغوي ،132/3 :التفسري الوسيط للزحيلي:
،532/1
جملة العلوم الشرعية
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واملوضع الثان قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ [سورة الكهف .]53:واحلديث يف هذه اآلية ظاهر يف أنه عن
النار ،ورؤية الكفار هلا ،وإيقاهنم مبخالطتها ومالبستها ،مث إهنم مل جيدوا عنها
ألن املالئكة تسوقهم إليها)1(.

معدال إىل غريها؛
ً
واملوضع الثالث قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ [سورة الفرقان .]65:يف هذه اآلية دعاء املؤمنني بصرف عذاب

جهنم ورده عنهم ،يقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي (ت1376 :ه)( )2يف
تفسري اآلية وبيان معىن الصرف هنا " :أي :ادفعه عنا ابلعصمة من أسبابه

ومغفرة ما وقع منا مما هو ُم ْقتَ ٍ
ض للعذاب"(.)3

( )1ينظر :زاد املسري البن اجلوزي ،91/3 :التفسري الكبري للرازي ،475/21 :اجلامع ألحكام القرآن
للقرطيب.3/11 :
( )2هو :عبدالرمحن بن ًنصر بن عبد هللا آل سعدي الناصري التميمي ،كان مولده يف عنيزة سنة
1307هـ ،مفسر فقيه أصويل ،على جانب من الورع ،له تيسري الكرمي الرمحن يف التفسري ،تويف
سنة 1376هـ.
ينظر :مشاهري علماء جند وغريهم لعبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ ،53/3:معجم املفسرين
لنويهض.279 :
( )3تيسري الكرمي الرمحن ،586 :وينظر :تفسري القرآن للسمعاين ،30/4 :التفسري الكبري للرازي:
.481/24
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

اثلثًا :دفع الفاحشة ودواعيها

وقد جاءت مفردة صرف مبعىن دفع الفاحشة ودواعيها يف قصة واحدة،
ويف سورة واحدة ،هي سورة يوسف ،يف ثالث آايت ،أوهلا :قوله تعاىل :ﱡﭐ

ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [سورة يوسف .]24:ولن أتعرض ملا أطال
وه ِّم امرأة العزيز،
س فيه حول َه ِّم يوسف عليه السالم ومبلغهَ ،
املفسرون النَّـ َف َ
أيضا خالفهم يف برهان ربه ،ولكين أسوق ما رجحه الطربي يف تفسريه ،حيث
و ً
يقول بعد ذكر األقوال فيها " :وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب أن يقال :إن
ِ
هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه ،لوال
هللا جل ثناؤه أخرب عن ّ
هم به
أن رأى يوسف برهان ربه ،وذلك آيةٌ من هللا ،زجرته عن ركوب ما َّ
يوسف من الفاحشة .والصواب أن يقال يف ذلك ما قاله هللا تبارك وتعاىل،

واإلميان به ،وترك ما عدا ذلك إىل عامله"( ،)1فدفع هللا عن نبيه يوسف عليه
السالم الفاحشة ،فكما أنه رأى هذا الربهان من هللا تعاىل فكذلك دفع هللا
عنه اخليانة والزًن.
املوضع الثان قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﭐﱠ [سورة يوسف .]33:وهذه اآلية جاءت
بعد ذكر اجتماع النسوة عند امرأة العزيز لرتفع اللوم عن نفسها مبراودة يوسف
عليه السالم عن نفسه؛ مبشاهدهتن جلماله ،مث بعد ذلك ما حصل من إمجاعهن
( )1جامع البيان البن جرير الطربي.49/16 :
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على صحة ما ذهبت إليه ،مث إقرارها على نفسها مبراودته ،وتذييل ذلك
ابلتهديد والوعيد بسجنه إذا استمر يف عصياهنا ،فبعد ذلك كانت دعوته ربه
مييل إليهن ويتابعهن فيما يدعونه إليه)1(.

دفعا ملا كان خيافه من أن
ابلسجن ً
املوضع الثالث قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ [سورة يوسف .]34:ويف هذه اآلية بيان استجابة هللا تعاىل لدعوة
نبيه يوسف عليه السالم اليت جاءت يف اآلية السابقة ،حيث دفع عنه كيد
تلك النسوة ،وعصمه من الوقوع يف فاحشة الزًن ،يقول البيضاوي (ت:
685ه)( )2يف تفسريه لآلية ":ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎﭐﱠ فأجاب هللا دعاءه الذي
تضمنه قوله :ﱡﭐﲂ ﲃﭐﱠ ،ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﱠ فثبته ابلعصمة حىت وطن
نفسه على مشقة السجن وآثرها على اللذة املتضمنة للعصيان"(.)3

( )1ينظر :معامل التنزيل للبغوي ،239/4 :زاد املسري البن اجلوزي ،437/2 :اجلامع ألحكام القرآن
للقرطيب.184/9 :
اهدا ،ويل القضاء يف تربيز ،من كتبه:
متعبدا ز ً
( )2هو :عبد هللا بن عمر البيضاوي ،القاضي ،كان عاملا ً
ً
تفسريه أنوار التنزيل ،تويف سنة 685هـ.
ينظر :طبقات الشافعية الكربى للسبكي ،157/8:طبقات املفسرين لألدنه وي.254 :
( )3أنوار التنزيل للبيضاوي ،163/3 :وينظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،184/9 :اللباب البن
عادل.97/11 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

املطلب الثالث :الكف عن حرب العدو

جاءت مفردة صرف مبعىن الكف عن حرب العدو يف موضع واحد ،وهو
يف سورة آل عمران من قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱲﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱳ
ﱱ
ﲀ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ
ﲁ
ﱾﱿ
ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﲙ ﱠ [سورة آل عمران .]152:اآلية يف قصة معركة أحد وما كان فيها من
قتال ذر ًيعا ،مث بعد ذلك تغريت
تفوق املسلمني يف أول املعركة ،وقتلهم الكفار ً
املوازين ومالت الكفة لكفار قريش؛ بعد أن كف هللا تعاىل املسلمني عن قتاهلم
بتقديره وتدبريه سبحانه؛ حلكمة ابلغة يريدها ،كما هي سنته يف االبتالء
والتمحيص ،يقول أبو السعود (ت982 :ه)( )1يف تفسريه لآلية " :أي كفكم
عنهم حىت حالت احلال ودالت الدولة ،وفيه من اللطف ابملسلمني ماال

خيفى"(.)2

( )1هو :حممد بن حممد بن مصطفى العمادي ،املوىل أبو السعود ،احلنفي ،مفسر شاعر ،من علماء
الرتك املستعربني ،تقلد القضاء يف القسطنطينية ،وويل اإلفتاء ،صاحب تفسري إرشاد العقل السليم،
تويف سنة 982هـ .ينظر :شذرات الذهب البن العماد ،398/8 :األعالم للزركلي.59/7 :
معجم املفسرين لنويهض.625 :
( )2إرشاد العقل السليم أليب السعود ،99/2 :وينظر :أنوار التنزيل للبيضاوي ،43/2 :مدارك التنزيل
للنسفي.301/1 :
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املطلب الرابع :العدول عن اإلميان

جاءت مفردة صرف يسبقها االستفهام اإلنكاري عن عدول أهل الكفر
عن احلق واإلميان ابهلل تعاىل إىل الضالل والشرك ،يف ثالثة مواضع من كتاب
هللا سبحانه ،يف سورة يونس مث الزمر مث غافر ،ففي سورة يونس قوله تعاىل:
ﱡﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ

[سورة

يونس ]32:حيث يقول الشوكان يف تفسريه هلذه اآلية " :فأىن تصرفون أي :كيف
تستجيزون العدول عن احلق الظاهر ،وتقعون يف الضالل إذ ال واسطة بينهما؟
فمن ختطى أحدمها وقع يف اآلخر ،واالستفهام لإلنكار ،واالستبعاد،
والتعجب"(.)1

ويف سورة الزمر قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ

:

[سورة الزمر ]6

يقول النسفي (ت701 :ه)( )2يف تفسريه عند بيانه هلذه املفردة يف هذه اآلية:

" فكيف يعدل بكم عن عبادته إىل عبادة غريه"(.)3

( )1فتح القدير للشوكان ،504/2 :وينظر :التفسري الكبري للرازي.247 /17 :
اهدا ،وله مصنفات كثرية يف
( )2هو :عبد هللا بن أمحد بن حممود النسفي أبو الربكات ،كان عا ًملا ز ً
الفقه واألصول ،وصنف املدارك يف التفسري ،تويف سنة 701هـ يف بغداد.
ينظر :الدرر الكامنة البن حجر ،17/3:طبقات املفسرين لألدنه وي .263
( )3مدارك التنزيل للنسفي ،170/3 :وينظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،236/15 :فتح القدير
للشوكاين.517/4 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

ويف سورة غافر قوله تعاىل:
ﱹ ﱺ ﱠ [سورة غافر ]69:يقول السمرقندي (ت370 :ه) يف عبارة
صرحية واضحة على أن معىن الصرف هنا العدول عن اإلميان ،وذلك عند بيانه
صَرفُو َن عن القرآن ،واإلميان من أين
هلذه املفردة يف اآلية " :يعين :من أين يُ ْ
تعدلون عنه إىل غريه؟ "(.)1
أيضا صرف القلوب عن اإلميان والعدول هبا
ولعل مما يدخل يف ذلك ً
بسبب ظلمها ،وما فيها من النفاق والكرب ،وهذا جاء يف آيتني ،يف سورة
األعراف ويف سورة التوبة ،ففي سورة األعراف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [سورة األعراف .]146:يقول القامسي
(ت1332 :ه) يف تفسريه هلذه اآلية " :أي سأمنع فهم احلجج واألدلة الدالة
على عظميت وشريعيت وأحكامي ،قلوب املتكربين عن طاعيت ،واملتكربين على
الناس؛ أي فكما استكربوا أذهلم هللا ابجلهل"(.)2
واآلية األخرى يف سورة التوبة ،ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﲛ ﱠ [سورة التوبة.]127:وجاءت املفردة مرتني ،والثانية نتيجة لألوىل
فانصرافهم من املكان ،أو عن اإلميان أدى إىل إضالهلم جمازاة على كفرهم)3(.
( )1تفسري السمرقندي ،213/3 :وينظر جامع البيان للطربي ،413/21 :فتح القدير للشوكاين.574/4 :
( )2حماسن التأويل للقامسي.182/5 :
( )3ينظر :تفسري القرآن للسمعاين.362/2 :
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املطلب اخلامس :النظر بلمحة ألصحاب النار يف عذاهبم

جاءت مفردة صرف متعلقة ابلبصر ،مبعىن نظر أصحاب األعراف أو أهل
اجلنة ألصحاب النار يف عذاهبم بلمحة عن غري قصد ،وذلك يف قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ

[سورة

األعراف .]47:يقول ابن عادل (ت880 :ه)( )1يف تفسريه لآلية " :معناه :كلما
تضرعوا إىل َِّ
اَّلل يف أال جيعلهم
وقعت أبصار أصحاب األعراف على أهل النار َّ ُ
من زمرهتم .ويف قوله :ﱡﭐﲃ ﲄﭐﱠ فائدة جليلة ،وهو أهنم مل يلتفتوا إىل
جهة النَّار إال جمبورين على ذلك ال ابختيارهم؛ ألن مكان ِّ
الشر حمذور"(.)2
***

( )1هو :عمر بن علي بن عادل ،أبو حفص ،الدمشقي ،احلنبلي ،مفسر ،اشتهر بتفسريه الذي مساه:
اللباب يف علوم الكتاب ،تويف بعد عام 880هـ.
ينظر :طبقات املفسرين لألدنه وي ،418 :هدية العارفني إلمساعيل ابشا.794/5 :
( )2اللباب البن عادل ،130/9 :وينظر :تفسري السمرقندي ،518/1 :حماسن التأويل للقامسي:
.62/5
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

والَبد
املطلب السادس :تقليب الرايح وقسمة املطر ََ
الربد مبعىن تقليبها وتقسيمها
جاءت مفردة صرف متعلقة ابلرايح واملطر و ََ
وذلك يف عدة مواضع من القرآن الكرمي على النحو اآلت:
أوال :تقليب الرايح
ً

اآليتان اللتان جاءت مفردة صرف فيهما متعلقة بتقليب الرايح يف سورة
البقرة ويف سورة اجلاثية ،واحلديث فيهما عن نزول املطر؛ لكن املفردة وردت يف
تقليب الرايح خاصة ،ففي سورة البقرة قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﭐﱠ [سورة البقرة.]164:
وقد بني القامسي (ت1332 :ه) أن معىن تصريف هنا :تقليب حيث قال يف
تفسري اآلية " :ﱡﭐ ﱢ ﱣﱠ أي :تقليبها يف مهاهبا :قبوال ودبورا وجنواب
ومشاال ،ويف أحواهلا :حارة وابردة وعاصفة ولينة ،فتارة مبشرة بني يدي

السحاب ،وطورا تسوقه ،وآونة جتمعه ،ووقتا تفرقه ،وحينا تصرفه"( ،)1وبني
أيضا ابن سعدي (ت1376 :ه) يف تفسريه وزاد عليه هداايت إميانية
ذلك ً
من هذا التصريف حيث قال" :ويف ﱡﭐ ﱢ ﱣﱠ ابردة وحارة ،وجنواب
ومشاال وشرقا ودبورا وبني ذلك ،واترة تثري السحاب ،واترة تؤلف بينه ،واترة
تلقحه ،واترة تدره ،واترة متزقه وتزيل ضرره ،واترة تكون رمحة ،واترة ترسل

( )1حماسن التأويل للقامسي.458/1 :
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ابلعذاب؛ فمن الذي صرفها هذا التصريف ،وأودع فيها من منافع العباد ،ما
ال يستغنون عنه؟ وسخرها ليعيش فيها مجيع احليواًنت ،وتصلح األبدان
واألشجار ،واحلبوب والنوابت ،إال العزيز احلكيم الرحيم ،اللطيف بعباده

املستحق لكل ذل وخضوع ،وحمبة وإًنبة وعبادة؟ "(.)1
ويف سورة اجلاثية قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ [سورة اجلاثية ]5:وقد
جاء تفسريها مقارًاب لتفسري املفردة يف سورة البقرة ،يقول الشوكان (ت:
1250ه) عند تفسريه لسورة اجلاثية " :ومعىن تصريف الرايح أهنا هتب اترة
من جهة ،واترة من أخرى ،واترة تكون حارة ،واترة تكون ابردة ،واترة ًنفعة،
واترة ضارة"(.)2

***

( )1تيسري الكرمي الرمحن البن سعدي ،79 :وينظر :إرشاد العقل السليم أليب السعود.184/1 :
( )2فتح القدير للشوكاين ،6/5 :وينظر :تفسري القرآن البن كثري ،264/7روح املعين لأللوسي:
.139/13
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

والَبد
اثنيًا :قسمة املطر ََ
جاءت مفردة صرف متعلقة ابملطر والربد يف موضعني من القرآن الكرمي،
أوهلما يف سورة النور يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜ

ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩﭐﱠ[سورة النور .]43:مفردة
الربد
الربد ،وضمريها إما أن يعود على املطر و ََ
صرف هنا جاءت بعد ذكر املطر و ََ
الربد ،وهذا وجدته عند كثري من املفسرين؛
وإما أن يعود على أقرب مذكور وهو ََ
الربد واملطر
لكن ابن كثري أورد احتمالني يف عود الضمري ،فإما أن يعود إىل ََ
فيصيب به من يشاء رمحة هلم ،ويؤخر نزوله عن آخرين ،واالحتمال الثان :أن
انتقاما منه
الربد فيصيب به من يشاء فيتلف الزروع والثمار ً
يعود الضمري إىل ََ
سبحانه ،ويصرفه عمن يشاء رمحة هبم)1(.
اثن هذه املواضع قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ [سورة الفرقان .]50:والضمري يف صرفناه يعود على املطر املذكور
يف اآليتني السابقتني هلذه اآلية يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [سورة الفرقان ] 49-48 :وتصريف املطر قسمته
بني اخللق وفق إرادة هللا ومشيئته ،وإن كان يف عود الضمري يف صرفناه قول
آخر أنه يعود إىل القرآن الذي مر ذكره يف أول السورة؛ لكنه قول بعيد ،لطول
( )1ينظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري ،73/6 :اللباب البن عادل ،420/14 :فتح القدير
الربِد يف املطلب الثاين من املبحث
للشوكاين.49/4 :وسبق ترجيح القول أبن الضمري يعود إىل رر
األول.
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الفصل ،واألصل أن الضمري يعود ألقرب مذكور( ،)1وقد استبعد السمعان
(ت489 :ه)( )2عوده للقرآن بعد ذكره هلذا القول( ،)3ونسب ابن عادل
(ت880 :ه) القول أبنه يعود للمطر إىل اجلمهور( ،)4وقد أورد املفسرون
تفسريا هلذه اآلية ،ومن ابب االختصار
بعض اآلاثر املروية يف قسمة املطر
ً
أقتصر على أثر واحد يروى عن ابن عباس (ت68 :ه)( )5رضي هللا عنهما،
هو األشهر يف هذا املوضع ،فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال" :ما من عام
مطرا من عام ولكن هللا يصرفه بني خلقه كيف يشاء مث قرأ هذه اآلية"(.)6
أبكثر ً

( )1ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي.337/2 :
( )2هو :منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعان ،أبو املظفر ،احلنفي مث الشافعي ،كان كبري القدر
نقادا عالمة حمببًا إىل الناس ،يقول عنه الذهيب :تعصب ألهل احلديث والسنة واجلماعة ،وكان
ً

شوكا يف أعني املخالفني ،وحجة ألهل السنة ،تويف سنة 489هـ.
ينظر سري أعالم النبالء للذهيب ،114/19 :طبقات الشافعية البن القاضي شهبة .273/1
( )3ينظر تفسري القرآن للسمعان.25/4 :

( )4ينظر :اللباب البن عادل.546/14 :
( )5هو:عبدهللا بن العباس بن عبداملطلب يكىن أاب العباس ،حرب األمة وترمجان القرآن ،ابن عم رسول
هللا  ،مات ابلطائف سنة 68هـ.
ينظر :اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ،150/4:االستيعاب البن عبدالرب.933/3:
( )6أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب :صالة االستسقاء ،ابب :كثرة املطر وقلته ،حديث رقم:
 ،6557وذكره األلبان يف السلسلة الصحيحة برقم.2461:
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

املطلب السابع :بعث نفر من اجلن الستماع القرآن

جاءت مفردة صرف متعلقة ابجلن يف قصة استماعهم للقرآن يف سورة
األحقاف ،وذلك يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ

[سورة

األحقاف .]29:وأصح ما قيل يف سبب بعث هؤالء النفر من اجلن إىل النيب صلى
هللا عليه وسلم ،ما جاء يف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:
(انطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه عامدين إِىل سوق
ُّهب،
عكاظ ،وقد حيل بني الشياطني وبني خرب السماء ،وأ ْ
ُرسلت عليهم الش ُ
فرجعت الشياطني ،فقالوا :ما لكم؟ قالواِ :حيل بيننا وبني خرب السماء وأُرس ْلت
علينا الشُّهب ،قالوا :ما ذاك إِالّ من ٍ
شيء حدث ،فاض ِربوا مشارق األرض
ُ
توجهوا حنو هتامة ابلنيب ‘ وهو
ومغارَهبا فانظروا ما هذا األمرَّ ،
َّفر الذين ّ
فمر الن ُ
تسمعوا له،
بـ (خنلة) وهو يصلِّي أبصحابه صالة الفجر ،فلما مسعوا القرآن َّ
رجعوا إِىل قومهم
فقالوا :هذا الذي حال بينكم وبني خرب السماء ،فهنالك َ
الر ْش ِ
د ،فأنزل هللاُ على نبيِّه :ﱡﭐ ﱁ ﱂ
آًن َع َجبًا يَـ ْه ِدي إِ َىل ُّ
فَقالُوا إِ ًَّن َِمس ْعنا قـُ ْر ً

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ [سورة اجلن.)1(]1:
يقول القرطيب (ت671 :ه) يف معىن مفردة صرف هنا " :ومعىن
ﱡﭐﱂﱠ :وجهنا إليك وبعثنا .وذلك أهنم صرفوا عن اسرتاق السمع من السماء
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األذان ،ابب اجلهر بقراءة صالة الفجر ،حديث رقم،773 :
ومسلم يف صحيحه ،كتاب الصالة ،ابب اجلهر ابلقراءة يف الصبح والقراءة على اجلن ،حديث
رقم.449 :
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برجوم الشهب "( ،)1وبعثهم للنيب صلى هللا عليه وسلم بسبب ما حل هبم من
الرجم كما هو يف األثر الذي مر ،وقد أكد هذا املعىن مكي بن أيب طالب

(ت437 :ه)( )2حيث قال عند تفسريه هلذه اآلية " :واذكر اي حممد إذ صرفنا
نفرا من اجلن يستمعون القرآن ،وصرفه إايهم هو الرجم الذي حل هبم
إليك ً
ابلشهب من السماء عند االستماع على عادهتم"(.)3
***

( )1اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب.210/16 :
( )2هو :مكي بن أيب طالب محوش القيسي،أبو حممد ،ولد سنة ،355متبحر يف علوم القراءات
والعربية ،حسن الفهم واخللق ،كثري التأليف يف علوم القرآن ،من كتبه اهلداية إىل بلوغ النهاية ،تويف
سنة437هـ.
ينظر:سري أعالم النبالء للذهيب ،591/17:طبقات املفسرين لألدنه وي.115 :
( )3اهلداية ملكي بن أيب طالب.6862/11 :
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على النيب العريب
األمي الذي أرسله ربه مؤيدا ابحلجج الواضحات ،وبعد معايشيت هلذا البحث
ظهر يل نتائج مهمة أمجلها يف النقاط اآلتية:
 -1غزارة املادة العلمية املتعلقة ابملفردات القرآنية ،وتشعب مواردها ومصادرها
وخصوصا علوم القرآن ،مع دقة ارتباطها بعلوم اللغة
بني علوم الشريعة
ً
العربية.
 -2أكثر تعلق مادة صرف يف القرآن الكرمي ابآلايت القرآنية أو الكونية،
وتقليبها للتوضيح والبيان ،وإقامة احلجة ،وبيان احملجة.
 -3أن معظم املواضيع اليت تدور حوهلا مادة صرف مواضيع عقدية ،غرضها
إثبات الربوبية؛ امللزم لتوحيد اإلهلية ،والنبوة واجلنة والنار.
موضعا ،ومعظم ورودها
 -4وردت مفردة صرف يف القرآن الكرمي يف ثالثني
ً
يف السور املكية ،ومل ترد إال يف أربع سور مدنية ،هي البقرة وآل عمران
والتوبة والنور ،بينما بقية املواضع جاءت يف ثنيت عشرة سورة مكية؛ ليدل
على أن أهم أغراضها إثبات العقيدة وترسيخها ،وهذا يتماشى مع أغراض
السور املكية.
 -5جاءت مفردة صرف مبعىن دفع الفاحشة يف قصة واحدة ويف سورة واحدة
وهي سورة يوسف عليه السالم ،وفيها بيان عناية هللا سبحانه بعبادة
املخلصني؛ حيث يدفع عنهم ما يشينهم ،ويضر بدينهم.
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 -6ظهور الدالئل على قدرة اخلالق سبحانه يف تقليب الرايح واملطر حيث
يصرفها كيف يشاء ،وأنه املستحق للعبادة دون من سواه.
 -7يف بعث طائفة من اجلن إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وتوجيههم إليه
ليستمعوا إىل قراءته القرآن ،دليل على إمياهنم ،وعموم الرسالة إليهم،
فورا.
ومبادرهتم ابإلميان فور االستماع ،مث قيامهم بدعوة قومهم ً
 -8جاءت مفردة صرف بصيغة الفعل املاضي إحدى عشرة مرة ،وبصيغة
الفعل املضارع مثان مرات ،وبصيغة فعل األمر (الدعاء) مرة واحدة ،وبصيغة
املبين للمجهول مخس مرات ،وبصيغة املصدر ثالث مرات ،وبصيغة اسم
املكان مرة واحدة ،وبصيغة اسم املفعول مرة واحدة.
***
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

التوصيات:

 -1العناية بدراسة املفردات القرآنية ،واستخراج معانيها ،وبيان ارتباط معانيها
مببانيها ،ليظهر ما يف القرآن من اإلعجاز البيان الدال على مصدره ،وأنه
تنزيل من حكيم عليم.
 -2الدعوة إىل إظهار ما يف القرآن من احلجج بتقليب املعان بغية التبيني
واإليضاح ،سواء كان ذلك يف مواضيع العقيدة ،أو األحكام أو السرية ،أو
غريها.
 -3كتب التفسري مليئة ببيان الفروق والدقائق اللغوية يف معان املفردات،
فيجب العناية هبا ،وتصنيفها وفق كثرة تعاطيها هلذه املفردات؛ لكي يتمكن
الباحث من العثور على بغيته أبسهل طريق.
كثريا طيبًا مبارًكا فيه على ما يسر من إمتام هذا
ويف اخلتام أمحد هللا ً
محدا ً
البحث الذي بذلت فيه قصارى جهدي للوصول فيه إىل بناء اثبت األركان
مستخلصا له من كتب التفسري واللغة وغريها،
قائم على قواعد البحث العلمي،
ً
لبيان مفردة صرف ،وما يستخرج من معانيها ومبانيها من الفوائد ،فاحلمد هلل
وظاهرا وابطنًا ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبد هللا ورسوله حممد
وآخرا،
ً
ً
أوال ً
وعلى آله وصحبه أمجعني.
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ثبت املصادر واملراجع:
• اإلابنة الكربى .البن بطة العكربي ،حتقيق :رضا معطي ،وعثمان األثيويب ،ويوسف الوابل ،والوليد
بن سيف النصر ،ومحد التوجيري ،دار الراية ،الرايض ،الطبعة األوىل1426 -1415 ،ه
• اإلتقان يف علوم القرآن ،للجالل السيوطي ،احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،نشر اهليئة املصرية العامة
للكتاب1394 ،ه.
• إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي .أليب السعود حممد بن حممد العمادي ،نشر دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،بدون اتريخ.
• االستيعاب يف معرفة األصحاب .ليوسف بن عبدهللا بن عبدالرب النمري ،حتقيق :علي حممد البجاوي،
نشر دار اجليل ،بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.
• اإلصابة يف تتمييز الصحابة .أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،نشر
دار اجليل ،بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.
• أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن .حملمد األمني بن حممد الشنقيطي ،نشر دار الفكر للطباعة
والنشر ،بريوت1415 ،هـ.
• األعالم ،قاموس وتراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني .خلري الدين
الزركلي ،نشر دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة السادسة1984 ،م.
• أنوار التنزيل وأسرار التأويل .لعبد هللا بن عمر البيضاوي ،نشر دار الفكر ،بريوت ،بدون اتريخ.
• حبر العلوم .لنصر بن حممد السمرقندي ،حتقيق :حممود مطجي ،نشر دار الفكر ،بريوت ،بدون
اتريخ.
• البحر احمليط .حملمد بن يوسف بن حيان األندلسي ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،وغريه ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
• البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع .حملمد بن علي الشوكاين ،دار املعرفة ،بريوت ،بدون
اتريخ.
• البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة .حملمد يعقوب الفريوزآابدي ،حتقيق :حممد املصري ،نشر مجعية
إحياء الرتاث اإلسالمي ،الكويت ،الطبعة األوىل 1407هـ.
• اتج العروس من جواهر القاموس .حملمد مرتضى احلسيين الزبيدي ،نشر دار اهلداية ،بدون اتريخ.
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ف) يف القرآن الكرمي ودالالهتا (دراسة موضوعية)
(ص َر َ
مفردة َ
د .علي بن عبدالرمحن النجاشي

• اتريخ بغداد .أليب بكر أمحد بن علي املعروف ابخلطيب البغدادي ،نشر دار الكتب العلمية ،بريوت،
بدون اتريخ.
• التحرير والتنوير .حممد الطاهر ابن عاشور ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس1997 ،م.
• حتفة الفقهاء .للعالء السمرقندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية1414 ،ه.
• ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري ،لعبدهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي،
دار ابن خزمية ،الرايض ،الطبعة األوىل1414 ،ه.
• تذكرة احلفاظ.أليب عبد هللا مشس الدين حممد الذهيب ،نشر دار الكتب العلمية ،بريوت الطبعة األوىل،
بدون اتريخ.
• تراجم املؤلفني التونسيني .حملمد حمفوظ ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية1994 ،م.
• التسهيل لعلوم التنزيل .حملمد بن أمحد ابن جزي ،حتقيق :عبدهللا اخلالدي ،دار األرقم بن أيب األرقم،
بريوت ،الطبعة األوىل1416 ،ه.
• تفسري القرآن العظيم.أليب الفداء إمساعيل بن كثري ،دار الفكر ،بريوت1401 ،هـ.
• تفسري القرآن .أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين ،حتقيق :ايسر بن إبراهيم ،وغنيم بن عباس بن
غنيم ،نشر دار الوطن ،الرايض ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
• التفسري الكبري .أومفاتيح الغيب .للفخر حممد بن عمر الرازي ،نشر دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل1421 ،هـ.
• تفسري املنار .حملمد رشيد رضا ،دار املنار ،القاهرة ،الطبعة الثانية1366 ،هـ.
• التفسري الوسيط .لوهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
• تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ،حملمد األمني األرمي اهلرري ،دار طوق النجاة،
بريوت ،الطبعة األوىل1424 ،ه.
• تيسري الكرمي الرمحن يف تفسريكالم املنان .لعبدالرمحن بن انصر بن سعدي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
1421هـ.
• التيسري يف القراءات السبع .أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة
الثانية1984 ،م.
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• جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،أليب جعفرحممد بن جرير الطربي ،نشر دار الفكر ،بريوت،
1405هـ.
• اجلامع ألحكام القرآن .أليب عبد هللا حممد بن أمحد القرطيب ،نشر دار الشعب ،القاهرة ،بدون اتريخ.
• اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي .حملمود صايف ،دار الرشيد ،دمشق ،مؤسسة اإلميان ،بريوت ،الطبعة
الرابعة1418 ،ه.
• حجة القراءات ،لعبدالرمحن بن زجنلة ،احملقق :سعيد األفغاين ،دار الرسالة ،بدون اتريخ.
• احلجة للقراء السبعة ،أليب علي الفارسي ،حتقيق :بدر الدين قهوجي وأمحد الدقاق ،دار املأمون
للرتاث ،بريوت ،دمشق ،الطبعة الثانية1413 ،ه.
• الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،ألمحد بن يوسف عبد الدائم املعروف ابلسمني احلليب ،حتقيق:
أمحد اخلراط ،دار القلم ،دمشق ،بدون اتريخ.
• روح البيان .إلمساعيل حقي ،دار الفكر ،بريوت ،بدون اتريخ.
• روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين .لشهاب الدين السيد حممود اآللوسي ،نشر دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،بدون اتريخ.
• زاد املسري يف علم التفسري .أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،نشر املكتب اإلسالمي ،بريوت،
الطبعة الثالثة1404 ،هـ.
• زهرة التفاسري ،حملمد بن أمحد بن مصطفى املعروف أبيب زهرة ،دار الفكر العريب ،بدون اتريخ.
• السبعة يف القراءات .ألمحد بن جماهد ،حتقيق :شوقي ضيف ،دار املعارف ،مصر ،الطبعة الثانية،
1400هـ.
• سلسلة األحاديث الصحيحة .حملمد انصر الدين األلباين ،نشر مكتبة املعارف ،الرايض ،بدون اتريخ.
• السنن الكربى .أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،نشر مكتبة دار
الباز ،مكة املكرمة1414 ،هـ.
• سري أعالم النبالء .لشمس الدين حممد الذهيب ،حتقيق :شعيب األرانؤوط ،وحممد العرقسوسي ،نشر
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة التاسعة1413 ،هـ.
• شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .لعبد احلي بن العماد احلنبلي ،حتقيق :عبد القادر األرانؤوط،
و حممود األرانؤوط ،نشر دار ابنكثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1406 ،هـ.
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• شرح العقيدة الطحاوية .البن أيب العز احلنفي ،حتقيق :أمحد شاكر ،نشر املكتب اإلسالمي ،بريوت،
الطبعة الرابعة1391 ،هـ.
• شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،حملمد بن عبداملنعم بن حممد اجلوجري ،حتقيق :نواف
احلارثي ،نشر عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
• شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،حملمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ،دار املعرفة،
بريوت1398 ،ه.
• مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم .لنشوان احلمريي ،حتقيق :حسن العمري ومطهر األرايين
ويوسف حممد عبدهللا ،دار الفكر املعاصر ،بريوت ودمشق ،الطبعة األوىل1420 ،ه.
• صحيح البخاري ،أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق :مصطفى البغا ،نشر دار ابن
كثري ،بريوت الطبعة الثالثة1407 ،هـ.
• صحيح مسلم .أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي،
نشر :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بدون اتريخ.
• طبقات الشافعية الكربى .لعبدالوهاب بن علي السبكي ،حتقيق :حممود حممد الطناحي ،عبدالفتاح
حممد احللو ،نشر دار هجر للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية1413 ،هـ.
• طبقات الشافعية.ألمحد بن حممد بن قاضي شهبة ،حتقيق :عبداحلليم خان ،نشر عامل الكتب،
بريوت ،الطبعة األوىل1407 ،هـ.
• الطبقات الكربى .حملمد بن سعد ،نشر دار صادر ،بريوت ،بدون اتريخ.
• طبقات املفسرين .ألمحد بن حممد األدنه وي ،حتقيق :سليمان بن صاحل اخلزي ،مكتبة العلوم واحلكم،
املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1997 ،م.
• طبقات النسابني .لبكر بن عبدهللا أبو زيد ،دار الرشد ،الرايض ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
• العرب يف خرب من غرب .أليب عبدهللا مشس الدين حممد الذهيب ،حتقيق :صالح الدين املنجد ،نشر
مطبعة حكومة الكويت ،الكويت ،الطبعة الثانية1984 ،م.
السنَّة  -املفهوم ،والفضائل ،واملعن ،واملقتضى ،واألركان ،والشروط،
• عقيدة املسلم يف ضوء الكتاب و ُّ
والنواقص ،والنواقض .لسعيد بن علي بن وهف القحطاين ،مطبعة سفري ،الرايض ،بدون اتريخ.
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• عمدة الكتاب ،أليب جعفر النحاس ،حتقيق :بسام اجلايب ،دار ابن حزم للطباعة والنشر ،الطبعة
األوىل1425 ،ه.
• غاية النهاية يف طبقات القراء ،مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري ،مكتبة ابن تيمية.
• فتح البيان يف مقاصد القرآن .حممد صديق خان القنوجي ،املكتبة العصرية ،بريوت1412 ،ه.
• فتح الرمحن يف تفسري القرآن .جملري الدين العليمي ،حتقيق :نور الدين طالب ،دار النوادر ،الطبعة
األوىل1430 ،ه.
• فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري .حملمد بن علي بن حممد الشوكاين ،نشر
دار الفكر ،بريوت ،بدون اتريخ.
• فهرس الفهارس واألثبات و معجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت .لعبداحلي بن عبدالكبري الكتاين،
حتقيق :إحسان عباس ،نشر دار العريب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية1402 ،هـ.
• فوات الوفيات .حملمد بن شاكر الكتيب ،حتقيق :علي حممد بن يعوض هللا ،عادل أمحد عبداملوجود،
نشر دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل2000 ،م.
• الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل .حملمد بن عمر الزخمشري ،حتقيق:
عبدالرزاق املهدي ،نشر دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بدون اتريخ.
• لباب التأويل يف معاين التنزيل .لعالء الدين علي بن حممد البغدادي املشهور ابخلازن ،نشر دار الفكر،
بريوت1399 ،هـ.
• اللباب يف علوم الكتاب .أليب حفص عمر بن علي بن عادل ،حتقيق :عادل أمحد عبداملوجود ،و
علي حممد معوض ،نشر دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.
• لسان العرب .حملمد بن مكرم بن منظور ،نشر دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل ،بدون اتريخ.
• حماسن التأويل .حملمد مجال الدين القامسي ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت1422 ،هـ.
• احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .أليب حممد عبداحلق بن غالب بن عطية ،حتقيق :عبدالسالم
عبدالشايف حممد ،نشر دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.
• مدارك التنزيل وحقائق التأويل .لعبدهللا بن أمحد النسفي ،مؤسسة الرسالة ،بدون اتريخ.
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• مشاهري علماء جند وغريهم .لعبدالرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ ،دار اليمامة ،الطبعة األوىل،
1392هـ.
• معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول .حلافظ بن أمحد حكمي ،حتقيق :عمر بن حممود
أبو عمر ،نشر دار ابن القيم ،الدمام ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.
• معامل التنزيل .أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي ،حتقيق :خالد عبدالرمحن العك ،نشر دار املعروفة،
بيغوت ،بدون اتريخ.
• معجم األدابء .لياقوت بن عبدهللا احلموي ،نشر دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1411هـ.

مؤصل ببيان العالقات بني ألفاظ القرآن الكرمي أبصواهتا
• املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي ( َّ
وبني معانيها) .حملمد حسن جبل ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،الطبعة األوىل2010 ،م.
• معجم املفسرين «من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر» .لعادل نويهض ،مؤسسة نويهض الثقافية،
بريوت ،الطبعة الثالثة1409 ،ه.
• معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم .للجالل السيوطي ،حتقيق :حممد إبراهيم عبادة ،مكتبة
اآلداب ،القاهرة ،الطبعة األوىل1424 ،ه.
• معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،حتقيق :بشار عواد،
وشعيب األرانؤوط ،صاحل مهدي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1404 ،هـ.
• املغين البن قدامة ،عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ،مكتبة القاهرة1388 ،ه.

• مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس الرازي ،املتوىف سنة 395ه ،دار الفكر1399 ،ه،
حتقيق عبدالسالم هارون.
• امللل والنحل .حملمد بن عبدالكرمي الشهرستاين ،حتقيق :حممد سيدكيالين ،نشر دار املعرفة ،بريوت،
1404هـ.
• نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،إلبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر البقاعي،
دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
• اهلداية إىل بلوغ النهاية .أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي ،مطبوعات جامعة الشارقة ،الطبعة
األوىل1429 ،هـ.
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• هدية العارفني :أمساء املؤلفني و آاثر العارفني .إلمساعيل ابشا البغدادي ،نشر دار الكتب العلمية،
بريوت1413 ،هـ.
• وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .ألمحد بن حممد بن خلكان ،حتقيق :إحسان عباس ،نشر دار
الثقافة ،لبنان ،بدون اتريخ.
***
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