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 مجلة العلوم الشرعية ٩ 
 هـ١٤٣٧محرم الثالثون  و  الثامنالعدد 

 
 
 

 قواعد النشر
دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   

 : وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط اآلتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واالبتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤

 .أال يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦
 . أو لغيره 

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٦٠(ت البحث عن  أال تزيد صفحا -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 

يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤
 ..واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 
١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف       : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
 أو ترسـل علـى البريـد اإللكترونـي      CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستالت من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًاسعا ت
 :عنوان المجلة 
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 مجلة العلوم الشرعية ١١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 
 

 المحتويات
 

 ١٣   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن وداللة باإلنسان الشيطان تلبس

  السحيباني ناصر بن محمد. د

 ١٠٧  الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في 

  خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

  والدعاء لهم من المسلمين  على الكفار والظلمةالدعاء

  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه
١٩١ 

   عبد المجيد بن صالح المنصور.د

 الحُكْمُ اإلِضَافي في أصول الفقه

 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
٢٩٧ 

  يحيى بن حسين الظلمي. د

 ٣٥١ - عـرض ودراسـة - النسخ في آيات الزكاة والصدقة

  العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 ٤٣٧ والغربية اإلسالمية :الرؤيتين في الجمال معايير
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 ذلك على القرآن وداللة باإلنسان الشيطان تلبس
   - عقدية دراسة –

  

  

  

  

  

  
 السحيباني ناصر بن محمد. د  

 الدين أصول كلية ــ المعاصرة والمذاهب العقيدة قسم
 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
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 ذلك على القرآن وداللة باإلنسان الشيطان تلبس 

    - عقدية دراسة –
 
 السحيباني ناصر بن محمد. د  

 الدين أصول كلية ــ المعاصرة والمذاهب العقيدة قسم
 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

 
  

 :ملخص البحث
باإلنـسان هـو مـن     القـول بـأن الـشيطان يتلـبس     يتناول هـذا البحـث مـسألة تلـبس الـشيطان باإلنـسان، و             

وأهـل الـسنة متفقـون    . وإنكـار التلـبس قـول المعتزلـة     . عقيدة السلف كما ذكره غير واحد مـن المفـسرين       
 . بقول المعتزلة على إمكانية التلبس وحصوله،  إال بعض المتأخرين من أهل السنة ممن تأثر

وجمهور المفسرين على القول بإثبات المس ، بل كثيـر مـنهم لـم يعـرض إال هـذا القـول ، ومـن عـرض                     
ولــم أقــف علــى مفــسر اقتــصر علــى ذكــر القــول بــالمنع دون    . للقــول بــالمنع قــرن ذلــك بــذكر القــول بــالجواز   

 –فــسرين وأول مــن ذكــر الخــالف فــي المــسألة  مــن الم   . اإلشــارة إلــى القــول بــالجواز ووقــوع ذلــك حقيقــة     
 .وأول من ذكر المفسرون إنكاره للمس هو أبو علي الجبائي . هو الماوردي في تفسيره –حسب اطالعي 

هو الزمخشري وتبعـه علـى ذلـك البيـضاوي وأبـو          أنكر الصرع  ممن وقفت على تفاسيرهم        وأول مفسر   
 .للمسالرازي يمكن القول بأنه يميل إلى قول المنكرين و.   والشربينيوالطبرسيالسعود 

واسـتدل المثبتـون   . واآلية تدل على أن الـصرع يكـون مـن الجـن ، وهـي دليـل علـى فـساد مـن أنكـر ذلـك                     
وبينـوا بطـالن   .  على صحة ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة متنوعة من القرآن والسنة والعقـل والحـس والمـشاهدة      

 .أدلة المنكرين أو عدم داللتها 
 بـه الـصحابة ممـن       مـس الـشيطان لإلنـسان ، وهـذا الفهـم قـال            وتبين أن اآلية دليـل صـحيح وواضـح علـى            

والمنكـرون لداللـة اآليـة علـى مـس الـشيطان لإلنـسان        .، ولم يروى عن أحد منهم خالفه  روي عنهم في ذلك   
موافقـون  . هم في الحقيقة مخالفون لما عليه الصحابة ، ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة واتفقوا عليه       

 . تأثر برأيهم ومذهبهم في هذه المسألة للمعتزلة أو ممن 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثالثون م
 

 المقدمة
 آلــه وعلــى  للعــالمين رحمــة المبعــوث علــى والــسالم والــصالة، العــالمين رب هللا الحمــد

 :وبعد، كثيرا تسليما وسلم  الدين، يوم إلى أثره واقتفى هديه على سار ومن وصحبه

 ومــسائلها العقيــدة موضــوعات مــن لــه وصــرعه باإلنــسان الــشيطان تلــبس قــضية فــإن

 عــصرنا فــي خاصــة المواقــف، فيهــا وتباينــت، اآلراء فيهــا واختلفــت، الكــالم فيهــا كثــر التــي

 هــذه طــرح مــن تخلــو ال العنكبوتيــة الــشبكة فــي والمنتــديات المواقــع مــن فكثيــر، الحاضــر

 وأوقعهـم ،  الكثيـر  أذهـان  شتت مما،  والفنية الفنية بين وتكرارها طرحها يعاد بل،  القضية

 المتعـددة  المواقـع  استحـضرنا  إذاو. فيهـا  الباطـل  من الحق تميز يستطيعوا فلم،  حيرة في

 بــآرائهم  تــأثر  ممــن  أو، المعتزلــة مــنهج  علــى  هــم  ممــن العقالنيــون  المتعــددون  والكتــاب

ــاتهم فــي يــرددون، ومقــاالتهم ــارات بــصيغ المــسألة هــذه فــي المعتزلــة قالتــه مــا كتاب  وعب

 غيــر يجعــل كلــه هــذا فــإن. أولئــك قالــه مــا هــو وخالصــته ومحتــواه مــضمونه لكــن مختلفــة،

 هـذه  فـي  الباطـل  شباك في واقعا أو حائرا إما الشرعي العلم من المتمكن وغير لمختصا

 . القضية

 والرئيـسة  األساسـية  المـصادر  إلـى  والرجـوع  القـضية  لتأصـيل  حاجة هناك أن رأيت لذا

 .المسألة هذه في األول المصدر هو الكريم القرآن أن والشك. فيها

 لَـا  الرِّبَـا  يَـأْكُلُونَ  الَّـذِينَ { :تعالي قوله على مدواعت بالقرآن احتج التلبس أثبت من فكل

 ]. ٢٧٥ :رقم آية البقرة سورة[ }  الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ

ــه تــأول أو التلــبس أنكــر مــن وكــل ــى رجــع في ــأول القــرآن إل ــة تلــك وت  فــسرها أو اآلي

 . المثبتون به يقول لما مغاير بتفسير

 لـيس  أو ؟ التلـبس  أثبـت  القرآن فهل،  القضية هذه في المعتمد هو بذلك القرآن فأصبح

  التلبس؟ يثبت أن فضال يدل ما القرآن في

 غيـره  علـى  وحجـة  لـه،  حجـة  أنـه  ويـرى ،  بالقرآن مستدل القضية في الطرفين من وكل

 .القضية في المخالف



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن وداللة باإلنسان الشيطان تلبس   ١٨

السحيبانيناصربنمحمد. د

 علميـة  دراسـة  القـضية  هـذه  فـي  المعتمـد  هـي  لتـي ا اآليـة  دراسـة  أهمية جاءت هنا ومن

 موضـوع  فـي  ورد مـا  وأحـرر ،  الدراسـة  بهـذه  أقـوم  أن فرأيـت . وبيانـه   إلقـراره  للحـق  متجردة

 .اآلية هذه حول باإلنسان الشيطان تلبس

 هــذا عــن ،وتحــدثوا  اآليــة فــسروا الــذين المفــسرون كتبــه مــا علــى ذلــك فــي واقتــصرت

 األحاديــث حيــث مــن بالموضــوع يتعلــق مــا أمــا ذلــك، فــي ســبقهم عمــن ونقلــوا، الموضــوع

 المقـصود  إذ تعـالى،  اهللا بـإذن  أخـرى  بحـوث  فـي  يـأتي  فلعله،  حوله العلم أهل وكالم،  النبوية

 علـى  الكـريم  القـرآن  داللـة  حيـث  مـن  عقدية دراسة التلبس موضوع دراسة البحث هذا في

 فـي  والمقـدم  األولـى  هـو  ذكـروه  مـا  إذ، الموضـوع  هـذا  حـول  المفـسرون  ذكـره  ومـا ، التلـبس 

 هناك أن استحضرنا إذا ذلك أهمية وتتأكد. االختصاص وأهل الشأن أهل فهم اآلية فهم

 أورد مـا  معظـم  منهـا  مقتبـسة  أو عليهـا  المتقدمـة  التفاسـير  لبعض مختصرات هي تفاسير

 إذ،  اآليـة  هـذه  حول في خاصة،  سبقهم من لبعض تكرار هو منها المتأخر من فكثير. فيها

ــار ــيالتهم اتهمعب ــة وتعل ــم إن متقارب ــة تكــن ل ــضا. متماثل ــاك وأي  هــذا فــي كتــب ممــن هن

 هـو  وإنمـا ،  قـولهم  مـن  لـيس  كالمـا  المفـسرين  بعض إلى نسب من  الباحثين من الموضوع

 ينـسب   أو،  بخالفـه  وهـو   بـالجواز  القـول  ينـسب  قد بعضهم بل،  تقدمهم عمن حكوه مما

 المفــسر كــالم كامــل علــى الوقــوف عــدم  بــسبب ذلــك كــل، خالفــه علــى وهــو المنــع إليــه

 البـاحثين  بعـض  فـيظن  غيـره  كالم يودر المفسرين بعض إذ،  الصحيح مصدره ومن،  كامال

 أقـوال  تستقـصي   علميـة  دراسة المفسرين أقوال دراسة أهمية يؤكد وهذا. وقوله رأيه أنه

 .الصحيحة مصادرها من عليها وتقف  كاملة المفسرين
  :بعنوان جاء والذي البحث وهذا الدراسة هذه  عدادبإ قمت كله هذا على وبناء

  )عقدية دراسة – ذلك على القرآن وداللة، باإلنسان الشيطان تلبس(
 :اآلتي وفق الدراسة هذه في سرت وقد

 تجـاوزت  والتـي  عليهـا  االطـالع  لـي  تيـسر  ممـا  التفاسـير  معظـم  علـى  أقف أن اجتهدت
 جمـع  فـي  سـعيا  األخرى، الفرق وبعض نوالمعاصري المتقدمين من تفسيرا وعشرين مائة
 ال أن علــى وحرصــت. اآليــة حــول المفــسرون قالــه مــا - اســتيعاب يتيــسر لــم أن - أكبــر
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 حــول المفـسرون  قالــه ممـا  شــيء أي أهمـل  ال وأن، عليــه الوقـوف  لــي تيـسر  تفــسير يفـوتني 
 . التلبس موضوع
 األقــوال لأشــم ذكــر علــى واالقتــصار، اآليــة حــول ذكــر ومــا قيــل مــا دراســة ثــم ومــن
ــصار، وأوضـــحها ــا واختـ ــر مـ ــاء  ذلـــك فـــي ذكـ ــالمكرر واالكتفـ ــات مـــن بـ ــوال الروايـ  أو واألقـ
 . اختصارا  موضعه على الهامش في واإلحالة إليه باإلشارة منها المتشابهة

، لخالفــه الحاجــة دعــت مــا إال، الزمنــي ترتبيهــا حــسب األقــوال ترتيــب فــي اجتهــدت
 غيـر  مهمـال ،  البحـث  وهـدف  المقصود فهو  والمس التلبس بموضوع يتعلق ما على مقتصرا
 .اآلية هذه في تفسيرهم في المفسرون عرضه مما ذلك

 مـن  المتـأخر  ومتابعـة  تأثر وبيان،  المتقدم إلى األقوال  من المتأخر إرجاع في اجتهدت
 فـي  ومأخـذه  بـه  قـال  مـن  أول ومـن  القـول  مـصدر  معرفـة  فـي  والـسعي  للمتقدم،  المفسرين

 معرفـة  علـى  يعـين  ممـا   بـه  والقائـل  وحجتـه  القـول  مـصدر  الجهـد  هـذا  خالل من ليتبين ذلك
 .  المسألة هذه في والصواب الحق

 اآليـة  حـول  دراسـة  الدراسـة  هـذه  فـي  مـن  إليـه  توصـلت  وما  عليه اطلعت ما ضوء وعلى
 بمــا فيهــا الباطــل أو الحــق أوجــه ببيــان المفــسرون ذكرهــا التــي األقــوال تلــك علــى علقــت
 .ذلك في والصواب الحق معرفة على يعينهو للقارئ يوضح

ــة حــول المفــسرون يــذكروه مــا أن وبمــا ــر فــي اآلي ــارة هــو التفاســير مــن كثي  عــن عب
 الـسور  حـسب  مرتبـة  التفاسـير  أن وبما. منها القليل إال الصفحة يتجاوز ال وبالكثير أسطر،
 ووجــود .والــسورة اآليــة رقــم بمعرفــة   ومتيــسرا ســهال فيهــا آيــة  إلــى والوصــول واآليــات،
 للتكــرار ،وتجنبــا الواحــدة الــصفحة فــي يتكــرر وقــد، كثيــرا المرجــع اســم لتكــرار الحاجــة
 علـى  الهـامش  فـي  باإلحالـة  النقـل  بتوثيـق  اكتفيـت  فقـد  حاجـة،  غيـر  مـن  الهوامش وإطالة
، الـسورة  مـن  اآليـة  ترتـب  بحـسب  مرتب التفسير من الكالم موضع إذ،  فقط الكتاب اسم
 .الطبعات اختلفت وإن

  :التالي النحو على  والخاتمة المقدمة مع مباحث أربعة في الدراسة هذه ت جاء وقد

 .فيه ومنهجي البحث أهمية فيها وبينت المقدمة
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وبعدها جاء المبحث األول في المراد بالقيام هل هو فـي الـدنيا أو فـي اآلخـرة، وذكـرت           
 : والثالـث فـي الـدنيا، والرابـع    فيه أربعة أقوال، القول األول في يوم القيامة، والثاني مـن القبـر،            

 . في الدنيا وفي يوم القيامة
 فيـه  أوضـحت  :الثالث المبحثوبعده  ".  يتخبطه  "ثم المبحث الثاني وبينت فيه المراد بـ        

 ". من المس ": متعلقوما  المس بـ المراد
ثم جاء بعدد ذلك المبحث الرابع وبينت فيه الخالف في سبب التخبط في القيام هـل          

الجنــون والــصرع الحقيقـــي،   :نــون أو ثقــل الـــبطن وكبــره ؟ علــى قــولين همـــا  األول     هــو الج 
 . تعثر واضطراب بالحركة بسبب ثقل في البطن: واآلخر

 علــى وقدرتــه باإلنــسان الــشيطان تلــبسوبعــده المبحــث الخــامس وجــاء فــي  مــسألة 
ــه دخـــول ــا  بدنـ  هـــةج مـــن يكـــون ال التلـــبس إن األول :، وبينـــت أن فـــي المـــسألة قـــولين همـ

 أن الــشيطان بتمكــين اهللا لــه يتلــبس باإلنــسان  : وال قــدرة لــه علــى ذلــك، واآلخــر الــشيطان
 . وبينت أدلة أصحاب كل قول، ومناقشتهم ألدلة المخالفين لهم.ويمسه

وفي خاتمة الدراسة جـاءت الخاتمـة لتخـتم الدراسـة بـأبرز وأهـم توصـل إليـه الباحـث                    
 . افي هذه الدراسة ثم مصادر الدراسة وفهارسه

 هـــذه باختيـــار وتوفيقـــه ونعمتـــه فـــضله علـــى  وآخـــرا أوال وجـــل عـــز اهللا أحمـــد وأخيـــر
 .وإتمامها وتيسيرها، الدراسة
 البحـث  هـذا  علـى  وتـشجيع  حث أو  لمرجع، إرشاد من بعون مدني من كل أشكر ثم
 . الكبير واألجر المثوبة لهم اهللا وأسأل. والتقدير الشكر أجزل مني فلهم، وإكماله

 فيـه  كـان  ومـا ،  وحـده  اهللا فمـن  وصـواب  خيـر  مـن  فيـه  كان فما المقل جهد ذاه وأخير
 فــي وســعي وأفرغــت جهــدي بــذلت أن وعــذري. الــشيطان ومــن فمنــي وتقــصير خلــل مــن

 .وأكملها صورة بأحسن وإتمامه إكماله
 .  أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على اهللا وصلى وأخيرا أوال هللا والحمد 

@     @     @ 
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  المراد بالقيام هل هو في الدنيا أو في اآلخرة:لمبحث األولا
 :بتتبع كالم أهل التفسير في هذه المسألة  نجده منحصرا في أربعة أقوال

  يوم القيامة:القول األول

  عند القيام من القبر:القول الثاني

  في الدنيا :القول الثالث

 . في الدنيا واآلخرة:القول الرابع

 . يوم القيامة في:القول األول
 ابن عباس وأنس وعبـد اهللا بـن سـالم وعـوف بـن مالـك                 :وممن روى عنه القول بذلك    

سعيد بن جبير والربيع والضحاك وابـن زيـد وابـن حيـان             الحسن ومجاهد  و   ابن مسعود و  و

عكرمة ومقاتل بن حيان والربيع والـضحاك  والـسدي وابـن زيـد وابـن قتيبـة وابـن                    وقتادة و 

 )١ (.أبي نَجيح

  : بعض أقوالهموهذه

الـذين يـأكلون الربـا ال يقومـون     : "عن ابن عبد اهللا بن مسعود، عن أبيه أنه كان يقرأ          -

  )٢(" إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة 

  )٣( ذلك يوم القيامة :اآلية قال} ... الذين يأكلون الربا { :قال ابن مسعود -

                                     
 جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن  ،١/١٣٥ تفــسير كتــاب اهللا العزيــز للهــواري  ،١/١١٠تفــسير الــصنعاني : انظــر)١(

 الهدايـة إلـى بلـوغ    ،١١٢٨، تفـسير ابـن أبـي حـاتم ص     ٥٠ تفسير القرآن الكريم البن المنـذر ص       ،٦/٩للطبري
 تفـسير التبيـان الجـامع لعلـوم القـرآن      ،١/٩٠٦طالـب  أبـي  بـن  كيمالنهاية في علم معاني القرآن وتفسيره     

 تفـسير مجمـع البيـان فـي         ،١/٣٧١عطيـة  البـن  ، المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز           ٢/٣٥٩للطوسي
 تفـسير البحـر المحـيط    ،١/٣٣٠الجـوزي  البن زاد المسير في علم التفسير ،٢/١١٤ للطبرسيتفسير القرآن  

ــان ألبــي ــر البــنر القــرآن الكــريم   تفــسي، ٢/٣٤٥ حي  الجــواهر الحــسان فــي تفــسير القــرآن    ، ٢/٤٨٣ كثي
، تفــسير روح المعــاني لأللوســي ١/٣٩٤ ، تفـسير المظهــرى ٣/٣٦١ ، الــدر المنثــور للــسيوطي ١/٥٣٤للثعـالبي 

٣/٤٩  

 ٢/٤٨٣كثير البنتفسير القرآن الكريم )٢(

 ٥٠تفسير القرآن الكريم البن المنذر ص)٣(
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يــأكلون الربــا ال يقومــون إال كمــا يقــوم الــذي      الــذين  { :عــن ابــن عبــاس، فــي قولــه     -

  )١(.  آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق:قال} يتخبطه الشيطان من المس 

 يؤذن يوم القيامـة للبـر والفـاجر فـي القيـام، إال أكلـة الربـا، ال                   :قال عبد اهللا بن سالم     -

   )٢(. يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

ــنَ المَــسِّ    { : مجاهــدقــال - ــشَّيْطَانُ مِ ــهُ ال ــا فــي     }يَتَخَبَّطُ ــوم القيامــة فــي أكــل الرب ، ي

  )٣(.الدنيا

الّـذِينَ يَـأكُلُونَ الرّبـا ال يَقُومُـونَ إِالّ كَمَـا يَقُـومُ الّـذِي يَتَخَبّطُـهُ               { :عن سـعيد بـن جبيـر       -

  )٤(. يامة مجنونا يخنق يبعث آكل الربا يوم الق:قال. اآلية... }الشّيْطَانُ مِنَ المَسّ 

 )٥(.  ال يقومون يوم القيامة:يعني} ال يقومون  { :عن سعيد بن جبير، في قول اهللا -

ــدنيا، ال         :قــال الطبــري  - ــذي وصــفنا صــفته فــي ال ــا ال ــذين يربــون الرب ــاؤه لل فقــال جــل ثن

  )٦(يقومون في اآلخرة من قبورهم إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 

 :لوهذا القو

وقـــالوا كلهـــم يبعـــث : " قـــال ابـــن عطيـــة:حكـــي اإلجمـــاع عليـــه أكثـــر مـــن عـــالم  -

كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جمع المحشر، ويقوي هذا التأويل المجمع عليه        

وقـال  . )٧(" "ال يقومون يوم القيامـة إال كمـا يقـوم   "في أن قراءة عبد اهللا بن مسعود     

                                     
وروى عن عوف بـن مالـك وسـعد بـن جبيـر والـسدي والربيـع        وقال    . ١١٢٨ابن أبي حاتم ص     تفسير   : انظر) ١(

 بن انس ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك

 ١/١١٠تفسير الصنعاني)٢(

 ٦/٨ للطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ١/١٣٥تفسير كتاب اهللا العزيز للهواري )٣(
 ٦/٨ للطبريجامع البيان في تأويل القرآن )٤(
وروى عن ابن العباس وعكرمة والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان ،  وقال . ١١٢٨تفسير ابن أبي حاتم ص     )٥(

 .نحو ذلك

 ٦/٨ للطبريجامع البيان في تأويل القرآن )٦(
 .١/٥٣٤ ، ونقله عنه الثعالبي في الجواهر الحسان في تفسير القرآن١/٣٧١المحرر الوجيز البن عطية)٧(
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قومــون مــن قبــورهم فــي البعــث إالّ    أجمــع المفــسرون أن المعنــى ال ي  " :ابــن جــزي 

  )١(" كالمجنون

أي يــوم القيامــة مــن قبــورهم، وبهــذا  " قــال صــديق حــسن خــان  :أنــه قــول الجمهــور -

فسره جمهور المفسرين، قالوا أنـه يبعـث كـالمجنون عقوبـة لـه تمقيتـا عنـد أهـل          

  )٣(وقد وقفت على أكثر من ستين تفسيرا كلها تذكر هذا القول . )٢(" المحشر

                                     
 ١٢٤يل البن جزي صالتسهيل لعلوم التنز)١(

 وذكـر ، ٣/٩٤تفـسير المنـار لمحمـد رشـيد رضـا       : وانظر. ٢/١٣٨خان لصديقفتح البيان في مقاصد القرآن   ) ٢(
 فـي  شـحاته  اهللا عبـد  وقـال . ٣/٥٤ تفـسيره  في المراغي وتبعه - ذلك خالف يرى أنه مع الجمهور قول انه

 تـصور  اآليـة  تكـون  أن مـن  مانع ال أنه يرى أنه مع  المفسرين جمهور قول أنه أهداف كل سورة ومقاصدها 
 ذكــره لمــا تبعــا  ١/٦٣٢ التفــسير الوســيط  فــي طنطــاوي ســيد ومحمــد  واآلخــرة الــدنيا فــي المــرابين حــال

 .شحاته

 بحــــر العلــــوم ،١/١٣٥ تفــــسير كتــــاب اهللا العزيــــز للهــــواري  ، ١/١٨٢ للفــــراءمعــــاني القــــرآن  : مــــثال انظــــر) ٣(
 الجـواهر الحــسان فـي تفـسير القــرآن    ،١/٢٦٣ن العزيـز البـن أبــى زمنـين     تفـسير القــرآ ، ١/٢٣٤ للـسمرقندي 

 ،١/٩٠٦ طالــب أبــي بــن مكــي الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة فــي علــم معــاني القــرآن وتفــسيره   ،١/٥٣٤للثعــالبي
 ،١/٣٤٨ للمـاوردي  النكـت والعيـون      ، ١/٣٠٥ معاني القـرآن الكـريم للنحـاس         ،١/٣٥٨ للزجاج القرآن معاني

 الكـشاف عـن حقـائق       ، ١/٣٤٠ للبغـوي  معـالم التنزيـل      ،١/١٩٢للواحـدي فـسير الكتـاب العزيـز       الوجيز في ت  
، تفـسير الفخـر     ١/٢٦٧، باهر البرهان فـى معـاني مـشكالت القـرآن للنيـسابوري            ١/٥٠٥التنزيل للزمخشري   

، تفــسير ٤/٣٩٠، الجــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي  ٣٥٠، تفــسير العــز بــن عبــد الــسالم ص ٧/٩٥الــرازى 
 ، تفـسير الخـازن المـسمى لبـاب التأويـل        ١/٢٣٤ ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي        ١/٢٣٠يضاوي  الب

، ٢/٤٨٣، تفـسير القـرآن الكـريم البـن كثيـر      ٢/٣٤٥، البحـر المحـيط ألبـي حيـان         ١/٢٠٨في معاني التنزيـل     
ر فـى تناسـب اآليـات    ، نظـم الـدر  ١/١٧٥، تفسير الـسراج المنيـر للـشربيني    ٤/٤٤٩تفسير اللباب البن عادل   
، ٤٧ صالجاللـين  تفـسير ، ١/٢٠٤، جـامع البيـان فـي تفـسير القـرآن لإليجـي       ٤/١٠٠والسور للبقاعي للبقاعي  

 ، تفــسير البحــر المديــد فــي تفــسير القــرآن  ١/٤٣٦تفــسير روح البيــان فــي تفــسير القــرآن إلســماعيل حقــي 
، تفـسير  ١/٤١١آن الكـريم ألبـي الـسعود    ، إرشـاد العقـل الـسليم إلـى مزايـا القـر      ٢٣٥ /١المجيـد البـن عجيبـة   

، ٣/٤٩ تفــسير روح المعــاني لأللوســي ، ٢/١٣٨خــان لــصديق ، فــتح البيــان فــي مقاصــد القــرآن ٦١ / ١األعقــم 
، تيـسير  ١/٥٦أوضح التفاسير البن الخطيـب   ، ١/١٤٠ تاج التفاسير للميرغني، ١/٢٩٥فتح القدير للشوكاني   

 ١ و تيـسير التفـسير للقـرآن الكـريم ألطفـيش           ٤٩٩/ ٢إلـى دار المعـاد    هميـان الـزاد     ،  ١/١٦٧  للقطـان  التفسير
، تيــسير الكــريم ٤٧ ،  صــفوة العرفــان لمحمــد فريــد وجــدي ص  ٢/٧٠٠محاســن التأويــل للقاســمي ، ٣٣٢/
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  )١(و القول الوحيد عند المتقدمين بل ه -

 :تدل عليه قراءة ابن مسعود رضي اهللا عنه -

o    الــذين يــأكلون الربــا ال  : "عــن ابــن عبــد اهللا بــن مــسعود، عــن أبيــه أنــه كــان يقــرأ

 )٢(" يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة 

o  أن قــراءة عبــد اهللا بــن   ويقــوي هــذا التأويــل المجمــع عليــه فــي  :قــال ابــن عطيــة 

  )٣(. "ال يقومون يوم القيامة إال كما يقوم"مسعود 

o            عن ابن مسعود أنه كان يقرأ الذين يأكلون الربا ال يقومـون إال كمـا يقـوم الـذي

  )٤(" يتخبطه الشيطن من المس يوم القيامة

o     يبعثون يوم القيامة وبهم خبل من الشيطان وهي فـي   :عن الربيع في اآلية قال 

  )٥(. ض القراءة ال يقومون يوم القيامةبع

وقيام المرابـي يـوم القيامـة كـذلك ممـا نطقـت          " :قال األلوسي . مما جاءت به اآلثار    -

 قـال رسـول اهللا صــلى اهللا   :بـه اآلثـار، فقـد أخـرج الطبرانـي عـن عـوف بـن مالـك قـال          

                                                                                   
، التفــسير الوســيط ١/٢٦٨، تفــسير أبــو بكــر الجزائــري١/١٩٨الــرحمن فــي تفــسير كــالم المنــان للــسعدي 

ــي   ١/٢٨٨ الميــسر لمجموعــة مــن المــؤلفين    ، التفــسير١/٦٣٢لــسيد طنطــاوي   ، التفــسير الوســيط للزحيل
  ، تفـــسير صـــفوة التفاســـير ٦/٤٣١ ، تفـــسير أحمـــد حطيبـــة١٢٤، أيـــسر التفاســـير ألســـعد حومـــد ص٣/٩١

  .٩/٢٥١ ، جامع لطائف التفسير للقماش ٢/٢٧٥، تفسير غريب القرآن  الكواري ١/١٥٧للصابوني 

، المحــرر ٢/٤٨٣ ، تفــسير القــرآن الكــريم البــن كثيــر  ٦/٨ للطبــريالقــرآن انظــر جــامع البيــان فــي تأويــل   ) ١(
ــة  ــوجيز البـــن عطيـ ــرازى ١/٣٧١الـ ــر الـ ــور للـــسيوطي ٧/٩٥ ، تفـــسير الفخـ ــدر المنثـ ــدير  ٣/٣٦١ ، الـ ــتح القـ ، فـ

،  ١/٦٣٢ الوســيط لــسيد طنطــاوي ،٢/١٣٨خــان لــصديق، فــتح البيــان فــي مقاصــد القــرآن    ١/٢٩٥للــشوكاني
 .٢/٣٤٥، و تفسير البحر المحيط البن حيان ٣/٩٤د رضا تفسير المنار لمحمد رشي

 ٢/٤٨٣تفسير القرآن الكريم البن كثير )٢(

 ١/٣٧١المحرر الوجيز البن عطية )٣(

 ٣/٣٦١ ،و الدر المنثور للسيوطي ١١٢٨تفسير ابن أبي حاتم ص ) ٤(

تفسير ابن أبـي حـاتم ص        ،٥٠ وانظر تفسير القرآن الكريم البن المنذر ص       ٣/٣٦١الدر المنثور للسيوطي    ) ٥(
ــر المحـــيط  ١١٢٨ ــي،   تفـــسير البحـ ــان ألبـ ــاني لأللوســـي  ، ٢/٣٤٥ حيـ ــدير  ٣/٤٩ تفـــسير روح المعـ ــتح القـ  ، فـ

 ١/٢٩٥للشوكاني 
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ــه وســلم  ــذنوب التــي ال تغفــر  : " علي ــوم      . إيــاك وال ــه ي ــول فمــن غــل شــيئا أتــى ب الغل

ثــم قــرأ " مــة مجنونــاً يتخــبط لقيامــة، وأكــل الربــا فمــن أكــل الربــا فبعــث يــوم القيا ا

 )١("اآلية

  )٢(وهو مما ال يحيله العقل وال يمنعه   -

حتى الزمخـشري الـذي ينكـر مـس الجـن لإلنـسان يـرى أن هـذا التخـبط يكـون يـوم                     -

 المعنـــى أنهـــم: " فقـــال فـــي الكـــشاف. القيامـــة، مـــع إنكـــاره مـــس الجـــن لإلنـــسان

يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين، تلك سيماهم يعرفـون بهـا عنـد أهـل               

الموقــف، وقيــل الــذين يخرجــون مــن األجــداث يوفــضون إال أكلــة الربــا، ينهــضون          

ويسقطون كالمصروعين؛ ألنهم أكلوا الربا فأرباه اهللا في بطونهم حتـى أثقلهـم              

  )٣(".  فال يقدرون على اإليفاض 

  :لقبرالقول الثاني من ا
 وهو مروي عن ابن عباس 

الـــذِينَ يَـــأَكُلُونَ الربـــا ال يَقُومُـــونَ إِالّ كَمَـــا يَقُـــومُ الـــذِي يَتَخَبّطُـــهُ    { :عـــن ابـــن عبـــاس -

 .  ذلك حين يبعث من قبره:قال} الشّيْطَانُ مِنَ المَسّ 

ال  {:وقـرأ .  خـذ سـالحك للحـرب      : يقال يوم القيامة آلكل الربا     :عن ابن عباس، قال    -

 ذلـك حـين يبعـث    :قـال } ونَ إِالّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبّطُهُ الـشّيْطَانُ مِـنَ المَـسّ          يَقُومُ

  )٤(. من قبره

                                     
 ٣/٤٩تفسير روح المعاني لأللوسي)١(

 ٣/٤٩تفسير روح المعاني لأللوسي)٢(

 ١/٥٠٥الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري  )٣(

 ، تفــسير القــرآن ٥٠ ، تفــسير القــرآن الكــريم البــن المنــذر ص٦/٨ للطبــريل القــرآن جــامع البيــان فــي تأويــ)٤(
 ٣/٣٦١ الدر المنثور للسيوطي ،٢/٤٨٣  كثير البنالكريم 
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 المـراد منـه القيـام    :فـأكثر المفـسرين قـالوا   } الَ يَقُومُونَ   { :أما قوله تعالى   (:قال الرازي 

 منافـاة بـين الـوجهين،     المراد منه القيام من القبر، واعلم أنـه ال    :يوم القيامة، وقال بعضهم   

  )١(.) فوجب حمل اللفظ عليهما

  :ونلحظ على هذا القول ما يلي

أول مــن حكــى قــولين فــي المــسألة هــو الــرازي رحمــه اهللا، ولــم يــسبقه غيــره    -

 .حسب ما اطلعت عليه

أنه نسب القـول بالقيـام يـوم القيامـة ألكثـر المفـسرين ،والقـول بالقيـام مـن القبـر                  -

 .لبعضهم

 .دمه لم يفرق بين القولين، بل يحكي اإلجماع عليه وليس األكثرية مع أن من تق

 . أنه ذكر أنه ال منافاة بين القولين، ولذا فيحمل عليهما -

وهذا صحيح  فال منافاة بينهما فالمقصود أن هذه الحـال تكـون فـي اآلخـرة مـن القيـام              

 .من القبر مباشرة أو بعد ذلك

ذ أنهمـا متفقـان علـى أن هـذه الحـال تكـون       وعليه فالقوالن هما في حكم قول واحد إ     

 . في اآلخرة، وليس في الدنيا

 : في الدنيا:القول الثالث
 -وأول مــن قــال باحتمــال أن المــراد بــذلك هــو فــي حــال الــدنيا  ابــن عطيــة رحمــه اهللا     

 .-حسب ما وقفت عليه 

ــادة والربيـــع    ( :حيـــث قـــال وقـــال ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنـــه مجاهـــد وابـــن جبيـــر وقتـ

ــ ــه :ضحاك والــسدي وابــن زيــد  وال ــورهم فــي البعــث يــوم    } ال يقومــون  { : معنــى قول مــن قب

 يجعل معه شيطان يخنفة، وقالوا كلهم يبعـث كـالمجنون عقوبـة           :قال بعضهم . القيامة

له وتمقيتاً عند جمع المحشر، ويقوي هذا التأويل المجمـع عليـه فـي أن قـراءة عبـد اهللا بـن                  

يعنـي نفـسه ابـن      ( قـال القاضـي أبـو محمـد         ."ال كمـا يقـوم    ال يقومـون يـوم القيامـة إ       "مسعود  

                                     
 ٧/٩٥تفسير الفخر الرازى ) ١(
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 وأما ألفاظ اآلية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا              :)عطية

بقيــام المجنــون، ألن الطمــع والرغبــة تــستفزه حتــى تــضطرب أعــضاؤه، وهــذا كمــا تقــول      

قـد جـن هـذا، وقـد شـبه          لمسرع في مشيه، مخلط في هيئة حركاته، إما مـن فـزع أو غيـره،                

أَلَم بِهَا مِـنْ    ...  وَتُصْبِحُ مِنْ غِبّ السُّرى وَكَأَنَّما     :األعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله      

طَائِفِ الْجِـنِّ أَوْلَـق لكـن مـا جـاءت بـه قـراءة ابـن مـسعود وتظـاهرت بـه أقـوال المفـسرين                           

  )١().  يضعف هذا التأويل 

  :طيةومما حكى هذا القول بعد ابن ع

ــشوكاني فــي تفــسيره وصــديق          - ــة  وكــذلك ال ــه عــن ابــن عطي القرطبــي حيــث نقل

  )٢( في المسألة  روه بصيغة التضعيف، وأنه قول ثانٍوذك. حسن خان

وقد استحسن القول أبو حيان قـول ابـن عطيـة بعـد أن حكـى القـولين، حيـث قـال                 -

  )٣(). وهو حسن ( بعد نقله 

ــه اهللا  - ذكـــر القـــول األول وأنـــه هـــو قـــول جمهـــور   بعـــد أن  :قـــال ابـــن عثيمـــين رحمـ

ــاني  (:المفـــسرين ــول الثـ ــا يقـــوم    : القـ ــا إال كمـ ــد التعامـــل بالربـ ــون عنـ إنهـــم ال يقومـ

 لــشدة شــغفهم بالربــا كأنمــا يتــصرفون تــصرف - والعيــاذ بــاهللا -المــصروع ألنهــم 

المتخبط الذي ال يـشعر؛ ألنهـم سـكارى بمحبـة الربـا، وسـكارى بمـا يربحونـه وهـم                 

ــدنيا؛ شــبَّه تــصرفاتهم العــشوائية الجنونيــة      ف. الخاســرون ــا فــي ال يكــون القيــام هن

 باإلنـسان المـصروع   - الذي يتضخم المال من أجل الربا -المبنية على الربا العظيم    

إن يوم القيامـة    : وقالوا. الذي ال يعرف كيف يتصرف، وهذا قول كثير من المتأخرين         

                                     
 ١/٣٧١ عطية البنالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(

 ، فـتح البيـان فـي مقاصـد         ١/٢٩٥ فـتح القـدير للـشوكاني       ، ٤/٣٩٠الجامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي        : وانظر  )٢(
 ١/٣٩٤ ، تفسير المظهرى ٢/١٣٨القرآن لصديق خان

 ٢/٣٤٥ حيان ألبيتفسير البحر المحيط )٣(
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بهم الربـا بحـال المـصروع مــن    ولكــن اهللا شـبَّه حـالهم حـين طلــ   . هنـا لـيس لـه ذكـر    

  )٢(  )١() سوء التصرف

 حقيقـة  :وابن عاشور بين أن القول األول هو الظاهر وهو المناسب لآلية، حيث قال          -

فــإن كـان القيــام  . القيـام النهـوض واالســتقالل، ويطلـق مجـازاً علــى تحـسّن الحـال      

 العـالمين إالّ     ال يقومون يـوم يقـوم النـاس لـرب          :المنفي هنا القيام الحقيقي فالمعنى    

كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان، أي إالّ قياماً كقيام الذي يتخبّطه الشيطان،  وإن              

كان القيامَ المجازي فالمعنى إمـا علـى أنّ حرصـهم ونـشاطهم فـي معـامالت الربـا                   

 . كقيام المجنون تشنيعاً لجشعهم، قاله ابن عطية

نــاس مــن اســتقامة حــالهم،   ويجــوز علــى هــذا أن يكــون المعنــى تــشبيه مــا يعجــب ال     

ووفرة مالهم، وقوة تجارتهم، بما يظهر من حال الذي يتخبّطه الشيطان حتـى تخالـه قويـاً                 

 . سريع الحركة، مع أنّه ال يملك لنفسه شيئاً

فاآلية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلـى        

ذلـك بـأنهم قـالوا إنمـا البيـع مثـل        { : المناسـب لقولـه   أن يدخلوا النار، وهـذا هـو الظـاهر وهـو          

 . }الربوا 

ــد بــسوء الحــال فــي الــدنيا ولُقِّــيَ المتَاعــب      وهــي علــى المعنــى المجــازي تــشنيع، أو توعّ

  )٣(. ومرارة الحياة تحت صورة يخالها الرائي مستقيمة

  :ويلحظ على هذا القول ما يلي

 .ال داللة ذلك  وعدم الجزم بذلكأن ابن عطية أورد هذا القول  بصيغة احتم -

 . ذكر أن هذا االحتمال تضعفه قراءة ابن مسعود -

                                     
 ٣٧٤/ ٣تفسير القرآن البن عثيمين ) ١(

  ، تفــسير النهــر المــاد مـــن البحــر المحــيط البـــن     ١/٦٦وانظــر تفــسير المنتخــب للجنـــة مــن علمــاء األزهـــر     ) ٢(
 ١/١٩٨ ،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي ٢/٣٤٥حيان

 ٣/٧٨التحرير والتنوير البن عاشور  ) ٣(
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 .أن أقوال المفسرين تظاهرت بخالفه مما يضعف هذا التأويل -

 .هو المجمع عليه)يوم القيامة ( ذكر أن التأويل األول   -

 حـسب مـا   –أنه أول مـن أورد هـذا االحتمـال وهـذا التأويـل ولـم يـسبقه غيـره بـذلك                    -

   -ت عليهوقف

أن مــن جــاء بعــد ابــن عطيــة نــسب القــول إليــه، وكثيــر مــنهم ال يــذكر تــضعيف ابــن   -

   )١(. عطية لهذا القول ومخالفته لما تظاهرت عليه أقوال المفسرين

 أن ذلــك مــصادم لمــا عليــه الــسلف ولمــا روي مــن أحاديــث عــن :ذكــر األلوســي وبــين -

ــه وســلم    المــراد :وقــال ابــن عطيــة   ":حيــث قــال رحمــه اهللا  . الرســول صــلى اهللا علي

تشبيه المرابي في حرصه وتحركه في اكتسابه في الدنيا بالمتخبط المـصروع كمـا          

 قد جن، وال يخفـى أنـه مـصادمة لمـا عليـه سـلف              :يقال لمن يسرع بحركات مختلفة    

األمة ولما روى عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن غيـر داع سـوى االسـتبعاد             

 .)٢(".  ذه المقامات الذي ال يعتبر في مثل ه

ــسرين، وأن جمهـــور           - ــول بعـــض المفـ ــره بأنـــه قـ ــذا القـــول ذكـ ــن حكـــى هـ ــل مـ كـ

 .المفسرين وأكثرهم على القول بأنه في يوم القيامة

وممن انتصر لقول ابن عطية رشيد رضا صاحب تفسير المنار، بل رأى أنـه هـو المتبـادر                  

  :إلى الذهن، حيث قال

ذي يتخبطه الشيطان من المس فقد قال ابـن عطيـة   وأما قيام آكلي الربا كما يقوم ال 

 المـراد تـشبيه المرابـي فـي الـدنيا بـالمتخبط المـصروع، كمـا يقـال لمـن يـصرع                       :في تفـسيره  

 : وهذا هو المتبادر، ولكن:أقول. بحركات مختلفة قد جن

ن اهللا تعـالى  أ إن المراد بالقيام من القبر عند البعث، و      :ذهب الجمهور إلى خالفه وقالوا    

رووا ذلــك عــن ابــن . عــل مــن عالمــة المــرابين يــوم القيامــة أنهــم يبعثــون كالمــصروعين  ج

                                     
 .  ، ومن تابعه٩٦-٣/٩٤انظر على سبيل المثال تفسير المنار لرشيد رضا )١(

 ٥٠-٣/٤٩تفسير األلوسي)٢(
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إيـاك والـذنوب    " بل روى الطبراني من حديث عوف بن مالك مرفوعا          . عباس وابن مسعود  

 الغلول فمن غل شـيئا يـأتي بـه يـوم القيامـة، والربـا فمـن أكـل الربـا بعـث يـوم                         :التي ال تغفر  

 ". القيامة مجنونا يتخبط 

  : والمتبادر إلى جميع األفهام ما قاله ابن عطية:أقول

ألنه إذا ذكر القيام انصرف على النهوض المعهود في األعمال، وال قرينـة تـدل علـى أن          

 . المراد به البعث

 . وهذه الروايات ال يسلم منها شيء من قول في سنده

 . وهي لم تنزل مع القرآن وال جاء المرفوع منها مفسرا لآلية

الها لما قال أحد بغيـر المتبـادر الـذي قالـه ابـن عطيـة إال مـن لـم يظهـر لـه صـحته فـي                 ولو

 . الواقع

وكــان الوضــاعون الــذين يختلقــون الروايــات يتحــرون فــي بعــضها مــا أشــكل علــيهم      

ظاهره من القرآن فيضعون له رواية يفسرونه بها وقلما يصح في التفسير شـيء كمـا قـال                 

 . اإلمام أحمد

ــه ا  ــا قالـ ــا مـ ــاهر فـــي نفـــسه   أمـ ــو ظـ ــة فهـ ــال   :بـــن عطيـ ــنهم المـ ــذين فتـ ــإن أولئـــك الـ   فـ

ــل        ــوا ألجـ ــه، وتركـ ــصودا لذاتـ ــوه مقـ ــه وجعلـ ــهم بجمعـ ــريت نفوسـ ــى ضـ ــتبعدهم حتـ واسـ

الكسب به جميع موارد الكسب الطبيعي، تخرج نفوسهم عن االعتدال الذي عليه أكثـر         

كـــات النـــاس، ويظهـــر ذلـــك فـــي حركـــاتهم وتقلـــبهم فـــي أعمـــالهم، كمـــا تـــراه فـــي حر   

المـــولعين بأعمـــال البورصـــة والمغـــرمين بالقمـــار يزيـــد فـــيهم النـــشاط واالنهمـــاك فـــي          

وهــذا هــو وجــه الــشبه بــين    . أعمــالهم، حتــى يكــون خفــة تعقبهــا حركــات غيــر منتظمــة     

 فــإن تخــبط مــن الخــبط وهــو ضــرب غيــر منــتظم،        :حركــاتهم وبــين تخــبط الممــسوس   

 . وكخبط العشواء

 . ن عطية وما قاله الجمهوروبهذا يمكن الجمع بين ما قاله اب
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ذلك بأنه إذا كان ما شنع به على المرابين من خروج حركاتهم عن النظـام المـألوف                 

فإن المرء يبعث علـى  . هو إثر اضطراب نفوسهم وتغير أخالقهم كان ال بد أن يبعثوا عليه  

وهنـاك تظهـر صـفات الـنفس الخسيـسة فـي       . ما مات عليه ألنه يموت علـى مـا عـاش عليـه     

 )١(.  مظاهرها، كما تتجلى صفات النفس الزكية في أبهى مجاليهاأقبح

  :ويلحظ على كالم صاحب تفسير المنار ما يلي

 تـشبيه المرابـي فـي    : المـراد :قـال ابـن عطيـة فـي تفـسيره      (:ذكر عن ابن عطيـة أنـه       -

 . ويفهم من هذا قول ابن عطية، حيث أورده بصيغة الجزم). الدنيا

 أورد هذا بصيغة االحتمال، بل بين ضعفه لمخالفتـه قـراءة      وسبق أن بينا أن ابن عطية     

كمـا أن ابـن عطيـة رحمـه اهللا           . ابن مـسعود ولمـا تظـاهرت عليـه أقـوال المفـسرين            

فكـان  . أورد هذا القول بعد أن ذكر قـول المفـسرين بـأن المـراد بـه فـي يـوم القيامـة                     

وأيـده باألدلـة، ال     األولى بصاحب تفسير لمنار أن ينسب البن عطية القول الذي قـواه             

 .القول الذي حكاه وضعفه

 ألنه إذا ذكـر القيـام انـصرف        ؛المتبادر إلى جميع األذهان ما قاله ابن عطية         (ذكر أن    -

والعجـب  ). إلى النهوض المعهود في األعمال، وال قرينة تدل على أن المراد به البعث           

 .قهأنه كيف لم يتبادر ذلك ألحد من الصحابة أو الجمهور، أو ممن سب

هــذه الروايــات ال : (أنــه حكــم  علــى الروايــات  الدالــة علــى أنــه فــي يــوم القيامــة  بــأن     -

يسلم منهـا شـيء مـن قـول فـي سـنده وهـي لـم تنـزل مـع القـرآن وال جـاء المرفـوع                            

هذا وإن سلم له في بعضها، لكنـه حكـم عـام مـن غيـر دراسـة                ) منها مفسرا لآلية    

 . حديثية علمية

لوالهـا لمـا قـال أحـد بغيـر المتبـادر            ( لـم يـسلم منهـا شـي          ذكر أن هذه الروايات التـي      -

مـع أنهـا مؤيـدة بقـراءة     ). الذي قاله ابن عطية إال من لـم يظهـر لـه صـحته فـي الواقـع           

                                     
ــار لمحمــد رشــيد رضــا    )١( تفــسير كــره مــا ذكــره بإجمــال انظــر     تابعــه وذ ، والمراغــي ٩٦-٣/٩٤تفــسير المن

   ٦٠-٣/٥٤المراغي
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ــار        ــن كبـ ــة عـ ــصحيحة، ومرويـ ــة الـ ــذلك بعـــض األحاديـــث النبويـ ــن مـــسعود، وكـ ابـ

 .المفسرين من الصحابة والتابعين، بل حكى اإلجماع على ذلك أكثر من واحد

 معظــم مــن انتــصر لهــذا :ومــن خــالل تتبــع مــا ذكــره المفــسرون يمكــن القــول بــأن  -

 . هو من ينتصر بل يرى عدم مس الجن لإلنسان حقيقة- أنه في الدنيا –القول 

  في الدنيا وفي يوم القيامة:القول الرابع
وقد ذهب بعض المفسرين إلى محاولة الجمـع بـين مـا تظـاهرت بـه أقـوال المفـسرين                    

يام يكون يوم القيامـة وبـين مـا ذهـب عليـه بعـض المفـسرين مـن أن القيـام فـي                        من أن الق  

 .  الدنيا

 بأن معنى اآليـة يـشمل حـالهم فـي الـدنيا وحـالهم فـي اآلخـرة وال تعـارض بـين                     :فقالوا

 . الجمع بين الحاليين في الدارين

 :وممن قال بهذا

إِنَّ الـذين اتقـوا إِذَا   {  : أنـه مـأخوذ مـن قولـه تعـالى     :والقـول الثالـث   : (الرازي حيث قال   -

ــصِرُونَ       ــم مُّبْ ــإِذَا هُ ــذَكَّرُواْ فَ ــنَ الــشيطان تَ ــفٌ مّ ــسَّهُمْ طَئِ وذلــك ألن الــشيطان  } مَ

يدعو إلى طلب اللذات والشهوات واالشتغال بغيـر اهللا، فهـذا هـو المـراد مـن مـس                 

الشيطان، ومن كان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطاً، فتارة الشيطان يجـره إلـى               

الــنفس والهــوى، وتــارة الملــك يجــره إلــى الــدين والتقــوى، فحــدثت هنــاك حركــات   

مضطربة، وأفعال مختلفة، فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان وآكـل الربـا ال           

شك أنه يكـون مفرطـاً فـي حـب الـدنيا متهالكـاً فيهـا، فـإذا مـات علـى ذلـك الحـب                        

الـذي كـان حاصـالً فـي الـدنيا      صار ذلـك الحـب حجابـاً بينـه وبـين اهللا تعـالى، فـالخبط           

وهـذا التأويـل    . بسبب حب المال أورثه الخبط في اآلخرة، وأوقعـه فـي ذل الحجـاب             

  )١()أقرب عندي من الوجهين اللذين نقلناهما عمن نقلنا

                                     
 ، والوسيط   ١/٣٩٤ وحكى ذلك النيسابوري في تفسيره، وتفسير النيسابوري       ٧/٩٥تفسير الفخر الرازى    )١(

  ١/٦٣٢لسيد طنطاوي 
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 في إطالقه إشعار بحالهم في الـدنيا والبـرزخ واآلخـرة،            : قال الحرالي  :وقال البقاعي  -

 عقلـه ويكـون بقـاؤه فـي الـدنيا بخـرق ال بعقـل،                ففي إعالمه إيذان بأن آكله يـسلب      

  )١(. يقبل في محل اإلدبار ويدبر في محل اإلقبال انتهى

 إن ظــاهر اآليــة الكريمــة يفيــد أن هــذا التمثيــل هــو لبيــان حــالهم فــي :قــال أبــو زهــرة -

الـــدنيا، فهـــو تـــصوير الضـــطرابهم وقلقهـــم وتخـــبطهم فـــي حيـــاتهم، وإن بـــدوا        

هــذا هــو . معــه القلــق النفــسي، واالنزعــاج المــستمر  منظمــين فهــو تنظــيم مــادي، و 

 ونرى مـن  : ثم ذكر قول الزمخشري، وقال –ظاهر اآلية، وبه قال بعض المفسرين       

 . هذا أن الكشاف يقصر تلك الحال التي صورها التمثيل على اآلخرة

وإني أرى أنـه يـصور حـالهم فـي الـدنيا واآلخـرة؛ فهـم فـي الـدنيا فـي قلـق مـستمر، وفـي                            

  )٢(.  تثقلهم سيئاتهم فيتخبطون، وكأنهم المصروعوناآلخرة

والذي نراه أنه ال مانع من أن تكون اآليـة تـصور حـال المـرابين فـي الـدنيا                    ":وقال شحاته 

واآلخرة فهم في الدنيا في قلق مستمر وانزعاج دائم واضطراب ظـاهر بـسبب جـشعهم                

كــرون فــي مــصير  وشــرهم فــي جمــع المــال ووساوســهم التــي ال تكــاد تفــارقهم وهــم يف   

ومن يتتبع أحوال بعض المتعـاملين بالربـا يـراهم أشـبه بالمجـانين فـي أقـوالهم               ... أموالهم

و قـد   . وحركاتهم أما في اآلخرة فقد توعدتهم اهللا تعالى بالعقاب الشديد والعذاب األلـيم            

   )٣(". رجح اإلمام الرازي أن اآلية الكريمة تصور حال المرابي في الدنيا واآلخرة 

أهي في اآلخرة يتميزون بها في المحشر،       : هذه السمة قال العلماء    :ال الشعراوي ق -

ــسِيمَاهُمْ    { :كمــا يقــول الحــق   ــرَفُ المجرمــون بِ ــر المــصلين لهــم   .}يُعْ فهــؤالء غي

عالمــة مميــزة، وهــؤالء غيــر المــزكين لهــم عالمــة أخــرى مميــزة بحيــث إذا رأيــتهم  

لعـــصاة فكـــأنهم حـــين عـــرفتهم بـــسيماهم، وأنهـــم مـــن أي صـــنف مـــن أصـــناف ا  

                                     
 ٤/١٠٠نظم الدرر للبقاعي)١(

 ١/٨٩زهرة التفاسير ألي زهرة ) ٢(

 ٦٣٤-١/٦٣٢ شحاته ذكره لما أخرى نسخة طنطاوي سيد وانظر شحاته) ٣(
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يقومــون يــوم القيامــة يقومــون مــصروعين كالــذي يتخبطــه ويــضربه الــشيطان مــن    

ربنا سبحانه وتعالى حكى ...... المس فيصرعه، أو أن ذلك أمر حاصل لهم في الدنيا 

وَأَنَّـهُ كَـانَ رِجَـالٌ     {:لنا كثيرا أن الشياطين لهـم التـصاق واتـصال بكثيـر مـن اإلنـس          

الَ يَقُومُـونَ إِالَّ كَمَـا يَقُـومُ       { و  . }ونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الجن فَزَادُوهُمْ رَهَقاً       مِّنَ اإلنس يَعُوذُ  

فكـأن الـشيطان قـد مـس التكـوين اإلنـساني            } الذي يَتَخَبَّطُهُ الشيطان مِـنَ المـس        

مساً أفسد استقامة ملكاته، فالتكوين اإلنـساني لـه اسـتقامة ملكـات مـع بعـضها                 

سـتقامة، فـإذا مـا مـسّه الـشيطان فـسد تـآزر الملكـات،                البعض؛ فكـل حركـة لهـا ا       

فملكاتــه النفـــسية تكــون غيـــر مــستقيمة وغيـــر منــسجمة مـــع بعــضها الـــبعض،      

ومــا المناســبة بــين هــذه الــصورة وبــين   . فتكــون حركتــه غيــر رتيبــة وغيــر منطقيــة  

 . عملية الربا؟

حاب الربـا،  إن أردنا في اآلخرة ميـزة، فـساعة تـرى واحـداً مـصروعاً فـاعرف أنـه مـن أصـ              

  )١(. وفي الدنيا تجد أيضاً أن له حركة غير منطقية، هستيرية. هذا في اآلخرة

 :    وهذا القول عبارة عن قسمين

فيــرد عليــه مــا ورد علــى . هــو القــول الثالــث الــسابق ذكــره أن المــراد بــه فــي الــدنيا: األول

 . ذلك القول

وهـذا  . يقـي وإنمـا تـشبيها ومجـازا        القول بأنه فـي اآلخـرة لكـن لـيس بجنـون حق             :الثاني

فهـو  . بأن المـراد بـه التـشبيه والمجـاز كمـا سـيأتي بيانـه           السابق  يرد عليه ما ورد على القول       

  .في حقيقته ال يثبت المس الحقيقي وصرع الجن لإلنسان

@      @      @ 

                                     
 ٢/١١٨٥تفسير خواطر للشعراوي  )١(
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 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 " يتخبطه " المراد بـ :المبحث الثاني
 تعدَّى الـشيء وعـداه فهـو        :ه؛ فهو مثل   يتفعَّله، وهو بمعنى المجرد أي يخبط      "يتخبَّطه"

 . بمعنى قطعه: بمعنى قسمه، وتقطَّعه:تفعَّل بمعنى فعل، نحو تقسَّمه

 ضرب : ، كما يقال للمضروب)١(خبط  : ويقال للمخبوط

 . ، خبطته أخبطه خبطاً واتساقالضرب على غير استواء: وأصل الخبط

فـالتخبط أصـله ضـرب      . نحاء مختلفـة   خبطته أخبطه أي ضربته ضرباً متوالياً على أ        :يقال

 . متوال على أنحاء مختلفة، ثم تجوز به عن كل ضرب غير محمود

ناقـة خبـوط للتـي تطـأ النـاس وتـضرب األرض             : يقال. والخبط ضرب البعير األرض بيديه    

 .بقوائهما

 .  ضربه شديداً، كتخبطه واختبطه:في القاموس خبطه

 إنــه يخــبط خــبط :اهتــداء وتمييــز وتــدبرويقــال للرجــل الــذي يتــصرف فــي أمــر علــى غيــر 

 عشواء، 

 فـالن يتخـبط، أي أن حركتـه غيـر رتيبـة، غيـر منطقيـة، حركـة لـيس لهـا ضـابط،                     :يقال

 ذلك هو التخبط 

 :ومنه قول الشاعر

 تمته ومن تخطيء يعمر فيهرم@@ رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 

والخبـاط  ،  اب فـي الـضرب    داء كالجنون، ألنـه اضـطراب فـي العقـل كاالضـطر           : والخباط

 .سمة على غير استواء

وقيل لمس الـشيطان اإلنـسان الخـبط والتخـبط          والتخبط المس بالجنون أو التخبيل،      

 .لكون أفعال المتخبط على غير استقامة

وأصـله المـس باليـد،      .  كل من ضربه بيـده فـصرعه فقـد خبطـه وتخبطـه             :"العباب  " وفي  

 .  اإلنْسَاْن فيجنهثم استعير للجنون، ألن الشيطان يمس 

                                     
  .خبط: انظر. اإلبل علف من وهو مفعول، بمعنى فعل بالتحريك، الخبط: ٧/٢٨٢اللسان في ) ١(
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ــه كالــضرب علــى غيــر االســتواء فــي         وتخبطــه الــشيطان إذا مــسّه بخبــل أو جنــون ألن

 .اإلدهاش

  )١( به خبطة من جنون :وتسمى إصابة الشيطان بالجنون والخبل خبطة، ويقال

 والتخبّط مطاوع خَبَطه إذا ضربه ضرباً شديداً فاضطرب له، أي تحرّك تحرّكاً شديداً، "

 كان من الزم هذا التحرّك عدم االتّساق، أطلق التخـبّط علـى اضـطراب اإلنـسان            ولما

 . من غير اتّساق

ــول إذا أرادوا         ــى مفعـ ــدّياً إلـ ــه متعـ ــة فيجعلونـ ــل المطاوعـ ــى فعـ ــدون إلـ ــم يعمـ ــم إنّهـ ثـ

 االختصار

 .  اضطَرّه إلى كذا:فعِوضاً عن أنّ يقولوا خبطه فتخبّط يقولون تخبّطه كما قالوا

 .يطان المرءَ جَعْله إياه متخبّطاً، أي متحرّكاً على غير اتّساقفتخبُّط الش

 . والذي يتخبّطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصرع

 . فيضطرب به اضطرابات، ويسقط على األرض إذا أراد القيام

فلمــا شــبهت الهيــأة بالهيــأة جــيء فــي لفــظ الهيــأة المــشبه بهــا باأللفــاظ الموضــوعة     

 .  كالمهم وإالّ لَما فهمت الهيأة المشبّه بها، وقد عُرِف ذلك عندهمللداللة عليها في

                                     
 ، مفــردات ألفــاظ القــرآن  ١/٥٧٧ني  ، تفــسير الراغــب األصــفها ١/٣٧٩تفــسير الــسمعاني:  انظــر ذلــك فــي ) ١(

، ٧/٩٥ ، تفــسير الفخــر الــرازي    ٧٦٧، غريــب القــرآن للراغــب ألصــفهاني ص    ٤٦٧للراغــب األصــفهاني ص  
لبـاب التأويـل    ، ٢/١١٤الطبرسـي   ، تفسير مجمع البيان في تفسير القـرآن ١/٣٧١المحرر الوجيز البن عطية

، تفــسير ١/٥٣٤، الجــواهر الحــسان للثعــالبي  ١/٢٣٠ ، تفــسير البيــضاوي ١/٢٠٨فــي معــاني التنزيــل للخــازن  
 ، ١/٣٤٠ البغـوي  ، تفسير  ٢/٣٥٩ ، تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن للطوسي         ٤/٤٤٩اللباب البن عادل    

 ،٢/٣٤٥ حيـان  ألبي تفسير البحر المحيط    ، ١/٢٣٤ النسفي تفسير ، ٢/١١٤ لطبرسيتفسير مجمع البيان ل   
، ١/١٧٥ تفـسير الـسراج المنيـر للـشربيني    ، ٢/٦٣٠الحلبـي  لسمينلمكنون ل الدر المصون في علم الكتاب ا     

ــاني لأللوســـي ، ١/٣٩٤المظهـــريتفـــسير  ــر ،٣/٥٤المراغـــي تفـــسير ، ٥٠-٣/٤٩ تفـــسير روح المعـ  التحريـ
 ، ٢/٤٩٩، هميــان الــزاد ألطفــيش ١/٦٣٢ التفــسير الوســيط لــسيد طنطــاوي   ،٣/٧٨ عاشــور البــن والتنــوير

ــائي    ٢/٧٠٠محاســن التأويــل للقاســمي   ، وغيرهــا مــن  ٢/٢٢٣ ، تفــسير الميــزان فــي تفــسير القــرآن للطبطب
 التفاسير  
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 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثالثون م
 

 :قال األعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السير، بعد أن سارت ليالً كامالً

 )١(..."  ألمّ بها من طائف الجنِّ أوْلَقُ   وتُصبح عن غِب السري وكأنّها   ... 

 :وعلى هذا يمكن القول بأن

  . أو التخبيلالتخبط المس بالجنون

وقيــل لمــس الــشيطان اإلنــسان الخــبط والتخــبط لكــون أفعــال المتخــبط علــى غيــر       

 .استقامة

ــه كالــضرب علــى غيــر االســتواء فــي         وتخبطــه الــشيطان إذا مــسّه بخبــل أو جنــون ألن

 .اإلدهاش

 . به خبطة من جنون:وتسمى إصابة الشيطان بالجنون والخبل خبطة، ويقال

 

@     @      @ 
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  : "المس " بـ المراد :الثالث المبحث
 :على تطلق} س س م{

 ) النساء المستم أو) (تمسوهن أن قبل (الجماع ـ١

ــابة ــــ٢ ــا مـــسّ (اإلصـ ــا يمـــسّهم ال) (الـــشيطان مـــسني) (الـــضر مـــسني) (آباءنـ  إن) (فيهـ

 )تمسكم

 )١ ().المس من الشيطان يتخبّطه (الفكر واختالل الخبل ـ٣

 كـــان إذا، مــس  وبـــه ومــالوس  ممــسوس  فهـــو الرجــل  مــس  :يقـــال، الجنــون  والمــس 

 .مجنوناً

، مـساً  الجنـون  سـمي  ثـم ،  فيجنه اإلنسان يمس الشيطان كأن،  باليد المس من وأصله

 بالرجـل  فـالتخبط ،  خبطة الجنون فسمي،  فيخبله برجله ويطؤه يتخبطه الشيطان أن كما

 )٢(.) باليد والمس

، الجـــن مـــسّ علـــى معنـــده دل معـــروف مـــسَ عهـــدِ بـــدون معرفـــاً أطلـــق إذا والمـــس

 . مجنون أي ممسوس رجل :فيقولون

 أنّـه  يظـنّ  فـال  الـشيطان  تخـبّط  مـن  المراد ليظهر المسّ من قوله زيادة إلى احتيج وإنّما

  )٣(. محالة ال بيتخبّطه متعلقة ابتدائية ) مِن ( و. الوسوسة بمعنى مجازي تخبّط

 } مـن  { :قـال  مـثالً  وسوسـة بال الفكـر  يخـبط  أنـه  يظن قد ذلك كان ولما  :البقاعي قال

  )٤(. الجنون أي } المس { من مبتدئاً تخبطاً أي

 . الجنون أي } المس مِنَ { :تعالى قوله فمعنى

                                     
 ١/٥١القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم )١(

 ، ١/٥٣٤، الجــواهر الحــسان للثعــالبي   ٢/٤٩٩ ، وانظــر هميــان الــزاد ألطفــيش ٧/٩٥تفــسير الفخــر الــرازي ) ٢(

 ١/٦٣٢تفسير الوسيط لسيد طنطاوي 

 ٣/٧٨تفسير التحرير والتنوير البن عاشور )٣(

 ٤/١٠٠نظم الدرر للبقاعي )٤(
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 :ذلك في أقوالهم جملة ومن  )١( المفسرين من كثير بذلك قال وقد

: ومعنـاه  مجنونـا،  كان إذا ممسوس فهو الرجل مس: يقال الجنون أي } الْمَسِّ مِنَ{ 

معناه إالّ مثل مـا يقـوم الـذي يـصرعه           . المصروع كمثل وهو القيامة يوم يبعث الربا لآك أن

الــشيطان مــن الجنــون فيكــون ذلــك إمــارة ألَهــل الموقــف علــى أنهــم أكلــة الربــا،  عــن ابــن  

   )٢(عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد 

ــن ــعِيد عَ ــن سَ ــر بْ ــذِينَ {:جُبَيْ ــأْكُلُونَ الَّ ــا يَ ــونَ ال الرِّبَ ــا إِال يَقُومُ ــومُ كَمَ ــذِي يَقُ ــهُ الَّ  يَتَخَبَّطُ

  )٣( " يخنق مجنونا الْقِيَامَةِ يَوْم يبعث " قَالَ} الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانُ

 وهُـوَ  والجـن،  الـشيطان  مـن  المـس ،  }الْمَـسِّ  مِـنَ  الـشَّيْطَانُ  يَتَخَبَّطُهُ {:عُبَيْدة أَبِي وعَن

 الجنون من كله هَذَا والزؤد، واأللس األولق وَوهُ بِهِ، ألم مَا وهُوَ اللمم

 الجنون أي قتادة قال

 . إياه مَسِّه من يتخبله ،"المسّ من الشيطانُ يتخبطه:"قوله ومعنى: جعفر أبو قال

                                     
وقـال بـه الطبـري    . ابن عباس  ، وزيد بن علي ، الفراء ، الصنعاني عن قتادة ، الهـواري عـن الحـسن      : روى عن ) ١(

وحكاه ابن " . والضحاك والسدي وابن زيدسعيد بن جبير و قتادة والربيع    : وحكاه عن كل من      "١١-٦/٨
وروي عن عوف بن مالك، وسعيد بن جبير، :وقال ابن أبي حاتم  . عن ابن عباس  :" عن  ١١٢٨أبي حاتم ص    

 " .والسدي، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك
  ،١/٩٠٦ ، ومكــــــي بــــــن أبــــــي طالــــــب ١/٢٦٣ ، وابــــــن أبــــــي زمنيــــــين١/٢٣٤ ، والــــــسمرقندي١/٣٥٨والزجــــــاج

 ، ومحمود بن أبي الحسن النيسابورىّ صاحب بـاهر          ١/٣٤٠ ، البغوي    ١/٣٧٩  ، والسمعاني   ١/٣٩٤والواحدي
 ، وابـن عربـي، وابـن عبـد     ١/٣٣٠، وابـن الجـوزي فـي زاد المـسير        ١/٢٦٧البرهان فى معانى مـشكالت القـرآن      

 وأبــو الهــائم   ،١/٢٣٠،و البيــضاوي١٢٤، وابــن جــزي ص ١/٢٠٨ ، والخــازن١/٢٣٤ ،و النــسفي٣٥٠الــسالم ص
، ٣٥٨، والثعلبــي ص٤٧ ، والفيروزابــادي، وصــاحبي الجاللــين ص١١٦-١صــاحب التبيــان تفــسير غريــب القــران

، والقطــان ١/٥٦، والخطيـب فــي أوضـح التفاســير  ٢/١٣٨، وصــديق خــان١/٤١١ ، وأبــو الـسعود  ١/٢٠٤واإليجـي 
، والزحيلـي فـي الوسـيط       ١/٦٣٢، وطنطـاوي  ١/٣٦٨ ، والجزائـري   ٣٧٤/ ٣ ، وابن عثيمـين      ١/١٦٧في تفسيره 

 . ١/١٥٧، و الصابوني في صفوة التفاسير١٢٤، و أسعد حومد في أيسر التفاسير ص٣/٩١

 ٢/١١٤تفسير مجمع البيان للطبرسي  )٢(

 ، والهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة فــي علــم معــاني القــرآن وتفــسيره لمكــي بــن أبــي      ٥٠تفــسير ابــن المنــذر ص )٣(
 ١/٩٠٦طالب



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن وداللة باإلنسان الشيطان تلبس   ٤٠

السحيبانيناصربنمحمد. د

 اللَّمَـمُ  بـه  ألـمّ  إذا ذلـك  كـل  ،"ومَـألوق  مَمـسوس  فهـو  وأُلقِ، الرجل مُسّ قد:" منه يقال

 . فجُنّ

  تَذَكَّرُوا الشَّيْطَانِ مِنَ طَائِفٌ مَسَّهُمْ إِذَا اتَّقَوْا الَّذِينَ إِنَّ :(وجلّ عز اهللا قول ومنه

  أَوْلَقُ الجِنِّ طَائِفِ مِنْ بِهَا أَلَمَّ... وكأَنَّمَا السُّرَى، غِبِّ عَنْ وَتُصْبحُ: األعشى قول ومنه

  )١(. جنون به كان إذا وأوْلَق ألْمَس وهو مَس، بِفُالن يقال :الزجاج

، ذلـك  فـي  بينهم خالف ال المفسرين بين اتفاق موضع هو المس لمعنى التفسير وهذا

، "القيـام " معنى في المفسرون فاختلف " :قال حيث اهللا رحمه عثيمين ابن ذلك ذكر كما

 يعنـي  } المـس  مـن  الـشيطان  يتخبطـه { : تعـالى  قولـه  فـي  يختلفـوا  لـم  لكنهم. يكون ومتى

 نساناإل يتخبط الشيطان أن على متفقين
 آدم؛ بنـي  يـصرع  الـشيطان  أن: مـشاهد  أمـر  وهـذا  بـالجنون؛  بـالمس  أي } المـس  من{ و
 ال نفــسه واإلنــسان ويــتكلم، يتخــبط، ويبــدأ يــصرعه، ؛- العافيــة اهللا نــسأل - يقتلــه وربمــا
  )٢(." صرعه الذي الشيطان يتكلم يتكلم

 متعلق من المس

 :فيه ثالثة أوجه} مِنَ المس  { :قوله
 )٣(.   ابتدائية متعلقة بيتخبّطه: وقيلومن للتعليل

 . أنه متعلقٌ بيتخبَّطه من جهة الجنون، فيكون في موضع نصبٍ، قاله أبو البقاء:أحدها
 ال يقومـون مـن المـسِّ الـذي     :، أي}الَ يَقُومُـونَ   { : أنه يتعلَّـق بقولـه تبـارك وتعـالى      :الثاني

 .بهم، إال كما يقوم المصروع الذي يتخبطه الشيطان
 ال يقومــون إال كمــا يقــوم المــصروع مــن جنونــه   :، أي"يَقــومُ" : أنــه يتعلَّــق بقولــه :ثالــثال

 )٤(. بسبب المس

                                     
 ٦/٨ انظر تفسير الطبري) ١(
 ٣٧٥-٣٧٤/ ٣تفسير القرآن البن عثيمين )٢(
 ٣/٧٨تفسير التحرير والتنوير البن عاشور  ) ٣(
، تفسير اللبـاب البـن عـادل    ١/٢٣٤ ، تفسير النسفي١/٤١١ ، تفسير أبي السعود   ٧/٩٥تفسير الفخر الرازي    )٤(

 ،  تفــسير ١/٥٠٥،  الكــشاف للزمخــشري١/٢٠٤، تفــسير اإليجــي جــامع البيــان فــي تفــسير القــرآن  ٤/٤٤٩
 ٢/٧٠٠ ،  محاسن التأويل تفسير للقاسمي ١/٢٣٠  ، تفسير البيضاوي١/٣٩٤النيسابوري



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

وكـان قـد قـدم فـي شـرح      .  ذكر هـذين الـوجهين األخيـرين الزمخـشريُّ         :قال أبو حيَّان  

ال يقومــون ضــيعف  : المــس أنــه الجنــون وهــذا الــذي ذهــب إليــه فــي تعلــق مــن المــس بقولــه      

 :لوجهين

ــه   ــامهم ال يكــون إال فــي        احــدهما ان ــالجنون وكــان قــد شــرح أن قي قــد شــرح المــس ب

اآلخــرة وهنــاك لــيس بهــم جنــون وال مــس ويبعــد أن يكنــى بــالمس الــذي هــو الجنــون علــى  

 .أكل الربا في الدنيا فيكون المعنى ال يقومون يوم القيامة من قبورهم من أجل أكـل الربـا           

{ F G  H I   J K z     إذ لــو أريــد هــذا المعنــى لكــان التــصريح بــه أولــى مــن

 .الكناية عنه بلفظ المس إذ التصريح به أبلغ في الردع والزجر

 والوجه الثاني أن ما بعد إال ال يتعلق بما قبلها إال إن كان في حيّز االستثناء وهـذا لـيس               

وَمَـآ أَرْسَـلْنَا مِـن قَبْلِـكَ إِالَّ      {:بقوله. زبرفي حيز االستثناء ولذلك منعوا أن يتعلق بالبينات وال 

  )١(. نه ليس التقدير وما أرسلناك بالبينات والزبر إال رجاالً يوحى إليهمأو. } رِجَاالً

 :وقد تعقب أبي حيان في رده على الزمخشري وتضعيفه  عدد من المفسرين، منهم

وهو أعلى رتب التشبيه؛ ومنـه      قلت وهو بابٌ في البالغة مشهورٌ،       : ابن عادل حيث قال   

  )٢(.  وَرَمْلٍ كَأَوْرَاكِ العَذَارَى قَطَعْتُهُ:قوله

أمَّــا تــضعيفُه المعنــى فلــيس بجيــدٍ، بــل الكنايــةُ فــي : وصــاحب الــدر المــصون حيــث قــال

 . لسانِهم أَبْلَغُ وهذا مِمَّا ال يُخْتَلَفُ فيه

ــه يُغتْفــرُ فــي الجــارِّ والظــ       ــاني فإن ــا الوجــهُ الث ــ وأمَّ ــرِه، وشــواهدُهُ   رفِ مــا ال يُغْتَفَ رُ فــي غي

  )٣(.كثيرةٌ

                                     
 ٢/٣٤٥  تفسير النهر الماد البن حيان) ١(

 ٤/٤٤٩تفسير اللباب البن عادل )٢(

-٣/٤٩، وانظـر تفـسير األلوسـي       ٢/٦٣٠الدر المصون في علم الكتاب المكنـون للـسمين الحلبـي            : انظر  ) ٣(
٥٠ 



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن وداللة باإلنسان الشيطان تلبس   ٤٢

السحيبانيناصربنمحمد. د

 ما أكل زيـد إال  :)أنّك تقول (  وفيه عندي نظر من وجه آخر وهو :وابن عرفة حيث قال  

 ). يأكل بشماله (  ما أكل زيد بشماله إالّ كالشيطان :أو تقول. كالشيطان يأكل بشماله

مطلقا،  وفي الثانية ذم له إذا اتّصف باألكـل    فهذه الحالة أخف ألنه في األولى ذمّ آلكله         

بالشّمال وقد ال يتصف به، وكذلك هذا يلزم أن يكون التـشبيه خاصـا بقيـامهم مـن المـس              

  )١(. من المس) بها ( أخرى يقومون ) حالة (  لعل لهم :فيقال

 

@     @     @ 

 

 

                                     
 ٣٢٥-١/٣٢٤تفسير التفسير البن عرفة المالكي)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثالثون م
 

 طن وكبره ؟  سبب التخبط في القيام هل هو الجنون أو ثقل الب:المبحث الرابع
ــي المــذكور فــي اآليــة المقــصود بــه فــي يــوم            ــأن حــال المراب ــذين قــالوا ب المفــسرون ال

ــوم القيامــة هــل            القيامــة، حكــى بعــضهم قــولين فــي ســبب تخــبط المرابــي حــال قيامــه ي

التخبط ناشئ بسبب مس الـشيطان لإلنـسان وصـرعه لـه حتـى يكـون كـالمجنون كيفيـة           

 القيام ؟ 

ــا فــي بطــونهم حتــى     أم أن التخــبط ناشــئ بــسبب ع   ــأن أرب الرب قوبــة اهللا للمــرابين ب

انتفخت وكبرت وأثقلتهم فلم يستطيعوا بسببها القيـام واإلسـراع فـي المـشي كـسائر        

الخلق حال قيامهم من قبوهم، فالمرابي  ينهض ويسقط، يريد اإلسراع وال يقدر، فيمنعـه      

 .من النشاط، كحال قيام السكران

 .لك يوم القيامة بعد بعث الخلق من قبورهمفهم متفقون على أن المراد بذ

وفي هذه المسألة سأبين حقيقة القولين ومن قال بكل منهما وأدلـة كـل قـول فيهـا،       

 .وهل هناك اختالف حقيقي أم أن القولين ال تعارض بينهما، ويمكن الجمع بينهما

يبعـث   أن المرابي يوم القيامة يقوم كقيام المـصروع حـال صـرعه، فإنـه       :القول األول 

مجنونا عقوبة له، كالعالمة المخصوصة بآكل الربا، فعرفه أهـل الموقـف لتلـك العالمـة أنـه               

 . آكل الربا في الدنيا وتمقيتاً عند أهل المحشر

 :وهذا بعض أقوال أهل التفسير في ذلك

الــذين يــأكلون الربــا ال يقومــون إال كمــا يقــوم الــذي    { :عــن ابــن عبــاس، فــي قولــه  -

  )١(.  آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق:قال} المس يتخبطه الشيطان من 

اآليـة، وتلـك عالمـة أهـل الربـا          } الّـذِينَ يَـأكُلُونَ الرّبـا ال يَقُومُـونَ           { :عن قتادة قولـه    -

  )٢(. يوم القيامة، بعثوا بهم خبل من الشيطان

                                     
وسـعد بـن جبيـر والـسدي والربيـع بـن           . وروى عـن عـوف بـن مالـك          : ، وقـال     ١١٢٨ ابن أبي حـاتم ص       تفسير) ١(

 .انس ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك 

  ١/١١٠  ، تفسير الصنعاني١١-٦/٨للطبريجامع البيان في تأويل القرآن )٢(



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن وداللة باإلنسان الشيطان تلبس   ٤٤

السحيبانيناصربنمحمد. د

 كَمَـا يَقُـومُ الّـذِي يَتَخَبّطُـهُ         الّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبـا ال يَقُومُـونَ إِالّ        { :عن الربيع في قوله    -

وهـي فـي بعـض    .  يبعثون يوم القيامة وبهم خبل من الشيطان    :قال} الشّيْطَانُ مِنَ المَسّ    

  )١(}ال يقومون يوم القيامة  {:القراءة

هُ الّذِينَ يَأَكُلُونَ الرّبا ال يَقُومُونَ إِالّ كَمَا يَقُومُ الّـذِي يَتَخَبّطـُ            { :قال ابن زيد في قوله     -

 هذا مثلهم يـوم القيامـة ال يقومـون يـوم القيامـة مـع النـاس، إال                   :قال} الشّيْطَانُ مِنَ المَسّ    

  )٢(. كما يقوم الذي يخنق مع الناس يوم القيامة كأنه خنق كأنه مجنون

الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كمـا يقـوم الـذي يتخبطـه          { :عن سعيد بن جبير    -

  )٣("  يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق  ":قال} الشيطان من المس 

ــة الربــا،         :قــال الحــسن  - ــه يــوم القيامــة أنهــم أكل ــةِ الربــا عَلَمــاً يعرفــون ب  إن ألَِكَلَ

  )٤(. يأخذهم خبل ؛ فشبه الخبل الذي يأخذهم في اآلخرة بالجنون الذي يكون في الدنيا

 ال يقومــون يــوم  ":اآليــة، قــال} ... الــذين يــأكلون الربــا { :عــن ابــن حيــان، فــي قولــه -

ــا        القيامــة إال كمــا يقــوم المجنــون الــذي يتخبطــه الــشيطان مــن الجنــون، كــذلك آكــل الرب

  )٥(" يعرف يوم القيامة كما يعرف المجنون في الدنيا 

 إنّ آكـل الربـا يبعثـه اهللا يـوم القيامـة مجنونـاً،  وذلـك                  :ومعنـى اآليـة    ":قال الثعلبـي   -

  )٦(." قاله قتادة. الشيطانعالمة أهل الربا يبعثون وفيهم خبل من 

ال {أي يعـاملون بـه فنبـه باألكـل علـى غيـره              } الذين يـأكلون الربـا     { :قال الواحدي  -

يصيبه بجنـون  } إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان       { من قبورهم يوم القيامة     } يقومون

  )٧(من الجنون وذلك أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا } من المس{

                                     
 ٦/٨  للطبريلقرآن جامع البيان في تأويل ا)١(
 ٦/٨  للطبريجامع البيان في تأويل القرآن )٢(
 ١/١٣٥، تفسير ابن المنذر ٦/٨للطبريجامع البيان في تأويل القرآن )٣(
 ١/١٣٥تفسير كتاب اهللا العزيز للهواري)٤(
 ١/١٣٥تفسير ابن المنذر)٥(
 ١/٥٣٤الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي  )٦(
 ١/١٩٢ير الكتاب العزيز للواحديالوجيز في تفس)٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثالثون م
 

وقيـام المرابـي يـوم القيامـة كـذلك ممـا نطقـت بـه اآلثـار، فقـد أخـرج                       "  :األلوسي -

إيـاك الـذنوب    " : قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     :الطبراني عن عـوف بـن مالـك قـال         

التي ال تغفر، الغلول فمن غـل شـيئاً أتـى بـه يـوم القيامـة، وأكـل الربـا فمـن أكـل الربـا بعـث                         

أ اآليــة، وهــو ممــا ال يحيلــه العقــل وال يمنعــه، ولعــل اهللا  ثــم قــر" يــوم القيامــة مجنونــاً يتخــبط 

تعـالى جعـل ذلـك عالمـة لـه يعـرف بهـا يـوم الجمـع األعظـم عقوبـة لـه كمـا جعـل لـبعض                

المطيعــين أمــارة تليــق بــه يعــرف بهــا كرامــة لــه، ويــشهد لــذلك أن هــذه األمــة يبعثــون يــوم  

س، وابــن مــسعود، وقتــادة القيامــة غــراً محجلــين مــن آثــار الوضــوء وإلــى هــذا ذهــب ابــن عبــا 

  )١(.... واختاره الزجاج

ــه: قــال ابــن عاشــور  - حقيقــة القيــام النهــوض واالســتقالل،   } ال يقومــون  { :وقول

.  ويطلق مجـازاً علـى تحـسّن الحـال، وعلـى القـوة، مـن ذلـك قامـت الـسوق، وقامـت الحـرب             

م النـاس لــرب   ال يقومـون يــوم يقـو  :فـإن كـان القيـام المنفــي هنـا القيـام الحقيقــي فـالمعنى      

العالمين إالّ كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان، أي إالّ قياماً كقيام الذي يتخبّطه الـشيطان،               

وإن كــان القيــامَ المجــازي فــالمعنى إمــا علــى أنّ حرصــهم ونــشاطهم فــي معــامالت الربــا      

كقيام المجنـون تـشنيعاً لجـشعهم، قالـه ابـن عطيـة، ويجـوز علـى هـذا أن يكـون المعنـى                        

ا يعجب الناس من استقامة حالهم، ووفرة مالهم، وقوة تجارتهم، بما يظهر من             تشبيه م 

. حال الذي يتخبّطه الشيطان حتى تخاله قوياً سريع الحركة، مع أنّه ال يملك لنفـسه شـيئاً                

فاآلية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعـذيبهم مـن وقـت القيـام للحـساب إلـى أن        

ــار، وهــذا هــو ال   ــه  يــدخلوا الن م قــالوا إنمــا البيــع مثــل   ذلــك بــأنه  {:ظــاهر وهــو المناســب لقول

 ) ٢(.}الربا

                                     
 ٥٠-٣/٤٩تفسير روح المعاني لأللوسي )١(

 ٨٣-٣/٧٨تفسير التحرير والتنوير البن عاشور)  ٢(



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن وداللة باإلنسان الشيطان تلبس   ٤٦
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 :وهذا القول

أجمــع المفــسرون أن المعنـــى ال   (:حكــى اإلجمــاع عليــه  ابــن جـــزي حيــث قــال       .١

وابـن عطيـة ذكـر مـا يؤيـد اإلجمـاع حيـث             ). يقومون من قبـورهم فـي البعـث إال كـالمجنون          

  )١(. ه الثعالبي حيث نقل ذلك عنهوتبع" وقالوا كلهم يبعث كالمجنون :" قال

ونــص عــدد مــن المفــسرين علــى أن هــذا هــو قــول جمهــور المفــسرين  مــنهم           .٢

 .الشوكاني، ورشيد رضا ذكر ذلك مع أنه ال يرى المس حقيقة  وتبعه على ذلك المراغي

 ابــن عبــاس وابــن مــسعود وأنــس وعــوف بــن مالــك وعكرمــة     :وهــو مــروي عــن  .٣

والــضحاك بــن انــس والربيــع  زيــد بــن علــي   جبيــر و وســعيد بــنومجاهــد وقتــادة والحــسن

  ومقاتل بن حيان وابن قتيبة الزجاج وغيرهمأبي عبيدة وابن حيان والسدي وابن زيد و

 )٢( كما أن جملة من المفسرين ذكروا هذا القول   .٤

ــاوردي فـــي تفـــسيره      .٥  حـــسب –وأول مـــن ذكـــر أن فـــي المـــسألة قـــولين هـــو المـ

 . )٣( :-اطالعي 

ي في الكشاف مع إنكاره لتلبس الجن بـاألنس إال أنـه ذكـر فـي                بل إن الزمخشر   .٦

تفسيره لآلية  ما قاله الجمهور، ولكنه حمل ذلك على أنه ورودا على ما يعتقده العـرب فـي           

إِالَّ كَمَــا يَقُــومُ الــذى يَتَخَبَّطُــهُ { إذا بعثــوا مــن قبــورهم، } الَ يَقُومُــونَ { :حيــث قــال. الجاهليــة

وتخــبط الــشيطان مــن زعمــات العــرب، يزعمــون أن الــشيطان   .  عأي المــصرو} الــشيطان 

                                     
 البـــن  ، المحـــرر الـــوجيز فـــي تفـــسير الكتـــاب العزيـــز   ١٢٤ التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل البـــن جـــزي ص انظـــر) ١(

   ١/٣٩٤ر النيسابوري  تفسي، ١/٥٣٤ الجواهر الحسان للثعالبي ، ٣٧٢-١/٣٧١عطية

 ، المنـذر  وابـن  ، والطبـري  ، والهـواري  ، والـصنعاني  ، عبيـدة  وأبو ، الفراء : منهم  مفسرا أربعين على يزيدون) ٢(
 ، الواحـدي المـاوردي ، و   و ، طالـب  أبـي  بـن  ومكـي  ، والثعلبـي  ، زمنـين  أبـي  وبـن  ، والسمرقندي ، حاتم أبي وابن

 ، الهــائم وابــن ، كثيــر وابــن ، حيــان وأبــو ، جــزي وابــن ، الجــوزي ابــنو ، والطبرســي عطيــة، وابــن ، والبغــوي
 ، عجيبـة  وابـن  ، والمظهـري  ، والـشربيني  ، الجاللـين  وصاحبي ، والسيوطي ، الدين محيي واإليجي ، والثعالبي

  .وأطفيش ، خان حسن وصديق ، واأللوسي ، والميرغني ، والشوكاني

 .ميل إلى قول المعتزلة  وهو ي١/٣٤٨النكت والعيون للماوردي)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

والمعنــى أنهــم يقومــون يــوم ..... فــورد علــى مــا كــانوا يعتقــدون .... يخــبط اإلنــسان فيــصرع

  )١(.  القيامة مخبلين كالمصروعين، تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف

ــر مــنهم لــم يــذكر قــول          ــابعوا الزمخــشري فــي إنكــاره، فكثي ــذين ت أمــا المتــأخرون ال

 .هم إلى تفسير اآلية على غير ظاهرهاالجمهور، بل إنكارهم للمس أدى ب

وأورد بعــض المفــسرين  أحاديــث تــشهد لهــذا القــول وتعــضده، وهــي األحاديــث التــي      

استــشهد بهــا القــائلون بــأن مــس الــشيطان لإلنــسان مــس حقيقــي وأنــه بتمكــين اهللا لــه      

   )٢(. يصرعه كما سيأتي في المسألة التالية

لما أراد القيام سقط بـسبب ثقـل فـي بطونـه،             أن المرابي يوم القيامة ك     :القول الثاني 

حيث أربه اهللا في بطونـه، وأثقلـه فهـو يـنهض، ويـسقط، ويريـد اإلسـراع، وال يقـدر، فيمنعـه           

من النشاط، كحال قيام السكران، وهذه سمة لـه يعـرف بهـا بـين أهـل الموقـف هتكـاً لـه                   

 .وفضيحة

اختلـف معـه فـي ســبب    هـذا القـول متفـق مـع قـول الجمهـور أنــه فـي يـوم القيامـة، وإن          

 .التخبط

 هو وهب ابن منبه كما حكاه عنـه  - حسب اطالعي  –وأول من نسب إليه هذا القول       

  )٣(. الرازي حيث عده الرازي القول الثاني في المسألة

                                     
 .٥٠٦-١/٥٠٥الكشاف للزمخشري للزمخشري )١(

 .  وما بعدها٥٨ صالبحث هذا من انظر) ٢(

بينمـا  . لم أجد من نسب هذا القول إلى وهب إال الرازي أو من نقـل عنـه        و ، ٩٧-٧/٩٥الرازي الفخر تفسير) ٣(
 الـذي أورد  ٣٧٢-١/٣٧١حتـى ابـن عطيـة   . ال نجد من المفسرين الذين سبقوا الرازي من نسب ذلك لوهب      

خـرة ، وهـو أول مـن أورد ذلـك مـن المفـسرين لـم يـشر إلـى          احتمال بأن المراد بحاله في الدنيا وليس في اآل   
حكــاه ٣٩٣-٤/٣٩٠القرطبــي : ومــن جــاء بعــد الــرازي  حكــوه ولــم ينــسبوه لوهــب مثــل  . قــول ابــن منبــه 

إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحبـالى ، وكلمـا         : ويقال  . : "بصيغة التضعيف حيث قال     
 ، وهمـا  ٤١٢-١/٤١١ وتبعه أبو السعود١/٢٣٠كما حكاه البيضاوي " . مقاموا سقطوا والناس يمشون عليه    

 ال يرون المس ، وأنه ال حقيقة له ، بل هو من زعمـات العـرب فـي الجاهليـة ،     ٥٠٦-١/٥٠٥تبعا للزمخشري     
 وهؤالء وغيرهم  نقلوا ذلك عن الرازي ومع ذلك لم ينسبوه إلى وهب أو يشيروا إلى ذلك إشارة
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ث النـاس مـن قبـورهم    يريـد إذا بعـ  :  قال ابن منبه:والقول الثاني " :قال الرازي رحمه اهللا   

إال آكلـة الربـا فـإنهم يقومـون      } يخرجـون مـن األجـداث سـراعا         { خرجوا مسرعين لقولـه     

ويــسقطون، كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه الــشيطان مــن المــس وذلــك ألنهــم أكلــوا الربــا فــي   

ــى أثقلهــم فهــم ينهــضون، ويــسقطون،           ــوم القيامــة حت ــدنيا، فأربــاه اهللا فــي بطــونهم ي ال

  )١(. وال يقدرونويريدون اإلسراع، 

 :وممن قال به

 :فالناس إذا خرجوا مـن قبـورهم أسـرعوا كمـا قـال تعـالى         : :ابن قتيبة حيث قال    -

إال أكلـة الربـا، فـإنهم يقومـون ويـسقطون، ألن اهللا         }  يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ األْجْدَاثِ سِرَاعاً      {

 ) ٢(. اإلسراعأربى الربا في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم، فال يقدرون على 

 إنهـم يبعثـون يـوم القيامـة قـد انتفخـت بطـونهم               :ويقـال . : "القرطبي حيـث قـال     -

 )٣(" كالحبالى، وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم

أي عنـــد البعـــث يظهـــر ثقلـــه فـــي بطـــونهم } ال يقومـــون {  ":حيـــث قـــالالبقـــاعي  -

ف هتكـــاً لهـــم فيمـــنعهم النـــشاط ويكـــون ذلـــك ســـيماهم يعرفـــون بـــه بـــين أهـــل الموقـــ 

  )٤(" وفضيحة

ومعنى اآلية أن آكل الربـا يبعـث يـوم القيامـة مثـل المـصروع             "  :الخازن حيث قال   -

الذي ال يستطيع الحركة الصحيحة ألن الربا ربا في بطونهم حتى أثقلهم فال يقدرون على               

  )٥(" اإلسراع

  ؟ "امة مجنونا آكل الربا يبعث يوم القي"وهل هذا القول يتنافي مع القول األول أن 

                                     
 ٩٧-٧/٩٥تفسير الفخر الرازي) ١(

 ١/٣٣٠ البن الجوزي زاد المسير في علم التفسير)٢(

 ٣٩٣-٤/٣٩٠الجامع ألحكام القرآن للقرطبي)٣(

 ١٢٣-٤/١٠٠ نظم الدرر فى تناسب اآليات والسور للبقاعي)٤(

 ١/٢٠٨لخازن  للباب التأويل في معاني التنزيل)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثالثون م
 

 وهــذا :نجــد الــرازي رحمــه اهللا  يفــرق بينهمــا وأن هــذا القــول غيــر القــول األول فيقــول    

 ألنــه يريــد أن آكلــة الربــا ال يمكــنهم اإلســراع فــي المــشي بــسبب ثقــل    )١(القــول غيــر األول 

وهذا ليس من الجنون في شـيء، ويتأكـد هـذا القـول بمـا روي فـي قـصة اإلسـراء أن                       . البطن

ى اهللا عليه وسلم انطلق به جبريل إلى رجـال كـل واحـد مـنهم كالبيـت الـضخم،                    النبي صل 

الـذين يـأكلون    { : يـا جبريـل مـن هـؤالء ؟ قـال     :يقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع، فقلت 

  )٣(. " )٢(} الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 

ــسعود      ــو الـ ــضاوي و أبـ ــال البيـ ــي ذلـــك فقـ ــه فـ ــقوطهم   " وتبعـ ــهم وسـ ــون نهوضـ فيكـ

كالمــصروعين ال الخــتالل عقــولهم ولكــن ألن اهللا أربــى فــي بطــونهم مــا أكلــوه مــن الربــا      

  )٤(". فأثقلهم

بينما نجد هنـاك مفـسرين يحكـون القـولين بمـا يـشعر أنـه ال فـرق بينهـا،  ومـن هـؤالء              

جميـع أهـل     يبعث كـالمجنون عقوبـة لـه وتمقيتـاً عنـد             :وقالوا كلهم  " :حيث قال القرطبي  

ال يقومــون يــوم " ويقــوي هــذا التأويــل المجمــع عليــه أن فــي قــراءة ابــن مــسعود    . المحــشر

فجعل اهللا هذه العالمة ألكلة الربا، وذلك أنه أربـاه فـي بطـونهم    "...... القيامة إال كما يقوم   

 إنهــم يبعثــون يــوم :ويقــال. فــأثقلهم، فهــم إذا خرجــوا مــن قبــورهم يقومــون ويــسقطون

.  انتفخــت بطــونهم كالحبــالى، وكلمــا قــاموا ســقطوا والنــاس يمــشون علــيهم القيامــة قــد

 إنمــا ذلــك شــعار لهــم يعرفــون بــه يــوم القيامــة ثــم العــذاب مــن وراء  :وقــال بعــض العلمــاء

                                     
 أهــل فعرفــه ، الربــا بآكــل المخــصوصة كالعالمــة وذلــك مجنونــا القيامــة يــوم يبعــث الربــا آكــل أن بــه يعنــي) ١(

 أصـابه  كمـن  ، مجـانين  يقومـون  أنهـم  : اآليـة  معنى هذا فعلى ، الدنيا في الربا آكل أنه العالمة لتلك الموقف
 بجنون الشيطان

ورواه  . ٣/٩: الترغيـب والترهيـب للمنـذري   : انظـر . ن العبـدي، وهـو واه  رواه األصبهاني من طريق أبـي هـارو      )  ٢(
 ٢/٤٨٤انظر تفسير ابن كثير.  هذا غير له إسنادا نعلم ال : قال البزار في مسنده عن زيد بن أخرم ثم

 ٧/٩٦ الرازي الفخر تفسير)٣(

  الــشيطان بمــس يقــول ال ســيأتي كمــا وهمــا ، ٤١٢-١/٤١١الــسعود أبــي تفــسير ، ١/٢٣٠البيــضاوي تفــسير) ٤(
 حقيقة لإلنسان
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ذلك، كمـا أن الغـال يجـيء بمـا غـل يـوم القيامـة بـشهرة يـشهر بهـا ثـم العـذاب مـن وراء                  

  )١(  .ذلك
أي عنـد البعـث يظهـر ثقلـه فـي بطـونهم            } ومـون   ال يق {  ":وكذلك البقـاعي حيـث قـال      

فيمـــنعهم النـــشاط ويكـــون ذلـــك ســـيماهم يعرفـــون بـــه بـــين أهـــل الموقـــف هتكـــاً لهـــم  
أي يتكلــف خبطــه ويكلفــه إيــاه } الــذي يتخبطــه { المــصروع } إال كمــا يقــوم { ... وفــضيحة

  ولمــا كــان ذلــك قــد يظــن أنــه يخــبط   ":ويؤكــد ذلــك بقولــه ".}الــشيطان { ويــشق بــه عليــه  
  )٢(" أي الجنون} المس{أي تخبطاً مبتدئاً من } من {:الفكر بالوسوسة مثالً قال

وبنــاء علــى مــا ســبق هــل يمكــن القــول بــأن ال فــرق بــين القــولين ؟ فــالقرطبي حكــى         
القولين وحكايته للقولين تشعر بأنه ال يرى فرقا بينهما ال كما فعل الرازي، مع أنـه اقتـبس                  

اعي قـرر فـي تفـسيره المـس وأنـه حقيقـة واسـتدل علـى ذلـك                   والبق. ذلك من كالم الرازي   
 . باألدلة من القرآن والسنة والمشاهدة واألناجيل وأطال في ذلك

 :كما يلحظ المتأمل فيما ذكره المفسرون من األقوال في هذه المسألة
 أن القول األول يذكر على أنه هو األصل في المسألة وأنه هـو المتبـادر إلـى الـذهن،                    -
:  ول الثاني فإذا ذكر فيـذكر بـصيغة تـشير إلـى أنـه أضـعف مـن األول  كـأن يـذكر بأنـه                         أما الق 

 .قول بعضهم، ويحتمل، وقيل، ونحو ذلك
أن مــن ذكــر القــول الثــاني  ال يكتفــي بــه بــل يــذكر القــول األول معــه، بخــالف مــن     -

لقـول  يذكر القول األول فقد يقتصر بذكره ويكتفـى بـه وال يـشير إلـى القـول الثـاني، فكـأن أ                 
 )٣( .األول هو األصل في المسألة  أما الثاني فهو محدث من األقوال

أن من رجح القول الثاني فمعظمهم ممن ال يرى مس، ويرى أنـه ال حقيقـة لـذلك                    -
 .المس

                                     
 ٣٩٣-٤/٣٩٠ للقرطبي القرآن ألحكام الجامع) ١(

 ٤/١٠٠نظم الدرر فى تناسب اآليات والسور للبقاعي)٢(

ــامع ، ٩٨ صقتيبـــــة البـــــن القـــــرآن غريـــــب تفـــــسير) ٣(  تفـــــسير ،٤/٣٩٠ للقرطبـــــي القـــــرآن ألحكـــــام الجـــ
-٢/٣٤٥حيـان  ألبـي  تفسير البحر المحيط ، ١/٢٠٨ للخازن لباب التأويل في معاني التنزيل    ، ١/٢٣٤النسفي
 ١/١٩٨ سعدي ابن تفسير ، ٤١٢-١/٤١١السعود أبي تفسير ، ١٢٣-٤/١٠٠ نظم الدرر للبقاعي، ٣٤٨
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 بدنه دخول على وقدرته باإلنسان الشيطان تلبس :المبحث الخامس
وأن . بــين المعتزلــةالمــسألة كمــا ذكــر أهــل التفــسير الخــالف فيهــا بــين أهــل الــسنة و 

وإال . أهــل الــسنة متفقــين علــى ذلــك إال مــن تــأثير بقــول المعتزلــة مــن متــأخري أهــل الــسنة   

قال ابن عثيمين أن المفسرين لم يختلفوا في هـذه          . فالمتقدمون منهم متفقون على ذلك    

ــا يعنــــي  )١(" المــــسألة، فهــــم متفقــــين علــــى أن الــــشيطان  يتخــــبط اإلنــــسان    والــــشيخ هنــ

 وال عبرة بقـول     : "ل السنة، أما المعتزلة فيرى أنه ال عبرة بقولهم  حيث قال           بالمفسرين أه 

من أنكر ذلك من المعتزلة، وغيرهم ؛ وقـد جـاءت الـسنة بإثبـات ذلـك ؛ والواقـع شـاهد بـه                        
أنكـر المعتزلـة    "  :وأما ما ذكره رشيد رضا بأن بعض أهل السنة أنكر ذلك حيث قـال              . )٢(

 فلعلـه  )٣(" شيطان في اإلنسان غير ما يعبر عنه بالوسوسـة  وبعض أهل السنة أن يكون لل     

يقــصد بعــض المتــأخرين مــنهم، أمــا المتقــدمون فلــيس فــيهم مــن أنكــره كمــا تقــدم مــن    

 .كالم ابن عثيمين رحمه اهللا

والقول بأن الشيطان يتخبط ويمس اإلنسان هو من عقيـدة الـسلف كمـا ذكـره غيـر               

عتقــاد الــسلف وأهــل الــسنة أن هــذه أمــور علــى   وا: "واحــد مــن المفــسرين قــال ابــن المنيــر  

والقدريــة ينكــرون كثيـراً ممــا يزعمونــه مخالفــاً  . حقائقهـا واقعــة كمــا أخبــر الـشارع عنهــا  

من ذلك السحر، وخبطة الشيطان، وينبئ عنه ظاهر الشرع في خـبط طويـل        ... لقواعدهم

قـة هـو الحـق، ألن    والذي نـراه أن مـا عليـه جمهـور العلمـاء مـن أن التـشبيه علـى الحقي                  . لهم

  )٤(" الشيطان قد يمس اإلِنسان فيصيبه بالجنون

إن أهــل الــسنة يعتقــدون بــأن الــشيطان يمــس اإلنــسان    : "قــال محــي الــدين شــيخ زاد 

 .)٥() ويتخبطه ويسبب له الجنون، وأن له تأثيراً في بعض أجسام الناس

                                     
 ٣٧٤/ ٣تفسير ابن عثيمين) ١(

 ٣٧٥/ ٣تفسير ابن عثيمين ) ٢(

 ٩٦-٣/٩٤تفسير المنار لرشيد رضا) ٣(

 ٦٣٤-١/٦٣٢الوسيط لسيد طنطاوي )٤(

 ٦٧٠-٢/٦٦٨البيضاوي القاضي تفسير على هزاد الدين محي حاشية)٥(
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ن أهــل وقــد ذكــر  ونــص كثيــر مــن المفــسرين علــى أن الخــالف فــي هــذه المــسألة بــي      

 )١(السنة والمعتزلة 

وكثير من المفسرين الذين يذكرون الخالف أو يـشيرون إلـى قـول المنكـرين، يبينـون                 

ــه قــول المعتزلــة أو بعــضهم    ومــن المفــسرين مــن فــرق بــين المتقــدمين مــن المعتزلــة       . أن

اعلـم أن القـدماء مـن المعتزلـة ينكـرون الجـنّ باألصـالة،               " :والمتأخرين كما قال ابـن عرفـة      

و كفـــر ال شـــك فيـــه فإنـــه تكـــذيب للقـــرآن والحـــديث، والمتـــأخرون مـــنهم يثبتـــونهم    وهـــ

  بــل إن بعــض المتقــدمين كــأبي الهــذيل وابــن االخــشيد  يجيــزان أن      )٢(. وينكــرون الــصرع 

الن الظـاهر مـن القـران       :يكون الصراع من فعل الشيطان في بعـض النـاس دون بعـض قـاال              

 .)٣(يشهد به وليس في العقل ما يمنع منه  

وقد ذهب إلى هذا القول جمهور المفسرين، بل كثير منهم لم يعـرض إال هـذا القـول،          

ولم أقف على مفـسر اقتـصر علـى    . ومن عرض للقول بالمنع قرن ذلك بذكر القول بالجواز 

وأول . ذكر القول بالمنع وإنكار ذلك دون اإلشارة إلى القـول بـالجواز ووقـوع ذلـك حقيقـة                 

                                     
 ألبــــي ، تفـــسير البحــــر المحـــيط   ١١٥-٢/١١٤  ، تفــــسير الطبرســـي  ٣٢٥-١/٣٢٤انظـــر تفـــسير ابــــن عرفـــة   ) ١(

ــان ــسير ،٣٤٨-٢/٣٤٥حيـــ ــفهاني الراغـــــب تفـــ ــزة   ا ، ٥٨٠-١/٥٧٧األصـــ ــد عـــ ــديث لمحمـــ ــسير الحـــ لتفـــ
  ٣٧٥-٣٧٤/ ٣ تفسير ابن عثيمين ، ١/٢٣٤دروزة

 بعـد  :" قـال و٣٥٧-٣٥٥ الكبيـر  التقييـد  صـاحب   البـسيلي  عنه ذلك ونقل ،  ٣٢٥-١/٣٢٤عرفة ابن تفسير)٢(
 كـان  أنـه : يحكـي  الـسالم  عبـد  ابـن  الـشيخ  كان: عرفة ابن شيخنا قال : السابق عرفة ابن كالم ساق ما

 الطالـب  ذلـك  فـصُرِعَ  بليـد  جلـف  طالـب  لـه  المدرسـين  بعـض  الجريـد  بـالد  فـي  كـان  أنـه  يتحدث طالب هناك
 فقـال  . رمـاني  سـاعده  اشـتد  افلمـ  ... حـين  كل الرماية أعلمه: المدرس فقال بعنف فجاوبه يوم ذات البليد
 والبيـت  لـسانه،  علـى  نطـق  الجنِّـي  أن علـى  فـدلّ  المهملـة  بالـسين  " اسـتد  " هو إنما أخطأت: الطالب ذلك له

 عرفـة،  ابـن  شـيخنا  بحـضرة  العبـاس  أبـي  الـسلطان  بمجلـس  البيـت  هـذا  ذكـر  وجرى.  معا بالوجهين يُروى
 فعــل مــن الــذي ألنــه المهملــة؛ بالــسين أنــه عنــدي الــصواب الــسلطان فقــال الــروايتين، وذكــر طلبتــه، وكبــار
ــه مـــن والحاصـــل العلـــم، ــه فقـــال تعليمـ ــذا يحـــق: الحاضـــرين الطلبـــة بعـــض لـ ــاء يكتـــب أن الكـــالم لهـ  بمـ
 ) ١٠٢(وانظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي سورة البقرة آية رقم ".الذهب

 ١١٥-٢/١١٤تفسير الطبرسي) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثالثون م
 

 هـــو المـــاوردي فـــي – حـــسب اطالعـــي –  مـــن المفـــسرين مـــن ذكـــر الخـــالف فـــي المـــسألة

 .تفسيره

، الجنـون  مـس  فـي  واختلفـوا  :قـال  حيـث   المـاوردي  حكـاه  كمـا  المـسألة  فـي  فالخالف

 الشيطان؟ بفعل هو هل

 إلـى  ينـسب ،  فيـصرعه  الـسوداء  غلبـة  مـن  يحدثـه  بمـا  اهللا فعـل  مـن  هذا :بعضهم فقال

 .يصرعه الذي إغوائه من يفعله بما تشبيهاً مجازاً الشيطان

 دون الناس بعض في ذلك من له اهللا بتمكين الشيطان فعل من هو بل :آخرون وقال

  )١(. يمنعه ما العقل في وليس القرآن ظاهر ألنه، بعض

  :القول األول
 ال الــشيطان وأن الطبــائع، فعـل  مــن وأنــه الجـن  جهــة مــن يكـون  ال والمــس التلـبس  إن

لمس المذكور ليس حقيقة، على وجه التـشبيه         وا .مس منه يكون وال اإلنسان في يسلك

بحال من تغلب عليه المـرة الـسوداء، فتـضعف نفـسه ويلـج الـشيطان بأغوائـه عليـه فيقـع                      

                                     
 البيـان  تفـسير  صاحب الطوسي: الخالف ذكروا الذين المفسرين انظرو . ١/٣٤٨الماوردي والعيون النكت)١(

 المعتزلـــة، علـــى ورد نـــاقش مـــن أول وهــو  ٥٨٠-١/٥٧٧تفـــسيره  فـــي األصـــفهاني الراغــب  ،٣٦٠-٢/٣٥٩
 ، ١١٥-٢/١١٤القـرآن  تفـسير  في البيان مجمع تفسير في الطبرسي ،٥٠٦-١/٥٠٥الكشاف في الزمخشري

 أبـا  ، ١/٣٩٤ تفسيره في النيسابوري ، ٣٩٣-٤/٣٩٠تفسيره في طبيالقر ، ٩٧-٧/٩٥تفسيره في الرازي
 الـدر  فـي  الحلبـي  الـسمين  ، ٣٤٨-٢/٣٤٥المحـيط  البحـر  تفـسير  في حيان أبا ، ٢/٣٤٥الماد النهر في حيان

 فــــي عرفــــة ابــــن ،١/٢٣٠تفــــسيره فــــي البيــــضاوي ، ٦٣٢-٢/٦٣٠المكنــــون الكتــــاب علــــم فــــي المــــصون
ــسيره  ورغائـــب القـــرآن غرائـــب فـــي القمـــي ،٣٥٧-٣٥٥الكبيـــر التقييـــد فـــي البـــسيلي ،  ٣٢٥-١/٣٢٤تفـ
 ،١٣٩-٢/١٣٨القـرآن  مقاصد في البيان فتح خان صديق ، ١٢٣-٤/١٠٠الدرر نظم في البقاعي ، ٢/٦٢الفرقان
 فـي  عاشـور  ابـن  ،١/١٩٨تفـسيره  فـي  الـسعدي  ، ٢/٤٩٩الـزاد  هميان وفي ١/١٦٧/١٦٨التيسير في أطفيش
ــر تفـــسير ــوير التحريـ ــا ،٨٣-٣/٧٨والتنـ ــير زهـــرة فـــي زهـــرة أبـ  التأويـــل محاســـن القاســـمي ،١/٨٩التفاسـ

ــادة مقامــات فــي الــسعادة بيــان تفــسير فــي الجنابــذة ، ٧٠٦-٢/٧٠٠ ــائي ، ١/٢٣٦العب  تفــسير فــي الطبطب
 تفسير على حاشية األفكار وشوارد األبكار نواهد في السيوطي ، ٢٢٤-٢/٢٢٣القرآن تفسير في الميزان
 ٥٠-٣/٤٩األلوسي تفسير ،٤٧٠ صالبيضاوي
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ونسب إلى الشيطان مجازاً لمـا كـان عنـد          . عند تلك الحال ويحصل به الصرع من فعل اهللا        

 )١(. وسوسته

 :حيث ذكروا عنه أنه يرىوأول من ذكر المفسرون إنكاره للمس هو أبا علي الجبائي        

أن المراد بذلك  مثـل ال حقيقـة، ألن الـشيطان ال يـصرع اإلنـسان علـى الحقيقـة فالـشيطان              

 .ضعيف ال يقدر على صرع الناس وقتلهم

فهو على وجه التشبيه بحال من تغلب عليه المرة السوداء، أو ضـعف عقلـه  فتـضعف      

س إليـه، فيقـع الـصرع عنـد ذلـك مـن             نفسه، ربما يخيل الـشيطان إليـه أمـورا هائلـة، ويوسـو            

 . فعل اهللا

 .)٢(. ونسب إلى الشيطان مجازا وتشبيها لما كان عند وسوسته

بينما ذكر المفسرون عـن  . فالجبائي يرى أن اآلية جاءت على وجه التشبيه ال الحقيقة  

مــا تعــارف العــرب عليــه  القفــال والزمخــشري ومــن تابعــه علــى ذلــك أن اآليــة  جــاءت علــى    

  )٣( .واعتقدوه

أن النـاس يـضيفون الـصرع إلـى الـشيطان وإلـى الجـن، فخوطبـوا علـى مـا                     : " قال القفـال  

تعــارفوه مــن هــذا، وأيــضا مــن عــادة النــاس أنهــم إذا أرادوا تقبــيح شــيء أن يــضيفوه إلــى            

  )٤(} طلعها كأنه رءوس الشياطين  {:الشيطان، كما في قوله تعالى

                                     
 القرآن مقاصد في البيان فتح ، ١/٣٤٨ردي، النكت والعيون للماو   ٣٦٠-٢/٣٥٩للطوسي البيان تفسير انظر)١(

 ألبـي  المحـيط  البحـر  تفـسير  و ،٢/٣٤٥األنـدلس  المـاد  النهـر  تفـسير   ، ١٣٩-٢/١٣٨للطبرسـي  البيان مجمع
 معــاني فــي البرهــان بــاهر ، ١/٨٩زهــرة ألبــي التفاســير ،زهــرة ١/٢٣٠البيــضاوي تفــسير  ،٣٤٨-٢/٣٤٥حيــان

 ١/٢٦٧الغزنوي النيسابوري الحسن أبي بن لمحمود القرآن مشكالت

 ، ١١٥-٢/١١٤ ، تفـــسير الطبرســـي ١/٣٤٨ المـــاورديتفـــسير ، ٣٦٠-٢/٣٥٩الطوســـي البيـــان تفـــسيرانظـــر )٢(
 ٥٨٠-١/٥٧٧األصفهاني الراغب ، تفسير ٩٧-٧/٩٥تفسير الرازي 

،  التفـــسير ٨٣-٣/٧٨ ، التحريـــر والتنـــوير البـــن عاشـــور ٣٤٨-٢/٣٤٥بـــي حيـــانانظـــر البحـــر المحـــيط أل) ٣(
  .١/٤٣٢الكاشف لجواد مغنية

 ، تفــــسير ٦٨ لحــــسين مخلــــوف ص صــــفوة البيــــان لمعــــاني القــــرآن ، و٩٧-٧/٩٥انظــــر تفــــسير الــــرازي)٤(
 ١/٤٢٦، الدخيل في التفسير ٣٣٢ /١ ، تفسير أطفيش ٥٠-٣/٤٩األلوسي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثالثون م
 

 العـــرب، يزعمـــون أن الـــشيطان وتخـــبط الـــشيطان مـــن زعمـــات: "وقــال الزمخـــشري 

ورجل ممسوس،  .  الجنون :والمس. فورد على ما كانوا يعتقدون    ... يخبط اإلنسان فيصرع  

 معنــاه :وهــذا أيــضاً مــن زعمــاتهم، وأن الجنــيَّ يمــسه فيخــتلط عقلــه، وكــذلك جــن الرجــل 

ضربته الجنّ ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار وعجائب، وإنكار ذلك عندهم كإنكار             

 )١(. "" اهداتالمش

وهـذا  ... وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخـبط اإلنـسان فيـصرع          :قال البيضاوي 

أيــضا مــن زعمــاتهم أن الجنــي يمــسه فيخــتلط عقلــه، وأن أبــو الــسعود تبعــه فــذكر عبارتــه   

 بنصها

  الزمخــشري وهــو :ممــن أنكــر التلــبس  مــن المفــسرين ممــن وقفــت علــى تفاســيرهم

وغمــز الــذين " وقــال بــبطالن قــول مــن أثبتــه بــل كمــا قــال دروزة    أول مفــسر أنكــر المــس،  

وتبعـه علـى    . )٢("  إن إنكـار ذلـك عنـدهم كإنكـار المـشاهدات           :يعتقدون حقيقة ذلك وقال   

 . )٣( والشربيني والطبرسيذلك البيضاوي  وأبو السعود 

للمـس  والرازي رحمه اهللا ذكر قول أبي علي الجبائي وأدلته وجوابه على أدلـة المثبتـين                

ــتهم أو ردهــم           ــم يــورد كــالم المثبتــين وال أدل وكــذلك قــول القفــال فــي هــذه المــسألة، ول

ومناقشتهم للمنكرين للمس كأبي علي الجبائي والقفال، وإذا استحضرنا أنه رجح القول            

فهذا هـو   ":بأن اآلية تشمل حال المرابين في الدنيا واآلخرة وهو حال االضطراب حيث قال         

ــدنيا        الخــبط الحاصــل بفعــل   ــه يكــون مفرطــا فــي حــب ال ــا ال شــك أن  الــشيطان وآكــل الرب

متهالكــا فيهــا، فــإذا مــات علــى ذلــك الحــب صــار ذلــك الحــب حجابــا بينــه وبــين اهللا تعــالى،      

                                     
 ٥٠٦-١/٥٠٥الكشاف للزمخشري ) ١(

 ١/٢٣٤التفسير الحديث لمحمد عزة دروزةانظر )٢(

 علــى زاد الــشيخ الــدين محـي  حاشــية ضــمن التأويـل  وأســرار التنزيــل وأنـوار  ،١/٢٣٠البيــضاويانظـر تفــسير  )٣(
 ٤١٢-١/٤١١السعود ألبي الحكيم الكتاب مزايا إلى السليم العقل وإرشاد ،٦٧٠-٢/٦٦٨البيضاوي تفسير

 ١/٢٣٤التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ، ١/١٧٥نيلشربيل المنير السراج ،
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فالخبط الذي كان حاصال في الدنيا بسبب حب المال أورثه الخبط فـي اآلخـرة، وأوقعـه فـي              

 ) ١(" للذين نقلناهما عمن نقلناذل الحجاب، وهذا التأويل أقرب عندي من الوجهين ا

 فهل هذا يدل على أنه يميل إلى قول المنكرين للمس ؟

مـع إشـعار    : وذكـر القـولين   . ورشيد رضا حيث ذكر أن في المسألة خالف بين العلماء         

أنكــر المعتزلــة وبعــض أهــل الــسنة أن يكــون    : بــضعف القــول المثبــت للــصرع حيــث قــال   

وقـال بعـضهم إن سـبب الـصرع مـس           . ه بالوسوسـة  للشيطان في اإلنسان غير ما يعبر عنـ       

ويؤكــد ضــعف قــول المثبتــين . )٢(الــشيطان كمــا هــو ظــاهر التــشبيه، وإن لــم يكــن نــصا فيــه 

وقـــد ثبــت عنـــد أطبـــاء هــذا العـــصر أن الــصرع مـــن األمـــراض العــصبية التـــي تعـــالج      " :بقولــه 

باألوهــام، وهــذا وقــد يعــالج بعــضها . كأمثالهــا بالعقــاقير وغيرهــا مــن طــرق العــالج الحديثــة 

علـى أن هـذه المخلوقـات الخفيـة التـي يعبـر عنهـا بـالجن يـستحيل أن                    . ليس برهانـا قطعيـا    

. يكون لها نوع اتصال بالناس المستعدين للـصرع، فتكـون مـن أسـبابه فـي بعـض األحـوال             

  )٣(. والمتكلمون يقولون إن الجن أجسام حية خفية ال ترى

معـروف يحـصل بفعـل الـشيطان حقيقـة وال تنفـي           ال تثبـت أن الـصرع ال      " ويرى أن اآلية    

  )٤(".  ذلك

طَلْعُهــا " :وهــذا عنــد المعتزلــة جــارٍ علــى مــا عهــده العربــي مثــل قولــه: قــال ابــن عاشــور

 .  ومسنونةٌ زُرقٌ كأنيابِ أغوال:، وقول امرىء القيس"كأنّه رُؤوس الشياطين

ــيَّ    ــران متخـ ــة، واآلخـ ــه مُتخيَّلـ ــره مـــشاهد وعلتـ ــذا أثـ ــأثير  إالّ أنّ هـ ــرون تـ الن ألنّهـــم ينكـ

 . الشياطين بغير الوسوسة

 .وعندنا هو أيضاً مبني على تخييلهم

                                     
 ٩٧-٧/٩٥انظر تفسير الرازي) ١(

 ٩٦-٣/٩٤تفسير المنار لرشيد رضا ) ٢(

التفـــسير الحـــديث لمحمـــد عـــزة   ، ٩٦-٣/٩٤تفـــسير المنـــار رشـــيد رضـــا مـــع موقفـــه مـــن حقيقـــة الجـــن ) ٣(
 ١/٢٣٤دروزة

  ونقل نص كالمه٦٠-٣/٥٤اغي في تفسيرهالمروقد تابعة على ذلك تفسير المنار لرشيد رضا ، ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٧

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثالثون م
 

والصرع إنّما يكون من علل تعتري الجسم مثل فيضان المِرّة عند األطبّاء المتقـدمين              

وتشنّج المجموع العصبي عنـد المتـأخرين، إالّ أنّـه يجـوز عنـدنا أن تكـون هاتـه العلـل كلّهـا                       

 مــن توجّهــات شــيطانية، فــإنّ عــوالم المجــرّدات كــاألرواح لــم تنكــشف   تنــشأ فــي األصــل

  )١(.  أسرارها لنا حتى اآلن ولعلّ لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد

    )٢(كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين 

  :أدلة أصحاب هذا القول
 ممـا اسـتدل بهـا    - ممـا وقفـت عليـه    – ومن األدلة والتعليالت التـي ذكرهـا المفـسرون         

 :المنكرون للمس والتلبس  كالجبائي وغيره ممن وافقه على هذا المذهب ما يلي

ــه تعــالى حكايــة عــن الــشيطان      - ــي علــيكم مــن ســلطان إال أن      { قول ومــا كــان ل

وهــذا صـريح فـي أنــه لـيس للـشيطان قــدرة علـى الـصرع والقتــل       } دعـوتكم فاسـتجبتم لـي    

 .واإليذاء

 إنـه مـن األجـسام اللطيفـة،     :كثيـف الجـسم، أو يقـال     إنـه    :الشيطان إمـا أن يقـال      -

فإن كـان األول وجـب أن يـرى ويـشاهد، إذ لـو جـاز فيـه أن يكـون كثيفـا ويحـضر ثـم ال يـرى                              

لجــاز أن يكــون بحــضرتنا شــموس ورعــود وبــروق وجبــال ونحــن ال نراهــا، وذلــك جهالــة          

نـسان، وأمـا    عظيمة، وألنه لو كان جسما كثيفا فكيف يمكنه أن يدخل فـي بـاطن بـدن اإل                

إن كــان جــسما لطيفــا كــالهواء، فمثــل هــذا يمتنــع أن يكــون فيــه صــالبة وقــوة، فيمتنــع أن  

 يكون قادرا على أن يصرع اإلنسان ويقتله 

لــو كــان الــشيطان يقــدر علــى أن يــصرع ويقتــل لــصح أن يفعــل مثــل معجــزات           -

 األنبياء عليهم الصالة والسالم وذلك يجر إلى الطعن في النبوة 

 

                                     
 ٨٣-٣/٧٨التحرير والتنوير البن عاشور ) ١(

 ، هميـان الـزاد   ١/٢٣٤التفـسير الحـديث لمحمـد عـزة دروزة      ،   ١/٤٣٢التفسير الكاشـف لجـواد مغنيـة      : مثل  )٢(
  .١/٢٣٦، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة للجنابذي٢/٤٩٩ألطيفش
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التخبـيط، ولـو    أن الشيطان خلق ضعيف لم يقـدره اهللا علـى كيـد البـشر بالقتـل و                 -

قدر على ذلك فلم ال يصرع جميع المؤمنين وقتلهم مع شدة عداوته ألهل اإليمان، ألنهـم               

أعداؤه، ولم ال يغصب أمـوالهم، ويفـسد أحـوالهم، ويفـشي أسـرارهم، ويزيـل عقـولهم ؟                   

لـو قـدر علـى ذلـك لقـدر علـى الـصوت الرفيـع، فكـان يفـشي سـر              . وكل ذلـك ظـاهر الفـساد      

 ".هم المؤمنين ويضرب بين

وقد أخبر اهللا عز وجل أن الـشيطان مـن نـار الـسموم وال يجـوز مداخلتـه جـسم                -

  )١(. اإلنسان إال على طريق المجاورة

 )٢(ال جنون فى اآلخرة،  -

ــاني  ــول الث بس اإلنــسان ويــصرعه، فهــو مــن        أن الــشيطان بتمكــين اهللا لــه يتلــ   :الق

 )٣(.فعله

 وهـم متفقـون علـى ذلـك، وهـو           وكما سـبق فـإن هـذا هـو قـول أهـل الـسنة والجماعـة،                

 .)٤(قول جمهور المفسرين  كما تقدم 

 ابن عباس والحسن وسعيد بـن جبيـر وقتـادة ومجاهـد        :وذهب إلى هذا القول كل من     

 )٥(وغيرهم 

وقد نص عدد من المفسرين على أن اآلية تدل على أن الصرع يكـون مـن الجـن، وأنهـا                    

 :يكون من جهة الجن،  ومن هؤالءدليل على فساد من أنكر ذلك وقال أن الصرع ال 

                                     
 سيرتفـ ،  ١/٣٤٨ النكـت والعيـون للمـاوردي     ، ٥٠-٣/٤٩ ، تفسير األلوسـي    ٩٧-٧/٩٥تفسير الرازي : انظر  )١(

 ٥٨٠-١/٥٧٧ األصفهاني الراغب

 ٢/٤٩٩ألطفيش الزاد هميان انظر) ٢(

   . ، وسبق ذكر أقوالهم وأقوال غيرهم ١/٣٤٨النكت والعيون للماوردي)٣(

 . من هذا البحث٣٩انظر ص ) ٤(

 ١١٥-٢/١١٤ للطبرسي  تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن)٥(
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 إنكـار ذلـك ولـيس بمنكـر بـل هـو الحـق            - أي كالم البيـضاوي      –قال البقاعي وظاهره    

 وهذا دليل علـى مـن أنكـر أن الـصرع مـن جهـة       :قال المهدوي في تفسيره. الذي ال مرية فيه   

  )١( .الجن وزعم أنه فعل الطبائع

  )٢(" وظاهر اآلية أن الشيطان يتخبط اإلنسان" :وقال أبو حيان

ممـا يـدل أن الـشيطان تـأثيراً فـي           } يَتَخَبَّطُهُ الـشَّيْطَانُ مِـنَ الْمَـسِّ      { وقوله   :قال الراغب 

  )٣(اإلنسان 

والمشهور أن الجـن لهـم قـدرة علـى النفـوذ فـي              ":وفي غرائب القرآن ورغائب الفرقان    

ــو كــانوا مجــردين فــال اســتبعاد فــي كــونهم متــصرفين فــي بــاطن       بــواطن البــشر، أل  نهــم ل

كيـف وقـد   .اإلنسان وإن كانوا أجساماً لطيفة، فكـذلك ال يبعـد نفـودهم فـي بـاطن اآلدمـي                

  )٤() ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبَّطه  الشيطان من المس  ( :ورد في القرآن

} مـن المـس   {  ألنها ظاهر القـرآن  العز بن عبد السالم حكى الخالف  ورجح الحقيقة       

وهو الجنون، وذلك لغلبة السوداء، فنسب إلى الشيطان تشبيهاً بما يفعلـه مـن إغوائـه بـه،            

  ) ٥(. أو هو فعل للشيطان، لجوازه عقالً، وهو ظاهر القرآن

واطفيش وأبو زهـرة،  ،  وبنحو ذلك قال به كل من  القرطبي  والشوكاني:قال البقاعي 

 . )٦(والطبطبائي 

                                     
 ٧٠٦-٢/٧٠٠، و محاسن التأويل تفسير للقاسمي١٢٣-٤/١٠٠نظم الدرر للبقاعي)١(

 ٣٤٨-٢/٣٤٥تفسير البحر المحيط ألبي حيان)٢(

 ، أول من ناقش ورد على المعتزلة٥٨٠-١/٥٧٧تفسير الراغب األصفهاني)٣(

 ٢/٦٢مي النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان للق)٤(

 ٣٥٠تفسير العز بن عبد السالم ص) ٥(

، وتفسير الميزان فـي تفـسير   ٢/٣٤٥ ، وتفسير النهر الماد األندلس  ٣٩٣-٤/٣٩٠تفسير القرطبي : انظر  )  ٦(
 ، وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حـسن        ١/٢٩٥ ، وتفسير الشوكاني   ٢٢٤-٢/٢٢٣القرآن للطبطبائي 

، و تيــسير التفــسير للقــرآن الكــريم لمحمــد بــن      ٢/٤٩٩ان الــزاد إلــى دار المعــاد   ، و هميــ١٣٩-٢/١٣٨خــان
 ١/١٦٧/١٦٨يوسف أطفيش 
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فإن حـدوث المـرض بمـس الـشيطان ثابـت بالكتـاب والـسنة قـال اهللا                  : قال المظهري 

وقال رسول } ربه أنه مسني الشيطان بنصب وعذاب      { تعالى في قصة أيوب عليه السالم       

  )١( "ركضة من ركضات الشيطان"اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المستحاضة 

"  عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم أن   وقــد ورد فــي كثيــر مــن األحاديــث :قــال البقــاعي

أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم أخـرج الـصارع         " وورد  " الشيطان يجري من ابـن آدم مجـرى الـدم           

وفي كتب اهللا سـبحانه وتعـالى      . ونحو ذلك " من الجن من جوف المصروع في صورة كلب         

 مـصروع  فأما مشاهدة المصروع يخبـر بالمغيبـات وهـو   . المتقدمة ما ال يحصى من مثل ذلك     

غائــب الحــس، وربمــا كــان يلقــى فــي النــار وهــو ال يحتــرق، وربمــا ارتفــع فــي الهــواء مــن غيــر  

رافع، فكثير جداً ال يحصى مشاهدوه إلى غير ذلك من األمور الموجبة للقطـع أن ذلـك مـن     

الجن أو الشياطين ؛ وها أنا أذكر لك من أحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم ثـم مـن كتـب                 

وفـي اإلنجيـل مـن      ....... : ما فيـه مقنـع لمـن تـدبره واهللا سـبحانه وتعـالى الموفـق                اهللا القديمة 

وإنمـا كتبـت هـذا مـع كـون مـا نقـل عـن نبينـا صـلى اهللا عليـه وســلم            .......... ذلـك كثيـر جـداً   

 )٢(كافياً ألنه ال يدفع أن يكون فيه إيناس له ومصادقة تزيد في اإليمان 

ــة  المنكــرين للــص    ــصرع الن الظــاهر مــن    كمــا أن بعــض المعتزل رع والمــس، أجــازوا ال

القــران يــشهد بــه، ولــيس فــي العقــل مــا يمنــع منــه، كمــا نقــل ذلــك عــن أبــي الهــذيل وابــن       

يجيزان أن يكون الصراع من فعل الشيطان في بعض النـاس دون بعـض              "اإلخشيد فكانا   

 )٣("  قاال الن الظاهر من القران يشهد به، وليس في العقل ما يمنع منه

  :أصحاب هذا القولأدلة 
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة متنوعة على صحة ما ذهبوا إليه، فاسـتدلوا   

  :ومن جملة ما ذكر من أدلة هي.  بالقرآن والسنة والعقل والحس والمشاهدة

                                     
 ١/٣٩٤تفسير المظهري ) ١(

 ٧٠٦-٢/٧٠٠ ، ومحاسن التفسير للقاسمي ١٢٣-٤/١٠٠نظم الدرر للبقاعي) ٢(

 ١١٥-٢/١١٤، و مجمع البيان الطبرسي ١/٣٤٨النكت والعيون للماوردي)٣(
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 )١(فاآلية تدل عليه .  أنه ظاهر القران:هذه اآلية، وقالوا -

، فليحمـل   }سني الشيطان بنصب وعـذاب      أنى م { أثبت اهللا المس بقوله عن أيوب        -

  )٢(ما هنا على حقيقته 

ــر فــي فكــره        - ــد أن الــشيطان يمــس اإلنــسان، ويكــون لمــسِّه أث وردت أحاديــث تفي

  )٣(. وعقله، فهل نترك ظواهر هذه األحاديث

 :واستدل على ذلك بجملة من األحاديث، منها -

o ٤("  إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم  " :حديث( 

o مــا مــن مولــود إال يمــسه الــشيطان فيــصرخ إال ابــن مــريم عليــه الــسالم،      " :ديثحــ

، وفى رواية، إال طعـن الـشيطان فـى خاصـرته، ومـن      "فطعن الشيطان فى الحجاب    

 إنــى أعيــذها بــك وذريتهــا مــن  :ذلــك يــستهل صــارخا إال مــريم وابنهــا، لقــول أمهــا  

  )٥(الشيطان الرجيم 

o ٦(" الجنالطاعون من وخز أعدائكم  ":حديث(  

                                     
، والنكـــــــت والعيـــــــون ٥٨٠-١/٥٧٧، تفـــــــسير الراغـــــــب األصـــــــفهاني٣٩٣-٤/٣٩٠رطبـــــــي تفـــــــسير الق)١(

ــاوردي ــر المحــــيط ١/٣٤٨للمــ ــرآن ورغائــــب الفرقــــان للقمــــي   ٣٤٨-٢/٣٤٥ ، تفــــسير البحــ  ، وغرائــــب القــ
 ١٣٩-٢/١٣٨ ، وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان٢/٦٢النيسابوري

 ٢/٤٩٩هميان الزاد  ألطفيش)٢(

 ١٢٣-٤/١٠٠عينظم الدرر للبقا) ٣(

 ، فــتح ١٢٣-٤/١٠٠ ،  نظــم الــدرر للبقــاعي ٢/٦٢انظــر غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان للقمــي النيــسابوري   )٤(
      ٧١٧١الحديث رواه البخاري حديث رقم  . ١٣٩-٢/١٣٨البيان في مقاصد القرآن لصديق خان

 ٥٠-٣/٤٩فسير األلوسـي ،  ت٢/٤٩٩، هميان الزاد ألطفيش  ١/١٦٧/١٦٨تفسير تيسير التفسير ألطفيش   ) ٥(
 ٢٣٦٦الحديث رواه مسلم حديث رقم  . 

انظــر تفــسير األلوســي . أخرجــه الــسيوطي فــي الجــامع الــصغير وقــال األلبــاني  صــحيح علــى شــرط مــسلم  )٦(
وقــد حملــه بعــض مــشايخنا المتــأخرين علــى نحــو مــا حملنــا عليــه مــسألة    : " وقــال عقــب ذلــك  ٥٠-٣/٤٩

ء إذا تعفــن تعفنــاً مخــصوصاً مــستعداً للخلــط والتكــوين تنفــرز منــه   إن الهــوا: التخــبط والمــس حيــث قــال  
وتنحاز أجزاء سمية باقية على هوائيتها أو منقلبة بأجزاء نارية محرقة،  فيتعلق بهـا روح خبيثـة تناسـبها                   
في الشرارة ، وذلك نوع من الجن فإنها علـى مـا عـرف فـي الكـالم أجـسام حيـة ال تـرى إمـا الغالـب عليهـا                       
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o ١(" كفوا صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين : " حديث(  

o إيـاك الـذنوب التـي ال تغفـر، الغلـول فمـن غـل شـيئاً أتـى بـه يـوم القيامـة،                       : "  حديث

  )٢(" وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط  ثم قرأ اآلية

o       ا أن امرأة جاءت بابن لها إلـى النبـي صـلى اهللا        عن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهم

 يــا رســول اهللا إن ابنــي بــه جنــون وإنــه يأخــذه عنــد أغــدائنا         :عليــه وســلم فقالــت  

وعشائنا فيخبث علينا، فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صـدره ودعـا فثـعّ         

  )٣(" ثعة وخرج من صدره مثل الجرو األسود 

o         خرجـت مـع النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي               "  :عن جابر رضي اهللا تعالى عنـه قـال

ســفر فركبنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه    

وســلم بيننــا كأنمــا علــى رؤوســنا الطيــر تظلنــا، فعرضــت لــه امــرأة معهــا صــبي لهــا    

إن ابنـي هـذا يأخـذه الـشيطان كـل يـوم ثـالث مـرار، فتنـاول          !  يا رسـول اهللا  :فقالت

!  اخسأ عدو اهللا أنا رسول اهللا ثالثـاً        :عله بينه وبين مقدم الرحل ثم قال      الصبي فج 

                                                                                   
أو النارية ولها أنواع عقالء وغير عقـالء تتوالـد وتتكـون فـإذا نـزل واحـد منهـا طبعـاً ، أو إرادة علـى                 الهوائية  

شــخص أو نفــذ فــي منافــذه ، أو ضــرب وطعــن نفــسه بــه يحــصل فيــه بحــسب مــا فــي ذلــك الــشر مــن القــوة   
ات ألـم   السمية وما في الشخص مـن االسـتعداد للتـأثر منـه كمـا هـو مقتـضى األسـباب العاديـة فـي المـسبب                         

وبهـذا يحـصل   . شديد مهلك غالباً مظهر للدماميل والبثرات في األكثـر بـسبب إفـساده للمـزاج المـستعد                 
وهو تحقيق حـسن لـم نجـده لغيـره كمـا لـم نجـد مـا حققنـاه فـي شـأن            . الجمع بين األقوال في هذا الباب   

 .المس ألحد سوانا فليحفظ 

ــيش  )١( ــسير ألطفـ ــسير التيـ ــزاد ١/١٦٧/١٦٨تفـ ــان الـ ــيش وهميـ ــي ٢/٤٩٩ ألطفـ ــسير األلوسـ  . ٥٠-٣/٤٩ ، تفـ
 ٣٢٨٠الحديث رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 

،  رواه الطبراني وفيه الحسين بن عبد األول وهو ضعيف) ١٠٢/ ٢( ، لدر المنثور ٥٠-٣/٤٩تفسير األلوسي) ٢(
 حسن:   وقال األلباني في السلسلة الصحيحة

اه الدارمي في أوائـل مـسنده بـسند حـسن ، ورواه أحمـد ، وقـال أحمـد           رو. فثعّ ثعة بمثلثة ومهملة أي قاء       )٣(
ــاني فــــي تخــــريج مــــشكاة المــــصابيح       ــناده ضــــعيف وكــــذلك قــــال األلبــ ــر نظــــم الــــدرر  . شــــاكر إســ انظــ

 ٤/١٢٣للبقاعي
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فلمـا قـضينا سـفرنا مررنـا بـذلك المكـان فعرضـت لنـا           " :قال جـابر  ". ثم دفعه إليها    

 يـا رسـول اهللا اقبـل منـي          :المرأة ومعها صـبيها ومعهـا كبـشان تـسوقهما فقالـت           

 خـذوا منهـا واحـداً وردوا    :فقـال هديتي، فوالذي بعثك بالحق ما عـاد إليـه بعـد ذلـك        

  )١(". عليها اآلخر 

o      ــه وســلم كــان يقــول ــي صــلى اهللا علي اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن      ( :حــديث أن النب

  )٢(). الجنون والجذام والبرص وسيئ األسقام 

o اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغـرق والحريـق، وأعـوذ بـك أن              " :حديث

وأعـوذ بــك أن أمـوت فـي سـبيلك مـدبرًا، وأعــوذ      يتخبطنـي الـشيطان عنـد المـوت،     

  )٤(  )٣(" بك أن أموت لديغًا 

o     فـانطلق بـي جبريـل فمـررت برجـال كثيـر كـل رجـل                 ( :وروي في حديث اإلسـراء

مــنهم بطنــه مثــل البيــت الــضخم متــصدين علــى ســابلة آل فرعــون وآل فرعــون          

ــون مثــل اإلبــل المهيومــة        ــار بكــرة وعــشيا فيقبل ــى الن يتخبطــون   )٥(يعرضــون عل

الحجارة والشجر ال يسمعون وال يعقلون فإذا أحـس بهـم أصـحاب تلـك البطـون         

                                     
وانظـر نظـم   . ، وأخرجه الطبراني من وجه آخر وبين أن السفر غزوة ذات الرقاع وأن ذلـك فـي حـرة واقـم               )١(

 ، قــال البقــاعي بعــد ذلــك وروى البغــوي فـي شــرح الــسنة عــن يعلــى بــن مــرة رضــي اهللا  ٤/١٢٣عيالـدرر للبقــا 
والحديث أخرجه الدارمي وعبد بن حميد بسند صحيح حسن قال عنه ابن حجر فـي المطالـب    . تعالى عنه   

 ٧/٩٩فيه إسماعيل بن عبد الملك سيء الحفظ ، وكذلك في إتحاف الخيرة المهرة  : ٤/١٩١العالية 

 ١٢٨١ رواه النسائي وقال األلباني في صحيح النسائي حديث رقم   .٤/٣٩٣الجامع ألحكام القرآن للقرطبي   )٢(
 حديث صحيح  :  

 االســتعاذة -الــصالة : ورواه أبــو داود) ٥٤٣٦( االســتعاذة مــن التــردي والهــدم  -االســتعاذة : رواه النــسائي)٣(
ي حـديث صـحيح كمـا فـي صـحيح النـسائي حـديث              وقـال األلبـان   ). ١٤٩٧٥(مـسند المكيـين     : ، وأحمد )١٣٢٨(

 ١٥٥٢ وصحيح أبي داود  ٥٥٤٨

 ٢/١٣٨ ، و فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان١/٨٩زهرة التفاسير ألبي زهرة)٤(

. المصاب بداء الهيام، وهو داء يصيب اإلبل من ماء تشربه مستنقعا فتهيم فـي األرض ال ترعـى    : المهيوم)٥(
 .داء من شدة العطش: وقيل: فتعطش فال تروىهو داء يصيبها : وقيل
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قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يقوم أحـدهم فيميـل بـه بطنـه فيـصرع                 

فــال يــستطيعون براحــا حتــى يغــشاهم آل فرعــون فيطــؤونهم مقبلــين ومــدبرين   

 اللهـم ال تقـم   :لـون فذلك عذابهم فـي البـرزخ بـين الـدنيا واآلخـرة وآل فرعـون يقو             

ويـوم تقـوم الـساعة أدخلـوا آل فرعـون أشـد           " :الساعة أبدا، فإن اهللا تعالى يقـول      

هـــؤالء الـــذين يـــأكلون الربـــا ال  ( : يـــا جبريـــل مـــن هـــؤالء ؟ قـــال- قلـــت -" العـــذاب 

 ) ٢(  )١(). يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 

o  أيـت رجـاالً بطـونهم كـالبيوت فيهـا الحيـات       لما أسري بـي إلـى الـسماء ر    " حديث

  )٣( " ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤالء يا جبرائيل قال هؤالء أكلة الربا

o             حديث المفقود الذي اختطفته الشياطين وردته في زمنه عليه الصالة والسالم أنه

فجـاءني طـائر كأنـه جمـل قبعثـري فـاحتملني علـى         " :حدث من شأنه معهم قـال     

 .)٤(.  إلى غير ذلك من اآلثار"  خوافيه خافية من

o يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبال يجر شـقيه ثـم قـرأ ال يقومـون إال كمـا        : " حديث

 )٥(" يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

                                     
ورواه  . ٩ / ٣: الترغيـب والترهيـب للمنـذري   : انظـر . رواه األصبهاني من طريق أبـي هـارون العبـدي، وهـو واه          ) ١(

 ٢/٤٨٣انظر تفسير ابن كثير.  هذا غير له إسنادا نعلم ال : قال البزار في مسنده عن زيد بن أخرم ثم
 ، لبــاب التأويــل فــي معــاني   ٣٤١-١/٣٤٠ ، تفــسير البغــوي ٣٩٣-٤/٣٩٠الجــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي  )٢(

ــد  ١/٥٣٤ ، الجــواهر الحــسان للثعــالبي  ١/٢٠٨ للخــازنالتنزيــل   ، تفــسير البحــر  ١/٢٧٤، تفــسير البحــر المدي
 ١/١٣٥ ، تفسير الهواري   ١/٢٣٦ ، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة الجنابذي        ٣٤٨-٢/٣٤٥المحيط

لبيــان فــي   ، تفــسير مجمــع ا ١/٢٦٣  ، تفــسير القــرآن العزيــز البــن أبــي زمنــين   ٢/٦٢، تفــسير القــرآن للقمــي 
  ١١٥-٢/١١٤للطبرسي  تفسير القرآن

 ، تفـسير  ١/٥٣٤ ، الجواهر الحسان للثعـالبي ١١٥-٢/١١٤الطبرسي  تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن)٣(
 ، قال األلباني  حـديث ضـعيف         ٣/٦٩رواه المنذري في الترغيب والترهيب      . ٢٣٥ /١البحر المديد البن عجيبة     

 ٢٧٥٧ وكذلك في مشكاة المصابيح رقم ١١٦٣ضعيف الترغيب حديث رقم . 
. " وفــي لقــط المرجــان فــي أحكــام الجــان كثيــر منهــا    : "،  وقــال عقــب ذلــك  ٥٠-٣/٤٩األلوســيتفــسير ) ٤(

 والحديث أورده ابن األثير في نهاية غريب الحديث 

 ضــعيف . قــال األلبــاني موضــوع  ٣٦٤-٣/٣٦١أخرجــه األصــبهاني فــي ترغيبــه عــن أنــس انظــر الــدر المنثــور    )٥(
 ٧/٩٢١  والسلسلة الصحيحة ١١٦٦الترغيب 
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o          وورد أنـه صـلى اهللا عليــه وسـلم أخـرج الــصارع مـن الجـن مــن جـوف المـصروع فــي

  )٢(  )١(. صورة كلب

  )٣(منعه، بل العقل يجيزه ليس في العقل ما ي -

لعل اهللا تعالى جعل ذلك عالمة له يعرف بهـا يـوم الجمـع األعظـم عقوبـة لـه كمـا                       -

جعل لبعض المطيعين أمارة تليق به يعـرف بهـا كرامـة لـه، ويـشهد لـذلك أن هـذه                     

األمة يبعثون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضـوء وإلـى هـذا ذهـب ابـن عبـاس،           

  )٤(ادة واختاره الزجاج  وابن مسعود، وقت

أن الــشياطين لــو كــانوا مجــردين فــال اســتبعاد فــي كــونهم متــصرفين فــي بــاطن            -

 )٥(.  اإلنسان وإن كانوا أجساماً لطيفة، فكذلك ال يبعد نفودهم في باطن اآلدمي

ــا أثبتــت أن الــشياطين مــن       - إن البحــوث الروحيــة التــي يجريهــا العلمــاء اآلن فــي أورب

وأن تلــك العبــارات التــي  . سان أو تمــسها فيكــون الجنــون الجــن تخــبط نفــس اإلنــ  

 .)٦(. كانت تجري على ألسنة العرب حقائق ثابتة اآلن

 قـال ابـن     )٧(. مشاهد محسوس الذي يكاد يعـد منكـره مكـابراً منكـراً للمـشاهدات              -

أن الـشيطان يـصرع     : أي بالمس بالجنون؛ وهـذا أمـر مـشاهد        } من المس {:  عثيمين

وال عبرة بقـول مـن أنكـر ذلـك مـن المعتزلـة، وغيـرهم ؛ وقـد                  ... لهبني آدم ؛ وربما يقت    

 - رحمـه اهللا  -جاءت السنة بإثبات ذلك ؛ والواقع شاهد به ؛ وقد قـسم ابـن القـيم      

                                     
 ١٢٣-٤/١٠٠نظم الدرر للبقاعي) ١(

 . وهذه األحاديث ال تصح ، بل ضعيفة، كما ذكر المحققون من أهل الحديث في كتبهم )٢(

-٣/٤٩ ، تفـسير األلوسـي  ٣٤٨-٢/٣٤٥ ،  البحـر المحـيط ألبـي حيـان    ١/٣٤٨النكت والعيون للماوردي ) ٣( .٢
  .٣٦٠-٢/٣٥٩تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن للطوسي  ،  ٣٥٠ صعبد السالم  ، تفسير ابن ٥٠

 ٥٠-٣/٤٩ األلوسيتفسير) ٤(

 ٢/٦٢غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي النيسابوري) ٥(

 ١/٨٩زهرة التفاسير ألبي زهرة)٦(

 ٥٠-٣/٤٩تفسير األلوسي) ٧(
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 صــرع بتــشنج األعــصاب ؛ وهــذا يدركــه األطبــاء، :فــي زاد المعــاد الــصرع إلــى قــسمين

طان ؛ وذلـك ال     صـرع مـن الـشي      :ويقرونه، ويعالجونه بما عنـدهم مـن األدويـة، والثـاني          

علــم لألطبــاء بــه ؛ وال يعــالج إال باألدويــة الــشرعية كقــراءة القــرآن، واألدعيــة النبويــة  

  )١(. الواردة في ذلك

وممن انتصر لهذا القول وأورد األدلة عليه اإلمام البقاعي رحمه اهللا في تفسيره فأورد              

وقـد نقـل ذلـك      . لأدلة من القرآن ومن السنة ومن الحس والمشاهدة وكذلك مـن األناجيـ            

 :وزاد عليه الشيخ القاسمي في تفسيره  فقال القاسمي

إن  " :وقـد ورد فـي كثيـر مـن األحاديـث عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم                    ":قال البقـاعي  

وورد أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم أخـرج الـصارع        ". الشيطان يجري مـن الْإِنْـسَاْن مجـرى الـدم           

وفـي كتـب اهللا سـبحانه وتعـالى     . ونحو ذلك . من الجن من جوف المصروع في صورة كلب       

 . المتقدمة ما ال يحصى من مثل ذلك

وأما مشاهدة المصروع، يخبر المغيبات وهو مصروع غائب الحـس، وربمـا كـان ملقـى             

ال يحــصى  . فــي النــار وهــو ال يحتــرق، وربمــا ارتفــع فــي الهــواء مــن غيــر رافــع فكثيــر جــداً            

 . ب للقطع أن ذلك من الجن أو الشياطينإلى غير ذلك من األمور الموج. مشاهدوه

وها أنا أذكر لـك فـي ذلـك مـن أحاديـث النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم مـا فيـه مقنـع لمـن                    

: وقال. )٣(  ثم ساق البقاعي  ما جاء في اإلنجيل             )٢( - ذكر األحاديث    -. تدبره واهللا الموفق  

ــر جــداً   ــه الــسالم مــن إخــراج ا      . وذلــك كثي ــا وقــع للمــسيح علي ــشياطين واألرواح يعنــي م ل

 وإنما كتبت هذا مع كون مـا نقـل عـن        :وبعد أن ساق ذلك قال    . الخبيثة من المبتلين بذلك   

                                     
 ٣٧٤/ ٣تفسير ابن عثيمين ) ١(

ســبق ذكــر حــديث المــرأة التــي جــاءت بابنهــا إلــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  بروايــات مختلفــة ، و   ) ٢(
  .ذكره 

وقد ذكر نصوصا كثيرة تزيد على خمسة وعشرين نصا من إنجيل متـى ولوقـا ومرقس،انظـر نظـم الـدرر               ) ٣(
  ١٢٣-٤/١٠٠للبقاعي
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نبينا صـلى اهللا عليـه وسـلم كافيـاً، ألنـه ال يـدفع أن يكـون فيـه إينـاس لـه ومـصادقة تزيـد فـي                              

  )١(." اإليمان

هللا فـي هـذه المـسألة    كما نقل القاسمي في محاسن التأويل كالم ابـن القـيم رحمـه ا          

   :حيث قال القاسمي

" زاد المعـاد  " وقد أجاد بيان تسلط األرواح الخبيثة اإلمام شمس الدين ابـن القـيم فـي         

 فــي هديــه صـلى اهللا عليــه وســلم فــي عــالج  : فــصل:وذكـر عــالج دفعهــا فقــال عليـه الرحمــة  

 :الصرع

 أال أريك   :ن عباس  قال لي اب   :أخرجا في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال         

أتت النبي صلى اهللا عليه وسلم      .  هذه المرأة السوداء   : بلى، قال  :امرأة من أهل الجنة ؟ قلت     

إن شـئت صـبرت ولـك الجنـة، وإن           " :فقـال . فـادع اهللا لـي    . وإني أتكـشف  .  إني أصرع  :فقالت

 إنـــي أتكـــشف فـــادع اهللا أن ال :قالـــت.  أصـــبر:فقالـــت". شـــئت دعـــوت اهللا لـــك أن يعافيـــك 

  )٢(. فدعا لها. تكشفأ

 : الصرع صرعان:قلت

 .وصرع من األخالط الردية. صرع من األرواح الخبيثة األرضية

 . والثاني هو الذي يتكلم فيه األطباء، في سببه وعالجه

ويعترفـــون بأنـــه . وأمـــا صـــرع األرواح، فـــأئمتهم وعقالؤهـــم يعترفـــون بـــه وال يدفعونـــه 

فتــدافع .  العلويــة لتلــك األرواح الــشريرة الخبيثــة عالجــه بمقابلــة األرواح الــشريفة الخيــرة 

 . آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها

                                     
لتفسير الحديث لمحمـد عـزة   ا و   ٧٠٦-٢/٧٠٠ وانظر محاسن التأويل للقاسمي    ٤/١٢٣نظم الدرر للبقاعي  ) ١(

  ١/٢٣٤دروزة

   ٢٥٧٦رقم   ورواه مسلم حديث ،٥٦٥٢ رقم حديث البخاري رواه الحديث) ٢(
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 هـذا إنمـا   :فـذكر بعـض عـالج الـصرع وقـال      . وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبـه        

أما الصرع الذي يكون من األرواح فال ينفع فيه         . ينفع من الصرع الذي سببه األخالط والمادة      

 . هذا العالج

ألطبـــاء وســـقطهم وســـفلتهم ومـــن يعتقـــد بالزندقـــة فـــضيلة، فأولئـــك   وأمـــا جهلـــة ا

 . ينكرون صرع األرواح وال يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع

 . وليس معهم إال الجهل

 . وإال فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك

 .والحس والوجود شاهدٌ به

 . ال في كلهاوإحالتهم ذلك على غلبة بعض األخالط هو صادق في بعض أقسامه 

 .  إنه من األرواح:وقالوا.  المرض اإللهي:وقدماء األطباء كانوا يسمون هذا الصرع

 إنمــا ســموها بــالمرض  :فتــأولوا علــيهم هــذه التــسمية وقــالوا  . وأمــا جــالينوس وغيــره 

اإللهــي لكــون هــذه العلــة تحــدث فــي الــرأس فتــضر بــالجزء اإللهــي الطــاهر الــذي مــسكنه        

 . الدماغ

 .  نشأ لهم من جهلهم بهذه األرواح وأحكامها وتأثيراتهاوهذا التأويل

 . وجاءت زنادقة األطباء فلم يثبتوا إال صرع األخالط وحده

ومــن لــه عقــل ومعرفــة بهــذه األرواح وتأثيراتهـــا يــضحك مــن جهــل هــؤالء األطبـــاء          

 .وضعف عقولهم

  :وعالج هذا النوع يكون بأمرين

 . لجأمر من جهة المصروع، وأمر من جهة المعا

فالــذي مــن جهــة المــصروع يكــون بقــوة نفــسه وصــدق توجهــه إلــى فــاطر هــذه األرواح  

 . وباريها، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان

 أن :فإن هذا نوع محاربة، والمحارب ال يتم لـه االنتـصاف مـن عـدوه بالـسالح إال بـأمرين             

فمتـى تخلـف أحـدهما لـم     . ساعد قويـاً يكون السالح صحيحاً في نفسه جيداً، وأن يكون الـ      
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يغن السالح كثير طائل، فكيف إذا عدم األمران جميعاً، بكـون القلـب خرابـاً مـن التوحيـد          

 .والتوكل والتقوى والتوجه، وال سالح له

 .  من جهة المعالج بأن يكونوا فيه هذان األمران أيضاً:والثاني

 ال : بـسم اهللا، أو بقـول  :أو بقـول .  اخـرج منـه    :حتى إن من المعالجين من يكتفـي بقولـه        

أنـا رسـول   ! اخـرج عـدو اهللا    " :والنبي صلى اهللا عليه وسلم كان يقول. حول وال قوة إال باهللا   

 ". اهللا 

ــى المــصروع مــن           ــه يرســل إل ــة رضــي اهللا عن وشــاهدت شــيخنا يعنــي اإلمــام ابــن تيمي

فيفيــق .  لــكفــإن هــذا ال يحــل .  قــال لــك الــشيخ اخرجــي  :يخاطــب الــروح التــي فيــه ويقــول  

وربمــا كانــت الــروح مــاردة، فيخرجهــا بالــضرب فيفيــق   . وربمــا خاطبهــا بنفــسه . المــصروع

 . وال يحس بألم. المصروع

 :وكــان كثيــراً مــا يقــرأ فــي أذن المــصروع   . وقــد شــاهدنا نحــن وغيرنــا منــه ذلــك مــراراً   

 . }تُرْجَعُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا ال {

 :قــال. ومــد بهــا صــوته.  نعــم:وحــدثني أنــه قرأهــا مــرة فــي أذن المــصروع، فقالــت الــروح  

ولــم يــشكّ . فأخــذت لــه عــصا وضــربته بهــا فــي عــروق عنقــه حتــى مجلــت يــداي مــن الــضرب

 هــو ال :فقلــت لهــا.  أنــا أحبّــه:ففــي أثنــاء الــضرب قالــت. الحاضــرون بأنــه يمــوت لــذلك الــضرب

 أنــا أدعــه :فقالــت.  هــو ال يريــد أن يحــج معــك:فقلــت لهــا. أريــد أن أحــج بــه أنــا :قالــت. يحبــك

 فقعــد :قــال.  فأنــا أخــرج منــه :قالــت. ولكــن طاعــة هللا ولرســوله .  ال:قــال قلــت . كرامــة لــك 

 وهـذا الـضرب     : ما جاء بي إلى حضرة الشيخ ؟ قـالوا لـه           :وقال. المصروع يلتفت يميناً وشماالً   

 . ي الشيخ ولم أذنب ؟ ولم يشعر بأنه وقع ضربٌ البتة شيء يضربن: وعلى أي:كله ؟ فقال

ــأمر بكثــرة قــراءة المــصروع ومــن يعالجــه بهــا     . وكــان يعــالج بآيــة الكرســي   . وكــان ي

 . وبقراءة المعوذتين

وبالجملة، فهذا النوع من الصرع، وعالجه ال ينكـره إال قليـل الحـظ مـن العلـم والعقـل                     

ى أهلــه يكــون مــن جهــة قلــة ديــنهم وخــراب  وأكثــر تــسلط األرواح الخبيثــة علــ. والمعرفــة
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فتلقــى . قلــوبهم وألــسنتهم، مــن حقــائق الــذكر والتعاويــذ والتحــصنات النبويــة واإليمانيــة     

  :ثم قال....  وربما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا. الروح الخبيثة الرجل أعزل ال سالح معه

لحركـة واالنتـصاب    وأما صرع األخالط فهو علة تمنع األعضاء النفسية عن األفعال وا          

 . منعاً غير تام

فيمتنــع نفــوذ  .  خلــط غلــيظ لــزج يــسد منافــذ بطــون الــدماغ، ســدة غيــر تامــة     :وســببه

وقـد يكـون ألسـباب    . الحس والحركة فيه وفي األعضاء نفوذاً ما، من غير انقطـاع بالكليـة        

 أو  .أو بخار رديء يرتفع إليه من بعـض األعـضاء         .  كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح      :أخر

وال يمكن أن . كيفية الذعة فينقبض الدماغ لدفع المؤذي فيتبعه تشنج في جميع األعضاء        

 . يبقى الْإِنْسَاْن معه منتصباً بل يسقط ويظهر في فيه الزبد غالباً

 . وهذه العلة تعد من جملة األمراض الحادة باعتبار وقت وجود المؤلم خاصة

ر طــول مكثهــا وعــسر برئهــا ال ســيما إن وقـد تعــد مــن جملــة األمــراض المزمنــة باعتبــا 

فـإن  . وهـذه العلـة فـي دماغـه وخاصـة فـي جـوهره             . جاوز في الـسن خمـساً وعـشرين سـنة         

 .  إن الصرع يبقى في هؤالء حتى يموتوا:صرع هؤالء يكون الزماً، قال بقراط

إذا عرف هذا، فهذه المرأة التي جـاء الحـديث أنهـا كانـت تـصرع وتنكـشف، يجـوز أن                     

فوعـدها النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم الجنـة بـصبرها علـى هـذا          . ا من هذا النوع يكون صرعه 

وخيّرها بين الصبر والجنة، وبـين الـدعاء لهـا بالـشفاء مـن           . المرض، ودعا لها أن ال تنكشف     

 . فاختارت الصبر والجنة. غير ضمان

وإن عـــالج األرواح بالـــدعوات . وفـــي ذلـــك دليـــل علـــى جـــواز تـــرك المعالجـــة والتـــداوي 

وإن تــأثيره وفعلــه وتــأثير الطبيعــة عنــه     . التوجــه إلــى اهللا يفعــل مــا ال ينالــه عــالج األطبــاء      و

وقد جربنا هذا مراراً نحـن  . وانفعالها أعظم من تأثير األدوية البدنية وانفعال الطبيعة عنها       

وعقــالء األطبــاء معترفــون بــأن فــي فعــل القــوى النفــسية وانفعاالتهــا فــي شــفاء       . وغيرنــا

 . وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم. ائباألمراض عج
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. ويجـوز أن يكـون مـن جهـة األرواح    .  أن صرع هذه المرأة كان من هـذا النـوع    :والظاهر

ويكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـد خيَّرهـا بـين الـصبر علـى ذلـك مـع الجنـة، وبـين              

  )١(الدعاء 

  :مناقشة أدلة المثبتين للتلبس
.  أورد بعض المفسرين إجابات ومناقشة المنكرين للتلبس على أدلـة المثبتـين لـه          وقد

  :ومن ذلك

 " أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " الحديث الذي يروي  -

ال حجة فيه هذا ألن المعهود في كالم العـرب أن يقـال جريـت مـن فـالن مجـرى الـدم،                        

  :في المودة كما الشاعروإذا جن عليه جنونه واتصل هواه بهواه واثقا 

 .كجري معين الماء في قصب اآلس@@@ وقد كنت أجرى في حشاهن مرة 

 فإنما أراد لصوق هواه بقلوبهن ومداخلته ألهوائهن 

ما روي أن الشياطين في زمـان سـليمان بـن داود عليهمـا الـسالم كـانوا يعملـون                     -

ا يـشاء مـن محاريـب       األعمال الشاقة علـى مـا حكـى اهللا عـنهم أنهـم كـانوا يعملـون لـه مـ                    

 . وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات

 أنه تعالى كلفهم في زمن سليمان فعند ذلك قدروا علـى هـذه األفعـال      :والجواب عنه 

 .وكان ذلك من المعجزات لسليمان عليه السالم

ــذي يتخبطــه الــشيطان مــن المــس    { قــول اهللا تعــالى   - صــريح فــي أن يتخبطــه   } ال

 .الشيطان بسبب مسه

ــا هـــو علـــى ســـبيل المماســـة   أخ - فالـــشيطان يمـــسه . بـــر اهللا عـــز وجـــل ذلـــك إنمـ

أنـى مـسني   { بوسوسته المؤذية التي يحدث عندها الصرع، وهو كقول أيوب عليه الـسالم           

وإنما يحدث الصرع عند تلك الوسوسة ألن اهللا تعالى خلقه من     } الشيطان بنصب وعذاب  

يخـاف عنـد الوسوسـة فـال يجتـرئ فيـصرع عنـد        ضعف الطباع، وغلبة السوداء عليه بحيث      

                                     
 ٧٠-٤/٦٦ وانظر زاد المعاد في هدي خير العباد البن القيم٧٠٦-٢/٧٠٠محاسن التأويل للقاسمي)١(
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تلك الوسوسة، كما يصرع الجبان من الموضـع الخـالي، ولهـذا المعنـى ال يوجـد هـذا الخـبط           

في الفضالء الكاملين، وأهل الحزم والعقـل وإنمـا يوجـد فـيمن بـه نقـص فـي المـزاج وخلـل            

 .في الدماغ

ستثارة ما فيتولد بهـا   قد يجعل اهللا عز وجل آله للشياطين تستثير بها الطبيعة ا           -

الصراع ويجلب بهـا الوسوسـة كالـذي تـشاهده مـن اسـتثارة الطبـائع واهتياجهـا بالكلمـة                    

المسموعة وبالحالة يشرف عليها اإلنـسان فتحليـه عـن رضـى إلـى غـضب، وعـن تـورع إلـى                   

 .مالم، وعن انبساط إلى انقباض، وما أشبه ذلك
أن الـشيطان يخــبط اإلنــسان  أن هـذا وارد علــى مـا يزعمــه العــرب ويعتقدونـه مــن     -

 أيضا أن الناس يضيفون الصرع إلـى الـشيطان وإلـى     فيصرع وأن الجني يمسه فيختلط عقله     

الجــن، فخوطبــوا علــى مــا تعــارفوه مــن هــذا، وأيــضا مــن عــادة النــاس أنهــم إذا أرادوا تقبــيح    

 )١ (}طلعها كأنه رءوس الشياطين  { :شيء أن يضيفوه إلى الشيطان، كما في قوله تعالى

المثبتون أحاديث نبوية منها ما ورد في الصحاح ولكنـا لـم يلمـح منهـا          أن ما أورده     -

مثـل حـديث رواه الـشيخان عـن أبـي هريـرة عـن النبـي صـلى                   . ما في الجملة من مدى ومعنـى      

ما من مولـود يولـد إال والـشيطان يمـسُّه حـين يولـد فيـستهلّ صـارخا                   " :اهللا عليه وسلم قال   

وِإِنِّـي أُعِيـذُهَا بِـكَ وَذُرِّيَّتَهَـا مِـنَ          { ال مـريم وابنهـا واقـرأوا إن شـئتم           من مسّ الشيطان إيّاه إ    

وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم        . }الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ   

كلّ بنـي آدم يطعـن الـشيطان فـي جنبيـه بأصـبعه حـين يولـد غيـر عيـسى ابـن مـريم                           " :قال

ولقد قلنا إننـا لـم نلمـح فـي األحاديـث أنهـا متـساوقة مـع                  . "ي الحجاب ذهب يطعنه فطعن ف   

                                     
انظـر   . ١/٢٣٤ محمد عـزة دروزة   لتفسير الحديث ل  ا ،٥٠-٣/٤٩، تفسير األلوسي  ٩٧-٧/٩٥تفسيرالرازي) ١(

أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل ضـمن حاشـية محـي الـدين الـشيخ زاد علـى تفـسير             : ١/٢٣٠تفسير البيضاوي 
 ٤١٢-١/٤١١، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم ألبي السعود٦٧٠-٢/٦٦٨البيضاوي
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مــدى الجملــة ؛ حيــث نــرى أن الجملــة عنــت الــصرعة التــي يرتمــي بهــا المــصاب علــى األرض      

  )١(. وتجعله يتخبط، والمتداول بين الناس أن هذا من مسّ الشيطان

  )٣(  لم ترد في الكتب الصحيحة فيتوقف فيها )٢(بعض أحاديث نبوية  -

فاألناجيــل المتداولــة تــورد " ال يــصح ســوقها بــسبيل إثبــات ذلــك  " )٤(أن األناجيــل  -

  )٥(." روايات فيها غثّ وسمين وحقيقة وخيال وذكريات

 :مناقشة أدلة المنكرين للتلبس
وقــد نــاقش القــائلون بــأن الــشيطان يتلــبس باإلنــسان ويــصرعه مخــالفيهم المــانعين     

 :ذلك بما يلي

ا نطقت به اآلثـار، ومـن تتبـع األخبـار النبويـة وجـد الكثيـر منهـا                 أن إمكان ذلك مم    -

الطــاعون مــن وخــز  "قاطعــاً بجــواز وقــوع ذلــك مــن الــشيطان، بــل وقوعــه بالفعــل، وخبــر      

  )٦(.  صريح في ذلك"أعدائكم الجن

ال يخفـى أنـه مـصادمة لمـا عليـه           . أن حمل المراد باآلية على حال المرابي فـي الـدنيا           -

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غير داع سـوى االسـتبعاد الـذي            سلف األمة، وروي ع   

  )٧(. ال يعتبر في مثل هذه المقامات

أنه وردت أحاديث تفيد أن الشيطان يمس اإلنسان، ويكون لمسِّه أثر في فكره             -

   )٨(. وعقله، فهل نترك ظواهر هذه األحاديث

                                     
 ١/٢٣٤ لتفسير الحديث لمحمد عزة دروزةا)١(

 ١٢٣-٤/١٠٠البقاعي التي ذكرها ) ٢(

 ١/٢٣٤لتفسير الحديث لمحمد عزة دروزةا)٣(

 .حيث ذكر البقاعي كما سيأتي جملة من نصوص نقلها من األناجيل تدل على المس )٤(

 ١/٢٣٤لتفسير الحديث لمحمد عزة دروزةا)٥(

 ٥٠-٣/٤٩األلوسي تفسير)٦(

 ٥٠-٣/٤٩ األلوسي تفسير)٧(

 ١/٨٩زهرة التفاسير ألبي زهرة)٨(
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 )١ (.نكار ال دليل عليهال يسوغ لنا أن نؤول القرآن الكريم بغير ظاهره، إل -

أن اعتقاد السلف وأهل الـسنة أن مـا دلـت عليـه أمـور حقيقيـة واقعـة كمـا أخبـر                  -

الشرع عنها، والتزام تأويلها كلها يستلزم خبطاً طويالً ال يميل إليه إال المعتزلة ومـن حـذا              

 )٢(. حذوهم، وبذلك ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القويم

ألطبــاء مــن أن ذلــك مــن غلبــة مــرة الــسوداء ألن مــا       أن هــذا ال ينــافي مــا ذكــره ا    -

ذكروه سبب قريب، وما تشير إليه اآلية سبب بعيـد ولـيس بمطـرد أيـضاً بـل وال مـنعكس،                      

ــاً، وقــد يحــصل جنــون ولــم        فقــد يحــصل مــس وال يحــصل جنــون كمــا إذا كــان المــزاج قوي

 قـد   يحصل مس كمـا إذا فـسد المـزاج مـن دون عـروض أجنبـي، والجنـون الحاصـل بـالمس                     

وقد يدخل في بعض األجساد على     . يقع أحياناً، وله عند أهل الحاذقين أمارات يعرفونه بها        

بعض الكيفيات ريح متعفن تعلقت به روح خبيثة تناسـبه فيحـدث الجنـون أيـضاً علـى أتـم            

وجــه وربمــا اســتولى ذلــك البخــار علــى الحــواس وعطلهــا، واســتقلت تلــك الــروح الخبيثــة      

وتـسعى بـآالت ذلـك الـشخص الـذي قامـت بـه مـن غيـر شـعور               بالتصرف فتتكلم وتـبطش     

للــشخص بــشيء مــن ذلــك أصــالً، وهــذا كالمــشاهد المحــسوس الــذي يكــاد يعــد منكــره       

  )٣(. مكابراً منكراً للمشاهدات

علـى أن الـصرع     }وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مّـن سـلطان          { :أما استداللهم بقوله تعالى    -

 وقـال المعتزلـة والقفـال      :قـال األلوسـي   . ال يقدر على ذلك   والجنون من الشيطان باطل، ألنه      

 إن كـون الـصرع والجنـون مـن الـشيطان باطـل ألنـه ال يقـدر علـى ذلـك كمـا                   :من الـشافعية  

هنـا وارد علـى مـا       } مَـا {و. اآليـة } وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مّن سـلطان         { :قال تعالى حكاية عنه   

خـــبط اإلنـــسان فيـــصرع وأن الجنـــي يمـــسه يزعمـــه العـــرب ويعتقدونـــه مـــن أن الـــشيطان ي

                                     
 ١/٨٩رة التفاسيرزه)١(

  ، الـدخيل فـي التفـسير  جامعـة            ١٦٨-١/١٦٧ ، وانظر تيسير التفسير ألطفيش     ٥٠-٣/٤٩تفسير األلوسي )٢(
 ١/٤٢٦المدينة

 ٥٠-٣/٤٩األلوسي تفسير)٣(
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 بل هو مـن تخـبط الـشيطان بقائلـه     :قال.  فيختلط عقله وليس لذلك حقيقة وليس بشيء 

أن اآلية التي ذكروها فـي معـرض االسـتدالل علـى       .... ومن زعماته المردودة بقواطع الشرع    

متابعتـــه ال مــدعاهم ال تـــدل عليـــه إذ الــسلطان المنفـــي فيهـــا إنمــا هـــو القهـــر واإللجــاء إلـــى     

ومـا كـان لـى علـيكم        { : ومعنى قوله  )١(. التعرض لإليذاء والتصدي لما يحصل بسببه الهالك      

أنــى ال أملــك قهــركم علــى الكفــر، وهــذا ال ينــافى المــس أو   } مــن ســلطان إال أن دعــوتكم 

الصرع نادرا على طبع الفساد، أو على االنتقام منـه، إذا ضـر جنيـا بـأن لـم يـذكر اهللا، ال قهـراً                 

  )٢(. لى الكفرع

ال يلزم من الصرع أن يفعل مثل معجزة، وكيف يفعـل ذلـك ولمـن يـدعى النبـوة،          -

 )٣(وهو ال يرى، وكيف يدعيها ألحد وهو ال يتواطأ معه 

 رُوحَـيْنِ فِـي جَـسَدٍ،       - أي المنكـرين مـس الجـن لألنـس           – وَأَحَـالُوا    :قال القرطبـي   -

نْسِ إِذَا كَانَتْ أَجْـسَامُهُمْ رَقِيقَـةً بَـسِيطَةً عَلَـى مَـا يَقُولُـهُ               وَالْعَقْلُ لَا يُحِيلُ سُلُوكَهُمْ فِي الْإِ     

بَعْضُ النَّاسِ بَلْ أَكْثَرَهُمْ، وَلَوْ كَانُوا كِثَافًا لَصَحَّ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْهُمْ، كَمَا يَصِحُّ دُخُولُ الطَّعَـامِ     

   )٤(. يدَانُ قَدْ تَكُونُ فِي بَنِي آدَمَ وهي أحياءوَالشَّرَابِ فِي الْفَرَاغِ مِنَ الْجِسْمِ، وَكَذَلِكَ الدِّ

 عدد من   - في أن هذا وارد على ما يزعمه العرب ويعتقدونه           -وقد رد على الزمخشري     

 :المفسرين وخالصة ذلك كما يلي

ــة خــرج اآليــة ال     - ــى الــذي     أن الزمخــشري بكالمــه عــن اآلي ــر المعن ــى غي كريمــة عل

  )٥(.يفيد

                                     
-١/١٦٧ تيـسير التفـسير   وانظـر  ذكرهـا،  سـبق  التـي  األدلـة  مـن  جملـة  ذكـر  ثم  ٥٠-٣/٤٩األلوسي تفسير) ١(

 ٢/٤٩٩ وهميان الزاد ألطفيش١٦٨

 ٥٠-٣/٤٩األلوسي تفسير) ٢(

 ٢/٤٩٩وهميان الزاد ألطفيش١٦٨-١/١٦٧ تيسير التفسير وانظر)٣(

 البقرة سورة من ١٠٢ آية عند القرطبي تفسير انظر) ٤(

 ١/٨٩زهرة التفاسير ألبي زهرة)٥(
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ا وارد علـى مـا يزعمـه العـرب ويعتقدونـه مـن أن الـشيطان            هنـ } مَـا   {  أن   :وقولهم -

ــه      ــي يمــسه فيخــتلط عقل ــيس    . يخــبط اإلنــسان فيــصرع وأن الجن ــذلك حقيقــة ول ــيس ل ول

 هـذا هـو مـن تخـبط الـشيطان بقائلـه ومـن زعماتـه المـردودة بقواطـع                 :فـالجواب أن  . بشيء

ألدلـة التـي سـبق      وذكـروا ا  . الشرع وأدلته وفي لقط المرجان في أحكـام الجـان كثيـر منهـا             

 .)١(ذكرها عند ذكر قولهم 

ذي تابعــه فــي ذلــك   قــال القاســمي بعــد أن نقــل قــول الزمخــشري والبيــضاوي الــ       -

 :معنــى قــول الكــشاف مــن زعمــات العــرب أي    ":  ")٤(االنتــصار "   فــي )٣( قــال الناصــر  :)٢(قــال

يطان وهـذا القـول علـى الحقيقـة مـن تخـبط الـش          . كذباتهم وزخارفهم التـي ال حقيقـة لهـا        

 ثم ساق ما ورد في ذلك من األحاديـث          -بالقدرية، من زعماتهم المردودة بقواطع الشرع       

  واعتقــاد الــسلف وأهــل الــسنة أن هــذه أمــور علــى حقائقهــا واقعــة  :وقــال بعــده.  )٥(واآلثــار 

فال جرم أنهم ينكـرون كثيـراً ممـا      . وإنما القدرية خصماء العالنية   . كما أخبر الشرع عنها   

.  الـسحر، وخبطـة الـشيطان، ومعظـم أحـوال الجـن            :من ذلك . الفاً لقواعدهم يزعمونه مخ 

وإن اعترفوا بشيء من ذلك فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنة، وينبئ عنـه ظـاهر             

 )٦(" .الشرع، في خبط طويل لهم، قاتلهم اللَّه أنى يؤفكون

                                     
 ٣٨ ص األول القول أصحاب أدلة انظر) ١(

 ٧٠٦-٢/٧٠٠للقاسمي التأويل محاسن انظر) ٢(

 الجــذامي المنيـر  ابـن  الـدين  ناصـر  العبـاس،  أبـو  القاضـي،  مختــار بـن  القاسـم  بـن  منـصور  بـن  محمـد  بـن  أحمـد )٣(
ــروي ــكندراني؛ الجـــ ــد اإلســـ ــنة ولـــ ــشرين ســـ ــتمائة؛ عـــ ــوفي وســـ ــنة وتـــ ــالث ســـ ــانين ثـــ ــتمائة وثمـــ   وســـ

 .الكشاف من واالنتصاف القرآن تفسير تصانيفه ومن

 الكشاف على االنتصاف الصواب لعل) ٤(

 التقطـوا  وحديث مولود، من ما حديث ،وهي األول القول أصحاب أدلة في ذكرها سبق التي األحاديث ذكر) ٥(
 .المفقود وحديث صبيانكم،

 ١/٢٣٠ المنير بابن المعروف  محمد بن أحمد للعالمة للزمخشرى الكشاف حاشية)٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٧

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثالثون م
 

ــ   " :قـــال الطبطبـــائي فـــي مناقـــشته للزمخـــشري ومـــن تابعـــه       - ض ومـــا ذكـــره بعـ

المفــسرين أن هــذا التــشبيه مــن قبيــل المجــاراة مــع عامــة النــاس فــي بعــض اعتقــاداتهم      

الفاسدة حيـث كـان اعتقـادهم بتـصرف الجـن فـي المجـانين، وال ضـير فـي ذلـك ألنـه مجـرد                      

فحقيقــة معنــى اآليــة أن  .تــشبيه خــال عــن الحكــم حتــى يكــون خطــأ غيــر مطــابق للواقــع   

 الـذي يتخبطـه الـشيطان مـن المـس، وأمـا كـون               هؤالء اآلكلين للربا حالهم حـال المجنـون       

الجنون مستنداً إلى مس الشيطان فأمر غير ممكن ألن اهللا سبحانه أعـدل مـن أن يـسلط                  

 .الشيطان على عقل عبده أو على عبده المؤمن

أنه تعالى أجل من أن يستند في كالمه إلى الباطل ولغو القول بأي نحو كان مـن             : ففيه

كتـاب عزيـز      :في وصف كالمـه   :  بطالنه ورده على قائله، وقد قال تعالى       االستناد إالَّ مع بيان   

 . } إنه لقول فصل وما هو بالهزل {:ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، وقال تعالى

ففيـه أن  . وأما أن استناد الجنون إلى تصرف الشيطان بإذهاب العقل ينافي عدله تعـالى   

 إسـنادهم ذهـاب العقـل إلـى األسـباب الطبيعيـة، فإنهـا               اإلِشكال بعينه مقلوب عليهم فـي     

 .أيضاً مستنده باآلخرة إلى اهللا تعالى مع إذهابها العقل

ألن التكليــف . علــى أنــه فــي الحقيقــة لــيس فــي ذهــاب العقــل بإذهــاب اهللا إيّــاه إشــكال

 . يرتفع حينئذٍ بارتفاع الموضوع

 الحق وسنن االسـتقامة مـع   وإنما اإلشكال في أن ينحرف اإلِدراك العقلي عن مجرى        

بقاء موضوع العقل على حاله، كأن يشاهد اإلِنسان العاقـل الحـسن قبيحـاً وبـالعكس، أو        

يرى الحق باطالً وبالعكس جزافاً بتصرف من الشيطان، فهذا هو الذي ال يجـوز نـسبته إليـه        

 . تعالى

يـه سـواء   وأما ذهاب القوة المميزة وفساد حكمهـا تبعـاً لـذهاب نفـسها فـال محـذور ف                

 .أُسند إلى الطبيعة أو إلى الشيطان

على أن استناد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو االستقامة ومـن غيـر واسـطة بـل                  

 . األسباب الطبيعية كاختالل األعصاب واآلفة الدماغية أسباب قريبة وراءها الشيطان
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ي البـين، وقـد   كما أن أنواع الكرامات تستند إلى الملك مع تخلل األسباب الطبيعية فـ          

أنــي مــسني الــشيطان   {:ورد نظيــر ذلــك فيمــا حكــاه اهللا عــن أيــوب عليــه الــسالم إذ قــال    

 .} بنصب وعذاب

والـضر هـو المـرض ولـه أسـباب          .  } أنـي مـسني الـضر وأنـت أرحـم الـراحمين            {:وإذ قال 

طبيعيــة ظــاهرة فــي البــدن، فنــسب مــا بــه مــن المــرض المــستند إلــى أســبابه الطبيعيــة إلــى      

 .الشيطان

وهذا وما يشبهه، من اآلراء المادية التي دبت في أذهان عدة من أهل البحث مـن حيـث          

لم يشعروا بهـا حيـث ان أصـحاب المـادة لمـا سـمعوا اإلِلهيـين يـسندون الحـوادث إلـى اهللا                        

سبحانه، أو يسندون بعضها إلى الروح أو الملك أو الشيطان اشتبه عليهم األمـر فحـسبوا            

بيعية وإقامة لمـا وراء الطبيعـة مقامهـا، ولـم يفقهـوا أن المـراد بـه             أن ذلك إبطال للعلل الط    

  )١( .تعليل في طول تعليل ال في عرض تعليل

ــارهم تلـــبس الـــشيطان باإلنـــسان ومـــسه الراغـــب      وممـــن نـــاقش المعتزلـــة فـــي إنكـ

األصفهاني، وهو وأول من وقفت عليه من المفسرين في تفاسيرهم ممن نـاقش المعتزلـة            

 :هم وأبطل مذهبهم  في األوجه التاليةفي ذلك ورد علي

مَـسَّنِيَ الـشَّيْطَانُ   {: إن أول ما في قولهم هذا إبطالهم لنحو ما حكـي عـن أيـوب               -

: ، وال يكذبهما تعـالى فيمـا، وقـال     }هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ   {: ، وعن موسى  }بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ 

واسـتثنى اهللا تعـالى     } نَّهُمْ وَلَـأُمَنِّيَنَّهُمْ  وَلَأُضِـلَّ {: ، وقال مخبرا عن الشيطان    }لإلنسان عدو {

، هــذا مــع غيــره مــن اآليــات البــاهرة  }إِنَّ عِبَــادِي لَــيْسَ لــك عَلَــيْهِمْ سُــلْطَانٌ{: أوليــاءه بقولــه

 .الظاهرة

  :وسلطانه يكون على الوجهين اللذين ذكرهما اهللا -

صير داعيـا لـه إلـى فعـل         أحدهما بالوسوسة، وهو أن يلقي في روع اإلنسان أن أمراً مـا يـ             

 .}مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ{: يريده ويختاره، وإياه قصد بقوله تعالى

                                     
 ٢٢٤-٢/٢٢٣تفسير الميزان في تفسير القرآن الطبطبائي )١(
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ــهُ الــشَّيْطَانُ مِــنَ  {: بدخولــه فــي خــالل جــسده، وإيــاه عنــى بقولــه  : والثــاني ــذِي يَتَخَبَّطُ الَّ

 ،  "الشيطان يجري من أبن أدم مجرى دمه: " وقال عليه الصالة والسالم} الْمَسِّ

فلجهلهـم  . وما قـالوه مـن أن الـشيطان لـو قـدر علـى خـبط اإلنـسان لـسرق ثيابـه                    -

بأمر الشيطان وجهة عداوته لإلنسان وخصائص فاعله إال أننا نـرى أنمـا الحيـات والعقـارب                 

 .  تعادينا وال تسرق أمتعتنا

السحرة والشيطان ال يمكنها أن تفعل كل فعل كما ظنته المعتزلـة، وال أن              ...و -

وإنمـا تقـدر علـى أفعـال مخـصوصة فـي أقـوام ضـعاف القلـوب ومختلـي              . في كـل واحـد    تؤثر  

ويقوى ذلك مما روي في قصة خالد بن الوليـد  . العقول قليلي العبادة، وإذا أثرت تأثيراً ضعيفاً     

أنه لما وجهه النبي صلى اهللا عليه وسلم  لهدم العزى تصور أنه خيال كان يفزع منـه غيـره                    

 . ه، فأقدم خالد لقوة قلبه وشدة شكيمته في الدليل، فهدمهإذا أبصره ويدبر عن

إِنْ نَقُــولُ إِلَّــا   {: وإلــى تخويــف الــشيطان اإلنــسان يرجــع قولــه مخبــراً عــن قــوم هــود         

ولوال تلبيس الشيطان عليهم لما أقاموا على عبادة أجـسام          } اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ   

: بحانه ضعف سلطان الشيطان على المؤمن فقال      أموات وأشباح جماد، وقد وصف اهللا س      

 ...اآلية} إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا{

استبعاد المعتزلة تأثير الشيطان، إنما هو لخروجهم بتحديقهم عن حد العامـة             -

ريقتهم في التزام ما تلزمهم الـشريعة اإلقـرار بـه، وقـصورهم بـسوء تـصورهم وفـساد طـ                    

عن إدراك حقائق ما ورددت ما به الشريعة حسب ما أدركه الحكماء الذين وصـفهم اهللا    

: " فصاروا في كثيـر مـن ذلـك كمـا قـالوا           } وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا      {: بقوله

  )١(". ال مال أبقيت، وال حرك أبقيت 

 :بيضاوي  مناقشا المعتزلة في داللة حـديث       وقال السيوطي في حاشيته على تفسير ال      

ما من مولود إال يمسه الشيطان فيصرخ إال ابن مريم عليه الـسالم، فطعـن الـشيطان فـى                   " 

، وفى رواية، إال طعن الشيطان فى خاصرته، ومـن ذلـك يـستهل صـارخا إال مـريم                   "الحجاب  

                                     
 ٥٨٠-١/٥٧٧ألصفهاني تفسير الراغب ا)١(
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رجـه الـشيخان مـن       إنـى أعيـذها بـك وذريتهـا مـن الـشيطان الـرجيم أخ               :وابنها، لقول أمهـا   

 .حديث أبي هريرة

  :قال

 .أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. الحديث". ما من مولود : " قوله

وَمَا أَهْلَكْنَا مِـنْ قَرْيَـةٍ إِلَّـا وَلَهَـا كِتَـابٌ            {: إال والشيطان يسمه، كقوله   : قوله: قال الطيبي 

 .}مَعْلُومٌ

 . اللصوق فتفيد الحصر على التأكيدفي أن الواو داخلة بين الصفة والموصوف لتأكيد

تبــع الزمخــشري فــي تأويــل الحــديث،  . إلــى آخــره" ومعنــاه أن الــشيطان يطمــع : " قولــه

والزمخــشري مــاش فــي ذلــك علــى مــنهج المعتزلــة، فــإنهم أنكــروا   . وأخرجــه عــن ظــاهره

ه إنـ :  طعن القاضي عبد الجبار في هـذا الخبـر، وقـال    :قال اإلمام . الحديث، وقدحوا في صحته   

 . وذلك إن الشيطان إنما يدعوا إلى الشر من له تمييز. خبر واحد على خالف الدليل

 . وألنه لو تمكن من هذا لجاز أن يهلك الصالحين

 . وأيضا لما خص عيسى وأمه دون سائر األنبياء

 ".لدام أثره " وألنه لو وجد النخس 

 .وبمثل هذه الوجوه ال يجوز دفع الخبر الصحيح: قال اإلمام

ــه الميــل إلــى ترهــات       : قــال صــاحب االنتــصاف  و الحــديث مــدون فــي الــصحيح فــال يعطل

 .الفالسفة

ال يبعد اختصاص عيسى وأمـه بهـذه الفـضيلة مـن دون األنبيـاء، ويمكنـه                 : وقال الطيبي 

 .اهللا من المس مع عصمتهم من اإلغواء

طعـن الزمخـشري فـي صـحة الحـديث بمجـرد أنـه لـم يوافـق                  : وقال الشيخ سعد الدين   

واه، وإال فــأي امتنــاع فــي أن يمــس الــشيطان المولــود حــين يولــد بحيــث يــصرخ كمــا يــرى     هــ

 .ويسمع وليست تلك المسة لإلغواء ليدفع بأنه ال يتصور في حق المولود حين يولد
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ثـــم أولـــه الزمخـــشري علـــى تقـــدير الـــصحة بـــالمراد بـــالمس الطمـــع فـــي إغوائـــه،  : قـــال

 . واستثناء مريم وابنها لعصمتهما

 .  يخص هذا المعنى بهما عم االستثناء لكل من يكون على صفتهماولما لم

وهــذا إمــا تكــذيب للحــديث بعــد تــسليم صــحته، وإمــا قــول بتعليــل االســتثناء والقيــاس  

 .عليه

وليــت شــعري مــن أيــن ثبــت تحقــق طمــع الــشيطان ورجــاءه وصــدقه فــي أن هــذا : قــال

ى إغوائه، فلعلـه يطمـع فـي إغـواء     ليلزمنا إخراج كل من ال سبيل له إل   : المولود محل إغوائه  

 .من سوى مريم وأمها، وال يتمكن منه

معنــاه أن : والعجــب مــن البيــضاوي أشــد فإنــه تبــع الزمخــشري فــي تأويلــه،  وقــال : قلــت

 . الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إال مريم وابنها، فإن اهللا عصمهما

بنهــا ســائر المعــصومين، ألن الــضرورة ووجــه األشــدية أن الزمخــشري ألحــق بمــريم وا 

داعية على هذا التأويل إلى ذلك، والبيضاوي اقتصر على استثنائهما فأدى كالمه إلى أن كل               

 .من سواهما يتأثر في إغوائه، ومنهم بقية المعصومين، وهو باطل قطعا

وفي بعـض طرقـه أنـه ضـرب بينـه وبينهمـا حجـاب،               .  أن الحديث على ظاهره    :والصواب

شيطان أراد أن يطعن بإصبعه فوقعت الطعنة في الحجـاب، وفـي بعـض الطـرق عـن                 وأن ال 

 .أخرجه ابن جرير" ما ولد مولود إال وقد استهل غير المسيح : " ابن عباس

ــدين    قــد يــشكل علــى ظــاهر الحــديث أن إعــادة أم مــريم     : نعــم، قــال الــشيخ ســعد ال

قـال  .  يكـون حـين الـوالدة      كانت بعد الوضع، فال يصح حملها علـى اإلعـاذة مـن المـس الـذي               

والجــواب أن المــس لــيس إال بعــد االنفــصال وهــو الوضــع ومعــه اإلعــاذة، غايتــه أنــه عبــر عنــه  

  )١(بالمضارع لقصد االستمرار بخالف الوضع 

@     @      @ 

                                     
 ٤٧٠نواهد األبكار وشوارد األفكار حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي ص)١(
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 :الخاتمة
وفي نهاية هذا البحث وخاتمته فأحمـد اهللا أوال علـى أن وفقنـي لهـذا البحـث ويـسر لـي                      

 .ني على ذلك، فله الحمد في األولى واألخرىإتمامه وأعان

 بعـد االجتهـاد حـصر        -ويمكن عرض خالصة البحث وما انتهيت إليه فيه مـن مـسائل             

وجمع ما ذكره أهل التفسير حـول داللـة هـذه اآليـة فيمـا يتعلـق بمـسألة تلـبس الـشيطان                       

   : بما يلي-باإلنسان وصرعه، ودراسة وتأمل ذلك

 :ية  ألهل التفسير فيه أربعة أقوالأن القيام الوارد في اآل -

 أن القيام يكـون يـوم القيامـة وتبـين أنـه حكـي أكثـر مـن عـالم اإلجمـاع عليـه،                         :األول

وهــو قــول الجمهــور، بــل هــو القــول الوحيــد عنــد المتقــدمين، وهــو ممــا ال يحيلــه العقــل وال        

القيامـة،  يمنعه، وبعض الذين أنكروا مس الجن لإلنسان يرون أن هـذا التخـبط يكـون يـوم              

 . مع إنكارهم مس الجن لإلنسان

  أن القيام يكون من القبر، وهذا القول مع القـول الـسابق همـا فـي حكـم قـول         :الثاني

واحد إذ أنهما متفقان على أن هذه الحال تكون في اآلخـرة، ولـيس فـي الـدنيا، والـرازي أول                     

  .من حكى أن في المسألة قولين ولم يسبقه غيره حسب ما اطلعت عليه

 وابــن عطيــة رحمــه اهللا أول مــن قــال باحتمــال أن : أن القيــام يكــون فــي الــدنيا:الثالــث

لكنه لما ذكر ذلك أورده بصيغة احتمـال داللـة ذلـك وعـدم     . المراد بذلك هو في حال الدنيا 

الجزم بـذلك، وذكـر أن هـذا االحتمـال تـضعفه قـراءة ابـن مـسعود، وأن أقـوال المفـسرين                       

هـو المجمـع   )يوم القيامة (  هذا التأويل، وذكر أن التأويل األول تظاهرت بخالفه مما يضعف   

ومع ذلك من جاء بعد ابـن عطيـة نـسب القـول إليـه، وكثيـر مـنهم ال يـذكر تـضعيف                     . عليه

 . ابن عطية لهذا القول وبيانه مخالفته لما تظاهرت عليه أقوال المفسرين

أحاديث الرسـول صـلى اهللا عليـه      مصادم لما روي من  - الثاني   –وتبين لنا أن هذا القول      

وأن جمهور المفـسرين علـى خالفـه إذ يـرون أنـه يكـون فـي يـوم                   . وسلم ولما عليه السلف   
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 هــو مـن ينتــصر بـل يــرى عــدم   - أنــه فـي الــدنيا  –وأن معظــم مـن انتــصر لهــذا القـول   . القيامـة 

 .مس الجن لإلنسان حقيقة

 محاولـة مـن بعـض المفـسرين      وهـذا . أن القيام يكـون فـي الـدنيا ويـوم القيامـة          :الرابع

للجمــع  بــين مــا تظــاهرت بــه أقــوال المفــسرين مــن أن القيــام يكــون يــوم القيامــة وبــين مــا   

 بأن معنى اآلية يشمل حالهم      :فقالوا.  ذهب عليه بعض المفسرين من أن القيام في الدنيا        

ذا القـول   وهـ . في الدنيا وحالهم في اآلخرة وال تعارض بين الجمع بين الحـاليين فـي الـدارين               

فيـرد  . هو يرجع للقول الثالث السابق ذكره أن المراد به فـي الـدنيا          : األول:عبارة عن جزأين  

 يـردع للقـول األول أن المـراد بـه فـي يـوم القيامـة، لكـن                   :الثـاني . عليه ما ورد على ذلك القول     

 بـه  وهذا يرد عليه مـا ورد علـى القـول بـأن المـراد          . ليس بجنون حقيقي وإنما تشبيها ومجازا     

 .التشبيه والمجاز فهو في حقيقته ال يثبت المس الحقيقي وصرع الجن لإلنسان

  :وسبب التخبط في القيام -

المفــسرون فيــه علــى قــولين مــع اتفــاقهم علــى أن حــال المرابــي المــذكورة فــي اآليــة     

 .المقصود بها في يوم القيامة

 صرعه، فإنه يبعث    أن المرابي يوم القيامة يقوم كقيام المصروع حال        :فالقول األول 

 . مجنونا عقوبة له

حكــى اإلجمــاع عليــه، ونــص عــدد مــن المفــسرين علــى أنــه قــول جمهــور :وهــذا القــول

 حــسب –وأول مــن ذكــر أن فــي المــسألة قــولين هــو المــاوردي فــي تفــسيره       . المفــسرين

والزمخــشري فــي الكــشاف مــع إنكــاره لتلــبس الجــن بــاألنس إال أنــه ذكــر فــي    . -اطالعــي 

ية  ما قاله الجمهور، ولكنه حمل ذلك على أنه ورودا على ما يعتقده العـرب فـي          تفسيره لآل 

أما المتأخرون الذين تابعوا الزمخشري فـي إنكـاره فكثيـر مـنهم لـم يـذكر قـول         . الجاهلية

 . الجمهور، بل إنكارهم للمس أدى بهم إلى تفسير اآلية على غير ظاهرها

. ما أراد القيام سقط بـسبب ثقـل فـي بطونـه           أن المرابي يوم القيامة كل     :القول الثاني 

 هــو وهــب ابــن منبــه كمــا حكــاه عنــه - حــسب اطالعــي –وأول مــن نــسب إليــه هــذا القــول 
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آكــل الربــا يبعــث يــوم القيامــة  والــرازي يفــرق بــين هــذا القــول وبــين القــول األول أن  . الــرازي

ولين بمـا يـشعر   بينمـا نجـد مفـسرين يحكـون القـ     . ، وأن هذا القول غيـر القـول األول      مجنونا

كالقرطبي حيث ذكر القـولين بمـا يـشعر أنـه ال يـرى فرقـا بينهمـا ال كمـا                     أنه ال فرق بينهما،     

وكــذلك البقــاعي قــرر فــي تفــسيره   . فعــل الــرازي، مــع أنــه اقتــبس ذلــك مــن كــالم الــرازي   

المس وأنـه حقيقـة واسـتدل علـى ذلـك باألدلـة مـن القـرآن والـسنة والمـشاهدة واألناجيـل                   

 .لكوأطال في ذ

كما تبين لنا أن القول األول يذكره المفسرون على أنه هو األصل في المسألة وأنه هـو         

أما القول الثاني فإذا ذكر فيذكر بصيغة تشير إلـى أنـه أضـعف مـن األول                 . المتبادر إلى الذهن  

ومــن ذكــر القــول الثــاني  ال . وقيــل، ونحــو ذلــك.. ويحتمــل.. قــول بعــضهم:  كــأن يــذكر بأنــه

ل يــذكر القــول األول معــه، بخــالف مــن يــذكر القــول األول فقــد يقتــصر بــذكره  يكتفــي بــه بــ

ويكتفى به وال يشير إلى القول الثاني، فكأن القول األول هـو األصـل فـي المـسألة  أمـا الثـاني                       

و معظم  من رجح القول الثاني هو ممن ال يرى المـس، ويـرى أنـه ال             .فهو محدث من األقوال   

 .حقيقة له

 :بدنه دخول على وقدرته باإلنسان الشيطان وتلبس -

وأن . فالمسألة كما ذكـر أهـل التفـسير الخـالف فيهـا بـين أهـل الـسنة وبـين المعتزلـة            

أهل السنة متفقـون علـى إمكانيتـه وحـصوله إال مـن تـأثر بقـول المعتزلـة مـن متـأخري أهـل                        

 والقـول بـأن الـشيطان يتخـبط ويمـس         . وإال فالمتقـدمون مـنهم متفقـون علـى ذلـك          . السنة

 . اإلنسان هو من عقيدة السلف كما ذكره غير واحد من المفسرين

وكثير من المفسرين الذين يذكرون الخالف أو يـشيرون إلـى قـول المنكـرين، يبينـون                 

ومن المفـسرين مـن فـرق بـين المتقـدمين مـن المعتزلـة               . أنه قول المعتزلة أو قول بعضهم     

باألصـالة، وهـو كفـر ال شـك فيـه فإنـه             فالمتقدمون من المعتزلة ينكرون الجـنّ       والمتأخرين  

وبعــــض . تكــــذيب للقــــرآن والحــــديث، والمتــــأخرون مــــنهم يثبتــــونهم وينكــــرون الــــصرع 
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المتقدمين كأبي الهذيل وابن األخشيد  يجيـزان أن يكـون الـصرع مـن فعـل الـشيطان فـي           

 .بعض الناس دون بعض

 هــذا وجمهــور المفــسرين علــى القــول بإثبــات المــس، بــل كثيــر مــنهم لــم يعــرض إال    

ولــم أقــف علــى مفــسر . القــول، ومــن عــرض للقــول بــالمنع قــرن ذلــك بــذكر القــول بــالجواز 

اقتصر علـى ذكـر القـول بـالمنع وإنكـار ذلـك دون اإلشـارة إلـى القـول بـالجواز ووقـوع ذلـك                  

 هــو  – حــسب اطالعــي   –وأول مــن ذكــر الخــالف فــي المــسألة  مــن المفــسرين       . حقيقــة

 . الماوردي في تفسيره

 وأن الطبائع، فعل من هو وإنما الجن جهة من يكون ال الصرع إن:يقولونفالمنكرون  

 والمـس المـذكور لـيس حقيقـة، بـل           .مـس  منـه  يكـون  وال اإلنـسان  فـي  يسلك ال الشيطان

 وأول مـــــن ذكـــــر المفـــــسرون إنكـــــاره للمـــــس هـــــو أبـــــو علـــــي         .علـــــى وجـــــه التـــــشبيه   

ومـنهم  . ه ال الحقيقـة   والمنكرون منهم من يرى أن اآلية جـاءت علـى وجـه التـشبي             .الجبائي

  .ما تعارف عليه العرب واعتقدوهمن يري أن اآلية  جاءت على 

هــو الزمخــشري وتبعــه علــى أنكــر الــصرع  ممــن وقفــت علــى تفاســيرهم وأول مفــسر 

الرازي فذكر قول أبي علي الجبـائي   أما  .   والشربيني والطبرسيذلك البيضاوي وأبو السعود     

 للمـس وكـذلك قـول القفـال فـي هـذه المـسألة، ولـم يـورد           وأدلته وجوابه على أدلة المثبتين    

كــالم المثبتــين وال أدلــتهم أو ردهــم ومناقــشتهم للمنكــرين للمــس، وإذا استحــضرنا أنــه     

رجح القول بأن اآلية تشمل حـال المـرابين فـي الـدنيا واآلخـرة وهـو حـال االضـطراب، فهـل                 

 .هذا يدل على أنه يميل إلى قول المنكرين للمس

هـــم أهـــل الـــسنة والجماعـــة، وهـــم  . وتلـــبس الـــشيطان باإلنـــسانللمـــس والمثبتـــون 

 .متفقون على ذلك

وقـد  . واآلية تدل على أن الصرع يكون من الجن، وأنها دليل على فساد مـن أنكـر ذلـك                 

واستدل المثبتون على صحة ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة   . نص على ذلك كثير من المفسرين     
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كما أجابوا علـى أدلـة المنكـرين،       .   والحس والمشاهدة  متنوعة من القرآن والسنة والعقل    

 .وبينوا بطالنها أو عدم داللتها

 أن إمكان ذلك مما نطقـت بـه اآلثـار، ومـن تتبـع األخبـار النبويـة وجـد                     :ومن جملة ذلك  

وحمــل المــراد .  الكثيــر منهــا قاطعــاً بجــواز وقــوع ذلــك مــن الــشيطان، بــل وقوعــه بالفعــل  

ي الـدنيا مـصادم لمـا عليـه سـلف األمـة، ولمـا روي عـن رسـول اهللا                    باآلية على حال المرابـي فـ      

. صلى اهللا عليه وسلم مـن غيـر داع سـوى االسـتبعاد الـذي ال يعتبـر فـي مثـل هـذه المقامـات                          

ــا أن نــؤول القــرآن الكــريم بغيــر ظــاهره إلنكــار ال دليــل عليــه      وأن اعتقــاد  .وأنــه ال يــسوغ لن

قيقية واقعة كما أخبـر الـشرع عنهـا، والتـزام          السلف وأهل السنة أن ما دلت عليه أمور ح        

تأويلهــا كلهــا يــستلزم خبطــاً طــويالً ال يميــل إليــه إال المعتزلــة ومــن حــذا حــذوهم، وبــذلك     

 . كما أن هذا ال ينافي ما ذكره األطباء. ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القويم

ن، وأن هـذه    وبهذا يتبـين لنـا أن اآليـة دليـل صـحيح وواضـح علـى مـس الـشيطان لإلنـسا                     

الداللة فهمها وقال بها الصحابة ممن روي عـنهم فـي ذلـك، ولـم يـروى عـن أحـد مـنهم مـا                         

وهذه أقـوالهم   . يشير فضال أن يدل على أن اآلية ال تدل على ذلك فضال أنها تدل على خالفه    

والصحابة هـم أولـى النـاس وأعلمهـم     . محفوظة ومتداولة في كتب أهل التفسير وغيرهم      

عز وجل وما تدل عليه آياته، فهم تميزوا بمزايا لم ولن تكون في غيرهم ممن               بكتاب اهللا   

جاء بعدهم، فهم شهدوا نزول آيات القرآن وعايشوا أحواله مما كان لـه األثـر الكبيـر فـي          

 وفـي حجيـة بيـان    .علو تفسيرهم وصحته، إذ الشاهد يدرك من الفهم ما ال يدركـه الغائـب     

مباشـرتهم للوقـائع والنـوازل،    : وأما الثاني: (فوا، قال الشاطبيالصحابة للقرآن، فيما لو اختل    

وتنزيــل الــوحي بالكتــاب والــسنّة، فهــم أقْعَــدُ فــي فَهْــمِ القــرائن الحاليــة، وأعــرف بأســباب   

 فمتـى  .التنزيل، ويدركون ما ال يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يـرى مـا ال يـراه الغائـب             

تخــصيص بعــض العمومــات، فالعمــل عليــه علــى    جــاء عــنهم تقييــدُ بعــض المطلَقــات، أو    

  )١(" الصواب

                                     
 .٢١٩ ٢١٨ ص ٣ج الحميد، عبد الدين محيي بتحقيق الموافقات)١(
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وهم أعـرف النـاس فـي أحـوال مـن نـزل فـيهم القـرآن، ال مـن يـأتي مـن المتـأخرين مـن                            

بعدهم بقرون كالزمخشري ويدعي علمه بحال نزول آية مما لم يقل به أحد مـن الـصحابة    

 . م القرآن ودالالتهوليس هذا مقام بيان ما تميز به الصحابة في فه. بل قالوا بخالفه

ومخالفــة المنكــرين ال تقتــصر علــى مخالفــة مــا ثبــت عــن الــصحابة فقــط،  بــل مخالفــة    

للتــابعين ومــن تــبعهم مــن أئمــة الــسلف أهــل الــسنة والجماعــة فهــم متفقــون ومجمعــون 

 .على داللة اآلية على المس كما تبين لنا هذا من خالل البحث

ــة علــى عــدم    فــالمنكرون لداللــة اآليــة علــى مــس الــشيطان     لإلنــسان أو قــالوا أنهــا دال

المس هم في الحقيقة مخالفون لما عليه الصحابة، ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة              

ــه  ــرأيهم ومــذهبهم فــي هــذه        . واتفقــوا علي ــأثر ب ــة أو ممــن ت ــذلك موافقــون للمعتزل وهــم ب

 .واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المسألة

 

 

   @@     @     
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 :فهرس المصادر والمراجع
 . ، عبد السالم  محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية٣٧٠أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص،  •

، جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، دار الكتــب  ٥٠٤أحكــام القــرآن، عمــاد الــدين  الكيــا الهراســي ،   •

 .العلمية

 . ، عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي٥٤٣ العربي، أحكام القرآن، محمد بن عبد اهللا ابن •

 .٣٢١أحكام القرآن للطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بالطحاوي،  •

، عبـد  ٩٠٠القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفـي،   إرشاد العقل السليم إلى مزايا •

 . القادر أحمد عطا، مكتبة الرياض

، محمـد بـن عبـد العزيـز الخالـدي،      ١٣٩٣ن في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمـين الـشنقيطي،    أضواء البيا  •

 .دار الكتب العلمية

، محمـود عبـد القـادر األرنـاؤوط،     ٦٩١أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد اهللا بـن عمـر بـن محمـد البيـضاوي،               •

 .دار صادر

التعقيبـات المفيـدة علـى كتـاب كلمـات      ، د الخمـيس محمـ . د، الجاللـين  أنوار الهاللين في التعقبـات علـى   •

  .محمد الخميس. د، لمخلوف القرآن تفسير وبيان

، المطبعــة المــصرية ومكتبتهــا، لطبعــة ١٤٠٢أوضــح التفاســير،  محمــد محمــد عبــد اللطيــف بــن الخطيــب،  •

 .-  هـ١٣٨٣السادسة، رمضان 

علـي بـن سـليمان العبيـد،        . ، د ٥٥٥ري،  إيجاز البيان عـن معـاني القـرآن، محمـود بـن أبـي الحـسن النيـسابو                  •

 .مكتبة التوبة

 .، مكتبة العلوم والحكم١٤٢٩أيسر التفاسير، أبو بكر جابر الجزائري،  •

 . أيسر التفاسير، أسعد حومد •

علــي بــن الحــسين النيــسابورىّ   بــاهر البرهــان فــى معــانى مــشكالت القــرآن،  محمــود بــن أبــي الحــسن     •

 مكــة -أم القــرى  ســعاد بنــت صــالح بــن ســعيد بــابقي، جامعــة ، المحقــق رســالة علميــة ٥٥٣الغزنــوي، 

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩المكرمة، عام النشر 
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محمـود  .تحقيـق د ، ٣٧٥إبراهيم الـسمرقندي الفقيـه الحنفـي،     بحر العلوم،   أبو الليث نصر بن محمد بن •

 . بيروت - مطرجي، دار النشر  دار الفكر

عبـد الـرزاق المهـدي، دار    . ، د٧٤٥ األندلـسي،   ن يوسـف البحـر المحـيط فـي التفـسير، أبـو حيـان محمـد بـ         •

 . إحياء التراث العربي

عجيبة الحسني اإلدريسي الـشاذلي الفاسـي أبـو العبـاس،      البحر المديد،   أحمد بن محمد بن المهدي بن •

 .هـ ١٤٢٣ م ـ ٢٠٠٢/ دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الثانية  / ، دار النشر١٢٢٤

 .، يسري السيد محمد، دار ابن الجوزي٧٥١، )ابن القيم( محمد بن أبي بكر  الدمشقي بدائع التفسير، •

التبيان تفسير غريب القرآن، أحمد بن محمـد بـن عمـاد الـدين بـن علـي، أبـو العبـاس، شـهاب الـدين، ابـن                   •

 .٨١٥الهائم، 

 -لنـشر والتوزيـع   ، دار النـشر  دار سـحنون ل  ١٣٩٣عاشـور،   التحريـر والتنـوير،   الـشيخ محمـد الطـاهر بـن       •

 . م١٩٩٧تونس، 

علـي حـسين البـواب، مكتبـة     . ، د٥٩٧تذكرة األريب في تفسير الغريب، عبد الرحمن بـن علـي الجـوزي،           •

 .المعارف

 .٦٣٨تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي، أبي الحسن الحرالي المراكشي،  •

 . لكتاب العربي، دار ا-، ٧٤١التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي،  •

 .  ٦٣٨، محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربيتفسير ابن عربي،  •

حـسن  . ، تحقيـق  د ٨٢٧عرفـة الـورغمي،    تفسير ابن عرفة المالكى،   أبو عبد اهللا محمـد بـن محمـد بـن     •

 .م ١٩٨٦ - تونس، الطبعة  األولى-المناعي، دار النشر  مركز البحوث بالكلية الزيتونية 

 . د حطيبة، أحمد حطيبةتفسير أحم •

 .١١٠٧، أحمد علي محمد علي األعقم األنسىتفسير األعقم،  •

 .٤٦٠الطوسي، تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن،  •

مـسروق الثـوري أبـو عبـد اهللا،  دار      ،   سـفيان بـن سـعيد بـن    ١٦١ الثـوري،  سعيد بنتفسير الثوري، سفيان  •

 .١٤٠٣ بيروت، الطبعة األولى، -الكتب العلمية 



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن وداللة باإلنسان الشيطان تلبس   ٩٠

السحيبانيناصربنمحمد. د

  الـسيوطي   بكـر  أبـي  بـن  الرحمن عبد الدين جالل المحلي  أحمد بن محمد الدين جالل، جاللينال تفسير •

 .الطبعة األولى،  القاهرة- دار الحديث ،٩١١-٨٦٤،

، ٥٠٢بالراغــب األصــفهانى،   تفــسير الراغــب األصــفهاني،  أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد المعــروف       •

 - هــ  ١٤٢٠جامعـة طنطـا، الطبعـة األولـى      - ة اآلدابمحمد عبـد العزيـز بـسيوني، كليـ    . تحقيق ودراسة د

 . م١٩٩٩

 .  ١٤٢٠تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي،  •

 . ، محمد شكري الزاوييتي، دار السالم١٠٥تفسير الضحاك، الضحاك بن مزاحم البلخي،  •

، دار ٦٠٦ي، الحـسين الـرازي الـشافعي المعـروف بـالفخر الـراز       تفسير الفخر الرازى،   محمد بن عمر بـن  •

 دار إحياء التراث العربى، / النشر 

، تحقيــق ٦٦٠الــشافعي،  تفــسير القــرآن،  عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الــسالم الــسلمي الدمــشقي      •

 .م١٩٩٦  هـ١٤١٦الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم ـ بيروت، الطبعة األولى  

ــدين الــشيرازي      تفــسير القــرآن، حمــد بــن يعقــوب بــن محمــد بــن إ      • بــراهيم بــن عمــر، أبــو طــاهر، مجــد ال

 .  ٨١٧، الفيروزآبادي

 .٣٢٩تفسير القرآن، علي بن ابراهيم القمي،  •

، تحقيق ياسر بن إبراهيم و      ٤٨٩تفسير القرآن، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني،             •

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ الرياض، سنة النشر -غنيم، دار الوطن غنيم بن عباس بن

مـصطفى مـسلم محمـد، مكتبـة الرشـد،          . ، تحقيـق د   ٢١١تفسير القرآن، عبد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني،             •

 .١٤١٠سنة النشر 

،  الهيئــة المــصرية العامــة   ١٣٥٤تفــسير القــرآن الحكــيم  تفــسير المنــار،  محمــد رشــيد بــن علــي رضــا،           •

 .م ١٩٩٠للكتاب، سنة النشر  

، المحقـق  ٣٩٩هللا محمد بن عبد اهللا اإللبيري المعـروف بـابن أبـي زَمَنِـين،         تفسير القرآن العزيز،  أبو عبد ا       •

ــد اهللا حــسين بــن عكاشــة     ــة     -أبــو عب ــز، الفــاروق الحديث القــاهرة، /  مــصر- محمــد بــن مــصطفى الكن

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الطبعة األولى، 
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، المحقــق  ٧٧٤القرشـي الدمـشقي،    تفـسير القـرآن العظـيم،   أبــو الفـداء إسـماعيل بـن عمــر بـن كثيـر         •

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة  الثانية  سامي بن محمد سالمة،  دار

 .، محمد باسل السود، دار الكتب العلمية٢٨٣تفسير القرآن العظيم، سهل بن عبد اهللا التستري،  •

 . ، دار طيبة، أحمد الزهراني وغيره٣٢٧تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن  ابن أبي حاتم الرازي،  •

 . تفسير القرآن الكريم، أسامة سليمان •

 .، دار ابن الجوزي١٤٢١تفسير القرآن الكريم، محمد بن صالح العثيمين،  •

، ١٩٧بـن مـسلم المـصري القرشـي،      تفسير القرآن من الجامع البن وهـب،  أبـو محمـد عبـد اهللا بـن وهـب       •

 . الغرب اإلسالمي المحقق ميكلوش موراني، دار

 .٤٦٥ري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، تفسير القشي •

   .٧٥١، التفسير القيم، ابن القيم •

ــي،        • ــر، أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة  الحران ــرة، دار الكتــب   ٧٢٨التفــسير الكبي ، عبــد الــرحمن عمي

 . العلمية

 . لغرب اإلسالمي، بالحاج بن سعيد شريفي، دار ا٢٩٩تفسير الكتاب العزيز، هود بن محكم الهواري،  •

ــأويالت أهــل الــسنة،  محمــد بــن محمــد بــن       • ، ٣٣٣محمــود، أبــو منــصور الماتريــدي،    تفــسير الماتريــدي ت

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ بيروت، لبنان، الطبعة األولى، -مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية . المحقق د

 .، دار إحياء التراث العربي١٣٧١تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي،  •

،  دار الفكـر  ٩٩٩٩٩٩مـصطفى الزحيلـي،    التفـسير المنيـر فـي العقيـدة والـشريعة والمـنهج،   د وهبـة بـن         •

 .هـ ١٤١٨ دمشق، الطبعة  الثانية، -المعاصر 

 . التفسير الموجز مع دروس من القرآن، محمد بن شامي بن مطاعن شيبة •

 .١٤٠٢، محمد حسين الطباطبائيتفسير الميزان في تفسير القرآن،  •

 . ، سيد الجليمي، صبري الشافعي، مكتبة السنة٣٠٣فسير النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، ت •

 . هـ١٤٢٢ - دمشق، الطبعة  األولى -الزحيلي،  دار الفكر  التفسير الوسيط،  د وهبة بن مصطفى •

 .تفسير آيات األحكام، محمد على الصابوني، ، مكتبة الغزالي •
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، ١٣٩٩، سلطان محمـد الجنابـذي الملقـب بـسلطان علـي شـاه،          عبادةال مقامات في السعادة بيان تفسير •

 .االولى: منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، الطبعة: الناشر

دار / ، دار النـشر  ١١٣٧اإلسـتانبولي الحنفـي الخلـوتي،     تفسير روح البيان،   إسـماعيل حقـي بـن مـصطفى     •

 .إحياء التراث العربى

 . ، أحمد صالح محايري، المكتب اإلسالمي١٩٨عيينة المكي، تفسير سفيان بن عيينة، سفيان بن  •

  .١٠٥٩، صدر المتألهين الشيرازي  رافضي، تفسير صدر المتألهين •

 .تفسير صفوة التفاسير، الصابوني •

 .تفسير غريب القرآن، الكواري •

 .١٢٠تفسير غريب القرآن، زيد بن علي،  •

 .٣٥٢، فرات الكوفي  زيدي، تفسير فرات الكوفي •

الطــاهر  ، تحقيـق  عبـدالرحمن  ١٠٢أبـو الحجـاج،    ،   مجاهـد بـن جبـر المخزومـي    جبـر  بـن  مجاهـد  تفـسير  •

 . بيروت-محمد السورتي، المنشورات العلمية 

 .٥٤٨، تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى •

/  لبنــان-، دار الكتـب العلميـة  ، أحمـد فريـد  ١٥٠تفـسير مقاتـل  بـن سـليمان، مقاتـل بـن سـليمان البلخـي،          •

 .م ٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة  األولى

 ..سعد آل حُمَيِّد ، تحقيق الشيخ الدكتور٢٢٧التفسير من سنن سعيد بن منصور رحمه اهللا،  •

بـن محمـد بـن أحمـد البـسيلي التونـسي،        التقييد الكبير في تفسير كتاب اهللا المجيد،  أبو العباس أحمد •

 . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  الدين،، كلية أصول٣٨٠

، جمعـه مجـد   ٦٨اهللا عنهمـا،   تنوير المقباس مـن تفـسير ابـن عبـاس، ينـسب لعبـد اهللا بـن عبـاس رضـي          •

 .  لبنان–هـ، دار الكتب العلمية ٨١٧الفيروزآبادى المتوفى  الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب

 .توفيق الرحمن، فيصل آل مبارك •

 . ١٣٣٢، ير، محمد بن يوسف إطفيش الوهبى اإلباضىتيسير التفس •

 .، عمر أبو حجلة١٤٠٤تيسير التفسير، إبراهيم القطان،  •
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، المحقـق   ١٣٧٦ناصـر بـن الـسعدي،     تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،   عبـد الـرحمن بـن    •

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الرسالة، الطبعة  األولى  عبد الرحمن بن معال اللويحق،  مؤسسة

  .١٣٧٦، الرحمن السعدي عبد، تيسير اللطيف المنان في خالصة تفسير القرآن •

مـصطفى محمـد الـذهبي، مكتبـة     . ، د٦٩٧، )الـديريني (التيسير في التفسير، عبد العزيز بن سعيد الدميري     •

 . نزار الباز

 .دار هجرعبد اهللا التركي، . ، د٣١٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري،  •

الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد اهللا الحــسني الحــسيني   جــامع البيــان فــي تفــسير القــرآن،  محمــد بــن عبــد  •

 - هـــ ١٤٢٤ بيــروت، الطبعــة األولــى، -، دار النــشر دار الكتــب العلميــة أحمــد منيــر، ٩٠٥اإلِيجــي الــشافعيّ، 

 .م ٢٠٠٤

هـشام    ، المحقـق ٦٧١القرطبـي،  بكـر   الجـامع ألحكـام القـرآن، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي           •

 . م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣سمير البخاري،  دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة  

 .جامع لطائف التفسير، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد القماش •

 -،  دار الرشــيد مؤســسة اإليمــان  ١٣٧٦الجــدول فــي إعــراب القــرآن،   محمــود بــن عبــد الــرحيم صــافي،       •

 . هـ١٤١٨بعة، الرا  دمشق، الطبعة

، عـادل عبـد الموجـود،    ٨٧٥الجواهر الحـسان فـي تفـسير القـرآن، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  الثعـالبي،             •

 . علي معوض، دار إحياء التراث العربي

، المكتبــة اإلســالمية   ١٠٥٥حاشــية الــشيخ محيــي الــدين شــيخ زاده، الــشيخ محيــي الــدين شــيخ زاده،          •

 . بتركيا

 .٩٥١لبيضاوي، محمد بن مصطفى القونوي، حاشية القونوي على تفسير ا •

، تحقيـق سـيد   ٤١٢األزدي الـسلمي،   حقـائق التفـسير، أبـو عبـد الـرحمن محمـد بـن الحـسين بـن موسـى           •

 .بيروت/ م مكان النشر لبنان٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الكتب العلمية، سنة النشر  عمران، دار

 .العالمية مدينةالدخيل في التفسير،  مناهج جامعة المدينة العالمية، ، جامعة ال •



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن وداللة باإلنسان الشيطان تلبس   ٩٤

السحيبانيناصربنمحمد. د

، أحمد محمد الخـراط،  ٧٥٦الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين الحلبي،      •

 . دار القلم

عبـد اهللا بـن عبـد المحـسن     . ، د٩١١الدر المنثور في التفسير المأثور، عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي،         •

 التركي، مركز هجر للبحوث، 

   .١٣٩٣، الشنقيطي محمد األمين، عن آيات الكتابدفع إيهام االضطراب  •

، ٧٢٨أبـو العبـاس،    دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي        •

 .١٤٠٤الجليند، مؤسسة علوم القرآن، سنة النشر  محمد السيد. تحقيق د

 . ٨٥٢ الباري، الباري، عبد المجيد الشيخ عبدالروايات التفسيرية في فتح  •

  .، دار إحياء التراث العربي١١٣٧روح البيان، إسماعيل حقي البروسوي،  •

، ١٢٧٠والسبع المثاني، محمود بن عبد اهللا  األلوسي أبو الفـضل،   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم •

 .محمد األمد، عمر عبد السالم، دار إحياء التراث العربي

 ، المكتــب اإلســالمي، الطبعــة-، ٥٩٧عبــد الــرحمن بــن علــي الجــوزي،  زاد المــسير فــي علــم التفــسير،   •

 .١٤٠٤الثالثة، 

 . زبدة التفسير، محمد سليمان األشقر، دار النفائس •

، دار النشر دار الفكـر  ١٣٩٤زهرة،  زهرة التفاسير،  محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي •

 . العربي

 دار الكتـب العلميـة ـ    / ، دار النـشر  ٩٧٧ شـمس الـدين،   ،ينيالـشرب  الـسراج المنيـر،   محمـد بـن أحمـد      •

 .بيروت

  . ١٠٩٠، الفيض الكاشاني رافضي، الصافي في تفسير كالم اهللا الوافي •

 .١٤١٠صفوة البيان لمعاني القرآن، حسنين محمد مخلوف،  •

 .٤٠٤، الصوفي الشيرازي البقلي نصر أبي بن روزبهان، اإليمان حقائق في البيان عرائس •

، شـمران سـركال يـونس العجلـي،     ٥٣٥ائب التفسير وعجائب التأويل، محمود بن حمزة الكرمـاني،     غر •

 . دار القبلة
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غرائب القرآن ورغائب الفرقان  تفسير النيـسابوري، ظـام الـدين الحـسن بـن محمـد بـن حـسين القمـي                        •

 . ، إبراهيم عطوة، مصطفى البابى الحلبى٧٢٨النيسابوري، 

، عبـد اهللا بـن إبـراهيم األنـصاري،     ١٣٠٧رآن، محمد صديق خان حسن القنوجي،      فتح البيان في مقاصد الق     •

 .م ١٩٩٢ -  هـ١٤١٢المكتبة العصرية، عام النشر 

عبـد  . ، د١٢٥٥والدراية من علم التفسير، محمد بـن علـى الـشوكاني،     فتح القدير الجامع بين فني الرواية •

 الرحمن عميرة، دار الوفاء، 

 . كلمات القرآن الكريمالقاموس الوجيز لمعاني  •

، قـدم لـه األسـتاذ الـدكتور      ٣١٩النيسابوري،  كتاب تفسير القرآن،   أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر •

التركي حققـه وعلـق عليـه الـدكتور  سـعد بـن محمـد الـسعد، دار النـشر  دار           عبد اهللا بن عبد المحسن

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣المدينة النبوية، الطبعة  األولى  - المآثر

، عـادل عبـد الموجـود، علـي معـوض،      ٥٣٨الكشاف عن حقـائق التنزيـل، محمـود بـن عمـر الزمخـشري،            •

 . مكتبة العبيكان

، أبــو محمــد بــن عاشــور، دار إحيــاء ٤٢٧الكـشف والبيــان عــن تفــسير القــرآن، أحمــد بــن محمـد الثعلبــي،    •

 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ -الطبعة  األولى . التراث العربي

إبـراهيم بـن عمـر الـشيحي أبـو الحـسن،        في معاني التنزيل،  عالء الدين علـي بـن محمـد بـن    لباب التأويل  •

 بيـروت، الطبعـة   -تـصحيح محمـد علـي شـاهين، دار الكتـب العلميـة        ، المحقـق ٧٤١المعـروف بالخـازن،   

 .هـ ١٤١٥ األولى

 النـشر  دار  ، دار٨٨٠الدمـشقي الحنبلـي،    اللباب في علوم الكتـاب،  أبـو حفـص عمـر بـن علـي ابـن عـادل         •

 .م ١٩٩٨- هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة  األولى/  بيروت -الكتب العلمية 

 .٧٢٨، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، التفسير/  مجموع فتاوى •

، عبـد الـصمد شـرف    ٧٢٨مجموعة تفسير شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة،                       •

 .الدين، الدار القيمة

 .، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية١٣٣٢جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، محمد  •



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن وداللة باإلنسان الشيطان تلبس   ٩٦

السحيبانيناصربنمحمد. د

، تحقيـق   ٥٤٢غالـب بـن عطيـة األندلـسي،      المحرر الـوجيز فـي تفـسير العزيـز ، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن          •

 .م١٩٩٣ هـ ـ١٤١٣ لبنان، الطبعة  األولى-عبد السالم عبد الشافي محمد، دار النشر  دار الكتب العلمية 

 .مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني •

 .مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل، عبد اهللا بن أحمد بن علي الزيد •

 . ، إبراهيم محمد رمضان، دار القلم٧١٠مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد اهللا بن أحمد النسفي،  •

، المحقــق  حققــه وخــرج ٥١٦ي، البغــو معــالم التنزيــل،  محيــي الــسنة، أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود  •

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧والتوزيع، الطبعة  الرابعة،  ،  دار طيبة للنشر )وغيره(  أحاديثه محمد عبد اهللا النمر

 .، فايز فارس، الشركة الكويتية٢١٥معاني القرآن، سعيد بن مسعدة البلخي األخفش األوسط،  •

 .تاح شلبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عبد الف٢٠٧معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء،  •

، محمـد علـي الـصابوني، جامعـة أم     ٣٣٨معاني القرآن الكريم، أحمد بن محمـد بـن إسـماعيل النحـاس،          •

 .١٤٠٩القرى، الطبعة األولى، 

، عبـد الجليـل عبـده شـلبي، عـالم      ٣١١الزجـاج،   معـاني القـرآن وإعرابـه،  إبـراهيم بـن الـسري أبـو إسـحاق         •

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ت، الطبعة األولى بيرو - الكتب

، ٥٠٢بالراغــب األصــفهانى،  المعــروف المفــردات فــي غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد  •

 .تحقيق محمد سيد كيالني، دار المعرفة

، مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل، أحمد بن إبـراهيم بـن الزبيـر الثقفـي الغرنـاطي أبـو جعفـر                     •

٧٠٨ . 

لمنتخب من تفسير القرآن، جماعة من العلماء  بإشـراف المجلـس األعلـى للـشؤون اإلسـالمية بمـصر،         ا •

 . دار العربية

يوسـف بـن عبـد    . ، د٣٣٠نزهة القلـوب فـي تفـسير غريـب القـرآن العزيـز، محمـد بـن عزيـز السجـستاني،                      •

 . الرحمن المرعشلي، دار المعرفة

، ٨٨٥إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي،   ن الــدين أبــي الحــسننظــم الــدرر فــي تناســب اآليــات والــسور،   برهــا  •

 .م ١٩٩٥ - هـ١٤١٥، - بيروت -تحقيق  عبد الرزاق غالب المهدي، دار النشر  دار الكتب العلمية 
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، المحقق الـسيدابن عبـد المقـصود        ٤٥٠النكت والعيون،  أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي،            •

 .بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد مما اختصره من تقييده الكبير عن شيخه اإلمام ابـن عرفـة،               •

األوقــاف والــشئون  ، تحقيــق محمــد الطبرانــي، منــشورات وزارة٨٣٠التونــسي،  .أبــو العبــاس البــسيلي

 - هـــ ١٤٢٩ى، ء الطبعــة األولــالــدار البيــضا -  المملكــة المغربيــة، مطبعــة النجــاح الجديــدة -اإلســالمية 

 .م٢٠٠٨

، بــوران الــضناوي، هــديان الــضناوي، مؤســسة ٧٤٥ األندلــسي،  النهــر المــاد، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف •

 . الكتب الثقافية

البيـضاوي،  عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،        حاشية الـسيوطي علـى تفـسير   = نواهد األبكار وشوارد األفكار  •

ــدين الــسيوطي،    ــدعوة وأصــول    ك-، جامعــة أم القــرى  ٩١١جــالل ال ــة ال ــدين، عــام النــشر   لي  - هـــ ١٤٢٤ال

 .م٢٠٠٥

مــن فنــون علومــه،  أبــو  الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة فــي علــم معــاني القــرآن وتفــسيره، وأحكامــه، وجمــل  •

جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا      ، المحقـق مجموعـة رسـائل   ٤٣٧محمد مكي بن أبي طالب القرطبـي،  

 كليـة  -البوشيخي، مجموعـة بحـوث والـسنة     د الشاهد. شراف أ جامعة الشارقة، بإ-والبحث العلمي 

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩جامعة الشارقة، الطبعة األولى،  - الشريعة والدراسات اإلسالمية

 . ١٣٣٢، هميان الزاد إلى دار المعاد، محمد بن يوسف إطفيش الوهبى اإلباضى •

، أحمـد فريـد، دار الكتـب    ٣٠٨الـدينوري،  الواضح في تفسير القرآن الكريم، عبد اهللا بـن محمـد بـن وهـب        •

 . العلمية

، صـفوان عـدنان داوودي، دار   ٤٦٨الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علـي بـن أحمـد بـن محمـد الواحـدي،         •

 .القلم

 . ١٤٣١الوسيط، سيد طنطاوي،  •

، عـادل عبـد الموجـود وجماعـة، دار     ٤٦٨الوسيط في تفسير القرآن، علي بن أحمد بـن محمـد الواحـدي،          •

 . الكتب العلمية
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Abstract: 

This research study investigates the incarnation of the devil in  Man. It 
further examines that this fact is a solid belief of the ancestors as referred to by 
many scholars. Denying the incarnation of the devil in  Man is attributed to 
Mutazela. The Sunnis unanimously agree that the incarnation of the devil is a 
solid fact except for some of the Sunnis who were affected by the Mutazela. The 
majority of the interpreters, scholars, and researchers unanimously agree that this 
fact is undeniable, and those who denied this fact brought proofs and evidence 
for this. I drew on many of the researchers and scholars who showed their proofs 
of this fact. As far as I am concerned, the first person to have mentioned the 
dispute over this issue among interpreters is Al-Mawardi in his interpretation and 
the first person to have denied this issue is Abo Ali Al-Jebai. 

The first person to have denied epilepsy is Al-Zamakhshary followed by Al-
Baidhawy, Abo Saud, Al-Tabrasi, and Al-Sharbeeny. Al-Razee was inclined to 
adopt what the people who denied epilepsy believed. The Qur’anic verse refers 
to the fact that epilepsy is induced by Jinn and it is a solid proof against those 
who denied this fact. The people who supported the fact of epilepsy and its 
association with Jinn showed proofs from the Holy Qur’an and the Sunna along 
with reasoning and observation; they showed the invalidity of the 
misconceptions of the people who denied this fact. In conclusion, it was verified 
that the Qur’anic verse and the Sunnah are reliable and athenic proofs that the 
incarnation of the devil in  Man is a real fact. Again, those who denied this fact 
went against  the companions of the Prophet: it is a unanimously-agreed fact by 
the Sunni scholars and not as the Mutazela and those who were affected by them 
believed.  
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 :ملخص البحث

 الناظر في الكتاب السنة ، يرى  أثر الفأل في النصوص وكالم الفقهاء ، وقـد جمعـت فـي هـذا البحـث                 إن

المسائل التي نص الفقهاء رحمهم اهللا على الفأل فيها ،  بينت حقيقة الفأل وتعريفه في اللغـة واالصـطالح ،         

 فبينت حكم مـا يفعلـه كثيـر    الفقهية، أثر الفأل على المسائل   تواأللفاظ المرادفة  له ، وفي الفصل الثاني بين        

من المسلمين  من طلب الفأل من المصحف وبينت تحريم هذا الفعل ، وأن القرآن نزل للتعبـد والعمـل بـه ، ال              

أن يتخذ أزالما كما فـي الجاهليـة ، ثـم  اسـتقرأت  مـا اسـتنبطه الفقهـاء ونـصوا عليـه مـن وجـوه الحكمـة فـي                

المقنـع ، حـسب مـا اسـتطعت ، وظهـر الفـأل  فـي صـالة العيـدين فـأكثر           المسائل الفقهية على ترتيب أبـواب       

 مــن الـصالة ، وأول مـا يؤكـل فـي عيــد     ودةالعبـادات فـي يـوم العيـد مبينـة علــى الفـأل ، كتغييـر الطريـق فـي العـ          

 األضحى ، وفي الجنائز ، ظهر الفأل جليا في كثير مـن العبـادات المتعلقـة بالجنـائز ،  مـن تحـريم اتبـاع الجنـازة                

بنار ، وكراهة أن يدفن معـه  مـا تمـسه النـار مـن خـشب وغيـره  ،  وفـي كتـاب الجهـاد فـي اتخـاذ الـشعار عنـد                

التحام المعارك ، وكلماتها توحي بالعزة والنصر على األعداء ، وكذلك في باب األسرة من تسمية المولـود ،    

حها وتوزيعهـا ، وختمـت البحـث ببيـان      والدعاء له بالبركة ، والحكمة من تحنيكه ، وذبح العقيقة وطريقة ذب           

 . وفيها بينت أبرز النتائجمةأثر الفأل في الدعاء من الحكمة في رفع اليدين ، وانتظار الفرج منه ، ثم الخات
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 المقدمة
 :الحمدهللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، أما بعد

 يلفت نظره كثرة مـا تـدعو إليـه           ئمة الناظر في نصوص الكتاب والسنة ، وكالم األ        فإن

من الفأل وانشراح الصدر وطمأنينـة القلـب بموعـود اهللا سـبحانه ونـصره ألوليائـه فـي الـدنيا                     

ح األحاديث هذه النظرة التفاؤليـة فـي النـصوص ،           واآلخرة ، وقد فهم األئمة الفقهاء ، وشرا       

فــصاروا يبنــون عليهــا كثيــرا مــن المــسائل الفقهيــة ، وتأويــل األقــوال و األفعــال النبويــة ،          

الفــأل وأثــره فــي األحكــام   (:ســميته فرغبــت فــي جمــع هــذه المــسائل الفقهيــة فــي بحــث  

   )الفقهية

 : اختيار الموضوعأسباب
خـصوصا فـي هـذا الـزمن  الـذي كثـرت فيـه  المحـن             ، الناس إلى هـذا الموضـوع      حاجة .١

  .والنكبات على المسلمين

، المجـالت   مقاالت متفرقة في      إال - حسب علمي    - الموضوع لم يفرد بالبحث      هذا .٢

 .ومواقع الشبكة العنكبوتية

 : من الموضوعالهدف

 وبيــان أثــر ذلــك  فــي  وص الــشريعة ، وكــالم الفقهــاء ،  إبــراز النظــرة التفاؤليــة فــي نــص 

  .األحكام الفقهية

 : البحثخطة
 : حقيقة الفأل ، وفيه أربعة مطالب: األولالمبحث

 : تعريف الفأل ، وفيه فرعان: األولالمطلب

 .تعريف الفأل في اللغة:               الفرع األول

 . تعريف الفأل في االصطالح:              الفرع الثاني

 .اظ ذات الصلة األلف: الثانيالمطلب

  حكم الفأل :ث الثالالمطلب
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 . الحكمة من مشروعية الفأل: الرابعالمطلب

 : ستة مطالبهوفي،  أثر الفأل في األحكام: الثانيالمبحث

 . فتح المصحف للفأل: األولالمطلب

 : ثالثة فروعوفيه أثر الفأل في صالة العيد واالستسقاء ، : الثانيالمطلب

 . تغيير الطريق في صالة العيد:ول             الفرع األ

 . أول ما يأكل من األضحية:             الفرع الثاني

  . قلب الرداء في صالة االستسقاء:            الفرع الثالث

  : أثر الفأل في الجنائز ، وفيه ثمانية فروع: الثالثالمطلب

 . مسح اليد على المريض:             الفرع األول

  النفث على المريض: الفرع الثاني            

 . استقبال المحتضر للقبلة:             الفرع الثالث 

 . اتباع الميت بالنار:             الفرع الرابع

 . رش القبر بالماء: الخامسفرع             ال

 . وضع ما مسته النار في القبر:             الفرع السادس

 :ي الجهاد ، وفيه ثالثة فروع أثر الفأل ف:المطلب الرابع

 . اتخاذ الشعار في الجهاد:            الفرع األول

 . الخطبة في الجهاد على قوس:            الفرع الثاني

  التفاؤل بالسهم المُدمى:            الفرع الثالث

 . الرجوع من الغزو:             الفرع الرابع 

  : المولود ، وفيه ثالثة فروع أثر الفأل في أحكام: الخامسالمطلب

 . الحنكة للمولود:               الفرع األول

 : تسمية المولود ، وفيه  ثالث مسائل:              الفرع الثاني

  االسم والفأل به اختيار:                         المسألة األولى
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 .  تغيير االسم:                         المسألة الثاني

  تكنية المولود :                      المسألة الثالثة  

 . كسر عظام العقيقة:             الفرع الثالث

 .  طبخ العقيقة بالسكر: الرابعرع             الف

 . دفع أول الثمرة للصبي:             الفرع الخامس

 : أثر الفأل في الدعاء ، وفيه أربعة فروع:سادس الالمطلب

 . تقليب اليدين في الدعاء:         الفرع األول      

  .  ختم الدعاء باسم مناسب:               الفرع الثاني

 . مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء:               الفرع الثالث

 . الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا:               الفرع الرابع

  : البحثمنهج
 : منهجي في البحث فيما يلييتبين

 . المسألة وتحرير محل الخالف الفقهيتصوير .١

 كانت المسألة من مواضع االتفاق أذكر حكمها بدليلها مع توثيق االتفـاق مـن               إذا .٢

ة  ذكـــرت األقـــوال ، منـــسوبة للمـــذاهب مظانـــه المعتبـــرة، و فـــي المـــسائل الخالفيـــ

الفقهية األربعة حسب ترتيبها الزمني مع  ذكر أدلة كل قول ، وبيان وجه الداللة ،               

 .والمناقشات الواردة ثم الترجيح، وربما اجتهدت في االستدالل والمناقشة

 اآليـات القرآنيـة إلــى موضـعها، بـذكر اسـم الــسورة، ورقـم اآليـة، و خرجــت        عـزوت  .٣

 مــن مــصادرها ، ونقلــت كــالم أهــل العلــم فــي الحكــم ، وبينــت معــاني        األحاديــث 

 .األلفاظ الغريبة من كتب اللغة

  .البحث ذكرهم في ارد األعالم الوترجمت .٤

 . خاتمة تعطي فكرة عامة عما تضمنه البحث، وأبرز نتائجهوضعت .٥

 . البحثذيلتبفهرس المصادر والمراجع  .٦
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 المبحث األول
 حقيقة الفأل

 :أربعة مطالبوفيه  
 : تعريف الفأل ، وفيه فرعان:المطلب األول
  تعريف الفأل في اللغة :الفرع األول

 تفاءلت بكذا   :الفأل مهموز فيما يسر ويسوء ، والطيرة ال تكون إال فيما يسوء ، يقال             

وتفأّلت على التخفيف والقلب ، والفأل فيما يحسن ظاهره ، ويرجى وقوعـه بـالخير ويـسر ،         

 )١ (علق بإقدام المرء أو إحجامهوليس له ت

 ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفـاءل بمـا يـسمع مـن                :)٢(قال أهل اللغة    

 يـا واجـد ،   : يـا سـالم ، أو يكـون طالـب ضـالة فيـسمع آخـر يقـول               :كالم ، فيسمع آخر يقـول     

 .فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته

 طالح  تعريف الفأل في االص:الفرع الثاني

 الفـأل هـو   :)٣( الفأل بمثل ما عرفـه أهـل اللغـة ،  فقـالوا              – رحمهم اهللا    –عرف الفقهاء   

ما يعرض مـن غيـر كـسب ، مـن كـل مـا ينـشط اإلنـسان  علـى  شـيء محمـود مـن قـول أو                                

فعل مريء أو مسموع   كالكلمة الطيبة التي تشرح الصدر ، وتدخل الـسرور علـى الـنفس              

  . وتشجع اإلنسان وتزيده طمأنينة وإقداما وإقباالمن  غير قصد لسماع الفأل ،

والفأل الذي يحبـه هـو أن يفعـل أمـرا أو يعـزم عليـه متـوكال علـى اهللا، فيـسمع الكلمـة                    

 يـا نجـيح ، يـا مفلـح ، يـا سـعيد ، يـا منـصور ، ونحـو ذلـك ،           :الحسنة التي تسره مثل أن يـسمع  

                                     
ــصحاح ص: ينظــر ) ١( ــسان العــرب  ، )٣/١٠٢٧(النهايــة ، ٨٦٨ال تفــسير غريــب مــا فــي الــصحيحين     ، )١١/٥١٤(ل

)١/٣٠٦( 
 ) ٣/١٠٢٧(النهاية ، )١٥/٢٧١(تهذيب اللغة ، )١/١١٣(إصالح المنطق : ينظر ) ٢(
ــار  : ينظــر ) ٣( ــدر المخت ــذخيرة ، )٢/١٦٦(ال ــدواني  ، )١/٢٧٨(المــدخل ، )١٣/٢٥٦(ال أســنى ، )٢/٣٤٢(الفواكــه ال

، )٦/٣١١(كــشاف القنــاع ، )٣/٤٩٧(شــرح منتهــى اإلرادات ، )٢/١٢٤(حاشــية الجمــل ، )١/٢٩٢(المطالــب 
 )٩/٥٨١(مجموع فتاوى ابن عثيمين 
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يــا أبــا بكــر يزيــد :  يزيــد ، قــال:مــا اســمك ؟ قــال:  فــي ســفر الهجــرة رجــال فقــاللقــي  "كمــا

 )١("أمرنا

وال يجرى هذا مجرى الطيرة ؛ ألن الفأل إنما يكون ذلك فيمـا يفجـأ مـن الكـالم دون مـا           

 )٢(يترقب سماعه ، ويقدم من أجله عن أمر ، ألن ذلك من االستسقام باألزالم 

 . األلفاظ ذات الصلة:المطلب الثاني
 فـرق  وبينهمـا  ، الفـأل  لفـظ  ورد وإنمـا  ، لـسنة ا فـي  )التفـاؤل  (لفـظ  يرد لم :التفاؤل .١

 ، والتفاعـل  والحركـة  القـصد  تقتـضي  عليـه  زيـادة  فيـه  بـل  ، الفـأل  هـو  لـيس  فالتفـاؤل  ؛ لطيف

 .  )٣( الفأل عند يحصل ما هو فالتفاؤل

 علـى  وسـافر  ، بركتـه  الـتمس : أي بـالقرآن  وتبـرك  ، بـه  تـيمن  أي به تبرك :التبرك .٢

 )٤( الفأل لفظ من أوسع فالتبرك .به وتفاءل ، بالخير اتيمن:تقال عبارة ، اهللا بركة

 : حكم الفأل:المطلب الثالث
،  على أن الفأل مستحب ، مالم يقصد سـماع الفـأل           – رحمهم اهللا    –  )٥(اتفق الفقهاء   

 .)٦(فإذا قصده ليعمل به لم يجز ، ألنه صار من األزالم 

                                     
 .ولم أجده ، هولم يعز) ١/٥٢(يمية في الفتاوى الكبرى أورده ابن ت ) ١(
 ) ٩/٤٥٦(للباجي ، المنتقى شرح الموطأ: ينظر ) ٢(
ــر )  ٣( ــال: ينظـ ــرى عليـــه  : مقـ ــع    .د، الفـــأل المفتـ ــشور فـــي موقـ ــاء الرشـــيد منـ ــدي الفكـــري  :هيفـ ، الفكـــر العقـ

http://www.alfowz.com/liberary.php?action=library&id=١٠ 
 الــشرعي ؛  مــا عنــىوال يــدخل فــي هــذا الم، )١/٢٥١٨(معجــم اللغــة العربيــة ، )١/٣٣(ختــار الــصحاحم: ينظــر )  ٤(

وهــذا ال يحــل للمــسلم أن ، ؛ ألنــه قــائم علــى أن الفكــر هــو الــذي يخلــق الواقــع ) قــانون الجــذب (يــسمى ب 
هيفـاء  .د، مقـال  الفـأل المفتـرى عليـه    : ينظـر ، يعتقده  وهذا المعنـى بعيـد كـل البعـد عـن المعنـى الـشرعي                

 .الرشيد 
الثمر ،  )١٣/٢٥٦(الذخيرة  ،  )٢/٢٠٦(المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار       ،  )٢/١٦٦(الدر المختار   : ينظر ) ٥(

 شــرح منتهــى ، )٣١١/ ١١(،األوســط ) ٢/٦٤٩( نهايــة المطلــب ، )٢٩٦(القــوانين الفقهيــة ، )٧١٢/ ١(الــداني       
أدب ) .٢/٣٠٧(بريقـة محموديـة فـي شـرح طريقـة محمديـة              ،)٦/٣١١(،كشاف القنـاع    ) ٣/٤٩٧(اإلرادات  

 ) .١/٣١٦(الدين والدنيا 
، )٥/١٩٤٣(الـصحاح   : ينظـر ،  واحده زلم  وهي السهام التي كان أهل الجاهليـة يستقـسمون بهـا             : األزالم ) ٦(

 ) ١٢/٢٧٠(لسان العرب ، )٨/٣٦(تهذيب اللغة 
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 :واستدلوا بما يلي
أخـذنا فألـك مـن       (:سـمع كلمـة فأعجبتـه فقـال         أنّ رسـول اهللا      عن أبـي هريـرة       .١

    )١)(فيك

 )٢() الطّيرة ويكره ، الحسن الفأل يعجبه     النّبي كان (:قال  هريرة أبي عن .٢

 يــا: قيــل ، )الفــأل وخيرهــا طيــرة ال (:يقــول  النّبــيّ ســمعت: قــال  هريــرة أبــي عــن .٣

 )٣()أحدكم يسمعها الصّالحة الكلمة (:قال الفأل؟ وما. اهللا رسول

ــيّ أنّ  أنـــس عـــن .٤ ــال  اهللا نبـ ــدوى ال (:قـ ــرة، وال عـ ــي طيـ ــأل ويعجبنـ ــة (:الفـ  الكلمـ

   )٤( )الطّيّبة والكلمة الحسنة،

 عن سأل عامال بعث إذا وكان شيء من يتطيّر ال كان  النّبيّ أنّ( : بريدة عن .٥

 رؤي اسـمه،  كـره  وإن وجهه، في ذلك بشر ورؤي به، فرح اسمه أعجبه فإذا ، اسمه

 فـرح  اسـمها  أعجبـه  فإن اسمها، عن سأل قرية دخل وإذا وجهه، في ذلك هيةكرا

 )٥()وجهه في ذلك كراهة رؤي اسمها، كره وإن وجهه، في ذلك بشر ورؤي بها،

                                     
، )٣٩١٧(بــرقم ، بــاب فــي الطيــرة ،  فــي ســننهدوأبــو داو، )٩٠٤٠(بــرقم ، )١٦/ ١٥(أخرجــه أحمــد فــي مــسنده   ) ١(

كثيـر  " : وقـال ،  وعـزاه إلـى الطبرانـي فـي الكبيـر واألوسـط           ،  )٥/١٠٦(والهيتمي في مجمع الزوائـد      ،  ١٥١٠ص
، و وصححه األلباني في صـحيح الجـامع  ، " وبقية رجاله ثقات ، وقد حسنه الترمذي، بن عبداهللا ضعيف جدا  

 ) .٢٢٥(برقم 
، والحـــاكم فـــي ٢٦٨٨ص ، )٣٥٣٦(بـــرقم ، بـــاب مـــا عـــوذ بـــه النبـــي ، كتـــاب الطـــب، ابـــن ماجـــهأخرجـــه  ) ٢(

وصـححه األلبـاني   ، )إسـناده حـسن   (، )١٠/٢١٤(وقال ابن حجـر فـي الفـتح     ، )٨٩(برقم ،  )١/٨٦(مستدركه  
 ).٤٩٨٥(في صحيح الجامع برقم 

بــاب ، كتــاب الــسالم  ، ومــسلم، ٤٩٠ص، )٥٧٥٤(بــرقم ، بــاب الطيــرة ، كتــاب الطــب ، أخرجــه البخــاري  ) ٣(
  ١٠٧٢ص ، )٢٢٢٣(برقم ، الطيرة والفأل

، بـاب الطـب  ، كتـاب الـسالم  ، و مسلم، ٤٩١ص ، )٥٧٥٦(برقم ، باب الفأل ،  كتاب الطب ،  أخرجه البخاري  )  ٤(
 ١٠٧٣ص ،  )٢٢٢٤(برقم        

بـرقم  ، )٨/٢٤٠(ي فـي سـننه   والبيهقـ ، ١٥١١ص، )٣٩٢٠(بـرقم   ،  باب الطيرة ،  كتاب الطب ،  أخرجه أبوداود  )    ٥(
 )  .٧٦٢(وصححه األلباني في السلسة الصحيحة  برقم ، )١٦٥٢٢(
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 .الفأل مشروعية من الحكمة :الرابع المطلب
  :)١( فمنها النفس في وأثره للفأل فوائد  - اهللا رحمهم -  الفقهاء ذكر

 .تعالى باهللا الظّنّ حسن )١(

 .والقلب النّفس إلى السّعادة يجلب )٢(

 .له وسرور للمؤمن ترويح )٣(

 .الجدّ على وباعث الظّفر على ومعونة للعزائم تقوية الفأل في )٤(

 كـــان حيـــث الحـــسنة باألســـوة وأخـــذ المطهّـــرة بالـــسّنّة اقتـــداء التّفـــاؤل فـــي )٥(

 .وغزواته حروبه في يتفاءل  المصطفى

 

@    @    @ 

 

                                     
ــدنيا  : ينظــر )    ١( ــدين وال نــضرة النعــيم  ، ٧٧لطــائف المعــارف ص  ، )٣/٣٦٩(اآلداب الــشرعية ، )١/٣١٦(أدب ال

)٣/١٠٤٥. ( 



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١١٨

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

      المبحث الثاني

 أثر الفأل في األحكام
 :وفيه ستة مطالب

 .فتح المصحف للفأل: المطلب األول
 أو  ،   التفاؤل بفتح المصحف و النظر في أول سطر من المصحف ، إن خرج  جيدا  اتبعه                

 رديا اجتنبه ، هل يشرع هذا العمل أو ال ؟ 

 :  في هذه المسألة على ثالثة أقوال- رحمهم اهللا –اختلف الفقهاء 

، وظـاهر مـذهب    )١(يحرم أخذ الفأل من المصحف ، وإليـه ذهـب المالكيـة     :ألولالقول ا 

  )٢(الحنابلة 

 :واستدلوا بما يلي
 .)٣(بتحريمه القرآن جاء الذي باألزالم االستقسام باب من أنه .١

 هـزوا  اهللا آيات اتخاذ ومن ، الوخيمة والمحدثات الذميمة البدع من العمل هذا أن  .٢

 ).٤ (ولعبا

 ليمنـع  كلماتـه  ورسـمت  آياتـه،  بينت إنما ؛ الغيب به ليعلم  ينزل لم فالمصح  أن  .٣

 ). ٥(الغيب عن

 لـه  يخـرج  قـد  أنـه  ذلـك  وبيـان  بـالقرآن،  التـشاؤم  إلـى  فيـؤدي  يريد، ال ما له يخرج قد  .٤

 مــادة تنقطــع حتــى ذلــك عنــه فرفــع ذلــك، مــن التــشويش لــه فيقــع ووعيــد عــذاب آيــة منهــا

 ).٦ (التشويش

                                     
 ) .١/٢٧٨(لمدخل البن حاج ا، )١٣/٢٥٦(الذخيرة ، )٢/٣١( بيالبن العر، أحكام القرآن: ينظر )    ١(
  .) ١/٤٢(اإلقناع ، )١/١٤٩(المبدع ، )١/٢٤٧(الفروع : ينظر )    ٢(
 ) ١/٢١٥ (ومظاهرهرسالة الشرك ، )٢/٣٤٢( الفواكه الدواني ، ) ٤/٢٤٠(للقرافي ، الفروق:  ينظر )    ٣(
 ،) ٣/٩٩٣(معارج القبول : ينظر )    ٤(
 ) ٢/٣١(البن العربي ، أحكام القرآن )    ٥(
 ) .١/٢٧٨(المدخل البن حاج ، )٢/٣٤٢(الفواكه الدواني : ينظر )     ٦(
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 أهـل  مـن  أحـد  بـه  يقـل  ولم ، الباب هذا في عليه يعتمد بطريق السلف عن يرد لم  .٥

 .)١ (بالحديث العلم

  . )٢(يكره أخذ الفأل من المصحف ، وإليه ذهب الشافعية  :القول الثاني

 .  ولم أقف لهم على أدلة

 .)٣(يباح أخذ الفأل من المصحف ، ذهب إليه بعض الحنابلة  :القول الثالث

 . ولم أقف لهم على أدلة

  أن الـراجح هـو القـول األول وهـو أنـه يحـرم أخـذ              – واهللا أعلـم     – الذي يظهـر     :لترجيحا

الفـأل مــن المـصحف ، وذلــك لقـوة أدلــتهم ووجاهتهـا ، وألن األصــل فـي العبــادات التوقيــف ،      

 .فالقرآن أَنزل لنتعبد به ونعمل بأحكامه ال أن نتفاءل به

 :قاء، وفيه ثالثة فروع أثر الفأل في صالة العيد واالستس:المطلب الثاني
 .تغيير الطريق في صالة العيد :الفرع األول

علــى أنــه يــستحب الخــروج إلــى مــصلى العيــد مــن      )٤( – رحمهــم اهللا –اتفــق الفقهــاء  

 .طريق ، والعودة من طريق أخرى

  :واستدلوا بما يلي
 .)٥( يقَالطَّرِ خالَفَ عِيدٍ يَوْمُ كانَ إذَا   النبيُّ كانَ :قال   هريرة أبي عن .١

                                     
 ) .١/٤٥٤(أبجد العلوم ، )٦٦/ ٢٣(مجموع الفتاوى : ينظر )    ١(
حاشية ، )١/٦١(أسنى المطالب  ،  "مقتضى مذهبنا كراهته    " : وقال)  ٢/١٣٦(حياة الحيوان للدميري    : ينظر )    ٢(

 ) .١/١١٦(شرح المقدمة الحضرمية ، )١/٣٧٣(البجيرمي على الخطيب 
حيث ذكروا أنه فعله ابن بطة ولـم يـره غيـره            ،   )١/٤٢(اإلقناع  ،  )١/١٤٩(المبدع  ،  )١/٢٤٧(الفروع  : ينظر )      ٣(

 .من الحنابلة 
لــشرح ا، )١/٢٤٦(المدونــة ، )١/١٤٢(درر الحكــام ، )٢/١٧١(البحــر الرائــق  ، )١/٢٢٤(تبيــين الحقــائق  : ينظــر )    ٤(

، )٥/١٣(المجمـــوع ، )٢/٦٢٢(نهايـــة المطلـــب ، )٢/٤٩٦( الحـــاوي ا، )١/٣٩٨(الكبيـــر وحاشـــية الدســـوقي 
 ) ٣٣٢/ ٥(الشرح الكبير مع اإلنصاف ، )٢٨٣/ ٣(المغني 

    ٧٧ص ، )٩٨٦(برقم ، باب من خالف الطريق، كتاب العيدين، أخرجه البخاري ) ٥(



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٢٠

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

 ويـدخل  ، الـشجرة  طريـق  مـن  العيـد  إلى يخرج  النبي كان :قال  عمر ابن عن .٢

 .)١( المعرس طريق من

   أن النبــي : فــي الحكمــة مــن ذلــك وجوهــا كثيــرة ، منهــا    – رحمهــم اهللا –وذكــروا 

قصد به الفأل في تغييـر الحـال علـى نفـسه ، رجـاء أن يغيـر اهللا تعـالى علـى األمـة حالهـا إلـى                 

 .)٢( والثواب األجر

 .أول ما يؤكل من األضحية :الفرع الثاني

 علــى أنــه يــستحب للمــسلم أن يمــسك فــي عيــد   )٣ (  – رحمهــم اهللا –اتفــق الفقهــاء 

 .األضحى حتى يصلي ثم يأكل من أضحيته ، واألولى من كبدها

 :واستدلوا بما يلي

 وال ، كـل يأ حتـى  الفطـر  يـوم  اليغدو  اهللا رسول كان (:قال  بريدة أبي حديث .١

 . )٤( )يرجع حتى األضحى يوم يأكل

 .)٥( قربته لحم من طعامه أول ليكن .٢

   

                                     
، ، ومـسلم ١٢١ص، )١٥٣٣(بـرقم   ،    علـى طريـق الـشجرة       ج النبـي    باب خرو ،  كتاب الحج ،  أخرجه البخاري  )  ١(

 .٨٨٧ص، )١٢٥٧(برقم ، باب استحباب دخول مكة، كتاب الحج
حاشـــية ، )٢/٣٩٥(نهايـــة المحتـــاج ، )٥/١٣( المجمـــوع ، )٦٣٣/ ٢(البيـــان فـــي مـــذهب الـــشافعي  : ينظـــر )    ٢(

 ) .٥/٣٣٢(صاف اإلن، )١/١١٣(الهداية على مذهب اإلمام أحمد ، )٢/١٠٠(الجمل 
الــصاوي علــى ، )١/٣٩٩(حاشــية الدســوقي ، )٢/٢٩٦(حاشــية الخرشــي ، )٦/٢٧٥(عمــدة القــاري : ينظــر )    ٣(

الغرر البهية شرح البهجـة  ، )١/٥٤٥(أسنى المطالب ، )١٨/١٩٨(،نهاية المطلب   ) ١/٥٢٨(الشرح الصغير   
مطالــب أولــي النهــى  ، )٢/٥١(كــشاف القنــاع  ، )٨/٤٠٥٣(مــسائل أحمــد وإســحاق بــن راهويــة   ، )٥/١٦٩(
 ) ٧/٤٨٢(الشرح الممتع ، )١/٧٩٦(

" : ،  وقــال١٦٩٨ص، )٥٤٢(بــرقم ، بــاب مــا جــاء فــي األكــل يــوم الفطــر ، كتــاب الجمعــة، أخرجــه الترمــذي )   ٤(
، )١٧٥٦(بــرقم ، بــاب فــي األكــل يــوم الفطــر قبــل أن يخــرج  ، كتــاب الــصيام، وابــن ماجــه، "حــديث غريــب 

وصـححه األلبـاني فـي      ،  )٥/٨(،حسنه النـووي فـي المجمـوع        ) ٢٢٩٨٤(برقم  ،  هوأحمد في مسند  ،  ٢٥٨١ص
 ) .١٤٣٤( ماجه ،برقم ابنصحيح 

 ) ٢/٢٩٦(حاشية الخرشي على خليل  )  ٥(
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  :وأما استحباب األكل من كبدها فلما يلي
 )١()أضحيته كبد من األضحى يوم يأكل  كان (فقد  بالنبي اقتداء .٣

 كمـا  ؛ )٢( الحـوت  كبـد  زيـادة  طعـامهم  أول الـذي  الجنـة  أهـل  مـن  يكون بأن تفاؤال .٤

  )٣( )نون كبد زيادة الجنة أهل نُزل (:حالصحي في

  .قلب الرداء في صالة االستسقاء :الفرع الثالث

علـى أنـه يـستحب لإلمـام إذا فـرغ مـن الخطبــة ، أن        )٤( - رحمهـم اهللا –اتفـق الفقهـاء   

 .يستقبل القبلة واقفا ، ويحول رداءه ، ويحول الناس أرديتهم ويدعون وهم جلوس

 :واستدلوا بما يلي
 خرج إلى المصلى يصلي ، ولما دعا أو أراد أن يدعو ، استقبل القبلة ، وحول                 لنبي  بأن ا (

 )٥( )رداءه ، وحول الناس أرديتهم

وذكروا من الحكمة فـي ذلـك ؛ التفـاؤل بقلـب الـرداء ، ليقلـب اهللا مـا بهـم مـن الجـدب              

 .)٦( )وحول رداءه ليتحول القحط (:إلى الخصب ، واستدلوا بحديث

                                     
) :" ٢/٢٠٠(قـال األلبـاني فـي تعليقـه علـى سـبل الـسالم             ،  ) ٣/٤٠١(،  )٦١٦١(برقم  ،  أخرجه البيهقي في سننه    ) ١(

 "      عن ابن بريدة وهو ضعيف  كما في التقريب ، من رواية عقبة بن األصمألنها ، هذه الزيادة ضعيفة
   .) ٤٦٤/ ١(منح الجليل ، )٢/١٠٢(حاشية الخرشي : ينظر ) ٢(
        ٧٣٠ص، )٣١٥(برقم ، باب بيان صفة مني الرجل والمرأ ة، كتاب الحيض، أخرجه مسلم )   ٣(
العنايـة  ، )١/٢٨٤(بدائع الصنائع   :  ينظر،   ترده السنة  – رحمه اهللا    - في الجملة  وفيها خالف ألبي حنفية         )    ٤(

/ ٥(المجمـوع  ،  )١/٢٨١( الـدواني    هالفواكـ ،  )١/٣٣٢(المنتقـى   ،  )٢/١٨١(البحر الرائـق    ،  )٢/٩٥(شرح الهداية   
 ،)٢/٢٩٤(الشرح الكبير البـن قدامـة   ، )٢/٣٢٢(المغني ، )١/٢٩٢(أسنى المطالب  ،  )٥/١٠٣(فتح العزيز   ،  )٦١

 ) .٢/٢٦٦(شرح الزركشي 
         ٨١٧ص ، )٨٩٤(برقم ، باب صالة االستسقاء، كتاب صالة  االستسقاء، أخرجه مسلم )    ٥(
والبيهقــي فــي ، )١/٤٧٣(، )١٢١٦(والحــاكم فــي مــستدركه ، )١٧٩٨(بــرقم ،  ســننهيأخرجــه الــدراقطني فــ )    ٦(

ورجــح الــدارقطني  ، رجالــه ثقــات " : )٢/٤٩٩(قــال ابــن حجــر فــي الفــتح     ، )١/٤٧٣(، )٦٤١٨(بــرقم ، ســننه
 " بسند رجاله ثقات " : وقال العراقي في تخريج أحاديث اإلحياء، "إرساله 
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  : فروعتةس أثر الفأل في الجنائز ، وفيه :ثالمطلب الثال
 .مسح اليد على المريض :الفرع األول

علــى أنــه يــستحب للراقــي أن يمــسح الوجــع بيــده     )١( – رحمهــم اهللا –اتفــق الفقهــاء 

 .اليمنى ويقول ما ورد من األدعية الورادة في الرقية

  :واستدلوا
 :أهلـه يمـسح بيـده اليمنـى ويقـول      كـان يعـوذ بعـض     أن النبي بما ورد  عن عائشة     

اللهــم رب النــاس ، أذهــب البــاس ، واشــفه وأنــت الــشافي ، الشــفاء إال شــفاؤك ، شــفاء         (

 )٢( )اليغادر سقما

وعللوا ذلك ؛ بأن المسح على موضع األلم بيده اليمنى على طريق التفـاؤل لـزوال ذلـك       

 )٣(الوجع 

 .النفث على المريض :الفرع الثاني

وهو نفخ لطيف ، في الرقية )٥( على استحباب النفث  – رحمهم اهللا    – )٤(اتفق الفقهاء   

 .بال ريق

                                     
حاشــية الــصاوي  ، )٢/٤٩٢(حاشــية العــدوي  ، )٢/٤٤٧(مرقــاة المفــاتيح  ، )٢١/٢٦٩(عمــدة القــاري  : ينظــر )    ١(

،شـرح  ) ١٠/٢٠٧(فـتح البـاري   ، )٩/٤٣٣(شرح صحيح البخاري البن بطال ،  )٦/٦١( فيض الباري    ،  )٤/٧٦٨(
 ) .٢/٨١(كشاف القناع ، )١/٣٤٠(منتهى اإلرادات 

 كتاب ، ومسلم ، ٤٨٦ص) ٥٦٧٥( برقم   ، باب دعاء العائد للمريض      ، كتاب المرضى    ، البخاري   أخرجه )    ٢(
 ١٠٦٧ص) ٢١٩١( برقم ، باب استحباب رقية المريض ، سالمال

، )٩/٤٣٣(البـن بطـال   ،  شـرح صـحيح البخـاري     ،  )٢/٤٤٧( مرقاة المفـاتيح     ،  )٢١/٢٦٩(عمدة القاري   :  ينظر )   ٣(
 ) .٢/٤٩٢(حاشية العدوي ، )٨/٣٩٢(إرشاد الساري 

وقــد أجمعــوا علــى  ، اســتحباب النفــث فــي الرقيــة  " : )١٤/١٨٢(حكــاه النــووي فــي شــرح صــحيح مــسلم     )   ٤(
 يـد فتح البر  فـي الترتيـب الفقهـي لتمه   ، )٣/١١٢٦(مرقاة المفاتيح ، )٢١/٢٦٢(عمدة القاري   : وينظر،  "جوازه  

إال مـن   ،  وهذا شيء ال يجب االلتفـات إليـه       " : وقال ردا على من أنكر استحباب النفث      ) ٦/٢٧١(ابن عبدالبر   
المــدخل ، )٢/٤٩٠(حاشــية العــدوي  ، )٠٩/٣٨١المنتقــى شــرح الموطــأ  ، "جهــل الحــديث ولــم يــسمع بــه   

الفـروع  ،  )٤/١٧٩(زاد المعـاد    ،  )٢٢٠/ ١٠(فـتح البـاري     ،  )١/٦٤(مطالـب   أسـنى ال  ،  )٢/١٧١(المجموع  ،  )٤/١٣٢(
)٣/٢٥٠. ( 

وهـو أقـل مـن التفـل ؛ ألن التفـل ال يكـون وإال ومعـه شـيئ مـن          ،  وهو النفخ بال ريـق    ،  نفث ينفث نفثا  : النفث ) ٥(
 ) ٥/٨٨(النهاية ، )١٤/٢٠٢(تهذيب اللغة ، )٨/٢٣٠  (العين : ينظر، الريق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 :واستدلوا بما يلي
 عليــــه نفــــث أهلــــه مــــن أحــــد مــــرض إذا  النبــــي كــــان (:قالــــت  عائــــشة عــــن .١

 ألنهـا  نفـسه  بيـد  وأمـسح  عليـه  انفـث  جعلـت  فيـه  مـات  الـذي  مرضـه  مـرض  فلما بالمعوذات،

 )١()يدي من بركة أعظم كانت
 يتفـل  فجعـل  فـانطلق ):اللـديغ  قـصة  فـي   الخـدري  سـعيد  أبـي  حديث من ورد ما .٢

 )٢( )فبرأ ويتفل بزاقه ويجمع القرآن أم ويقرأ

 بريقـة  ، أرضـنا  تربـة  ، اهللا بـسم  (:الرقيـة  فـي  يقول كان  النبي أن  عائشة عن .٣

 .)٣( )ربنا بإذن ، سقيمنا يشفي ، بعضنا

ــة  ــه  هــذه النــصوص تــدل علــى اســتحباب الن    :وجــه الدالل بريقــة ):فــث فــي الرقيــة ، وقول

 )٤( يدل على أنه يتفل عند الرقية )بعضنا

من وجوه الحكمة في النفث عند الرقية ؛ التفاؤل بزوال ذلك           )٥( وذكر بعض الفقهاء    

 .األلم عن المريض وانفصاله عنه كانفصال ذلك النفث

 .استقبال المحتضر للقبلة :الفرع الرابع

 . على أنه يستحب توجيه المحتضر للقبلة )٦( –رحمهم اهللا –اتفق الفقهاء 

                                     
 ١٠٦٧ص ، )٢١٩٢(  برقم ، باب رقية المريض بالمعوذات ، كتاب السالم، لمأخرجه مس )  ١(
 ٤٩١ص ، )٥٧٤٩(برقم ، باب النفث في الرقية، كتاب الطب، أخرجه البخاري )    ٢(
 ببـا ، كتاب الـسالم ، ومسلم، ٤٩١ص ، )٥٧٤٥(برقم ، باب رقية النبي   ،  كتاب الطب ،  أخرجه البخاري  )   ٣(

 ١٠٦٩ص، )٢١٩٤(برقم ، ترقية المريض بالمعوذا
 ) ٥/٢٢٥(للبغوي ، وشرح السنة ، ) ٢١٩ /١٠(فتح الباري  )  ٤(
 حاشــــية العــــدوي ، )١٩٥/ ٨(طــــرح التثريــــب ، )٢٦٢/ ٢١(عمــــدة القــــاري ، )١٩٧/ ١٠(فــــتح البــــاري :  نظــــري )  ٥(

 ) ٤/٥١٧(شرح الزرقاني ، )٢/٤٩٠(
، )١/١٥٩(درر الحكــام ، )١/٢٣٤(تبيــين الحقــائق  ، )١/٢٩٩(بــدائع الــصنائع  ، )١/١٩١(تحفــة الفقهــاء  : نظــري )  ٦(

، )١/٤٠٧(كفاية الطالـب الربـاني مـع حاشـية العـدوي          ،  )١/٢٨٣(الفواكه الدواني   ،  )١/١٣٧(جامع األمهات   
ــية الـــصاوي   ــة المطلـــب  ، )١/٥٦١(حاشـ ــز  ، )٢/٣٦٢(الوســـيط ، )٣/٦(نهايـ ــتح العزيـ ــوع ، )٥/١٠٤(فـ المجمـ

 ) .١/٣٤١(شرح منتهى اإلرادات ، )٢/٢١٩(المبدع ، )١/١٨١(المحرر في الفقه ، )٥/١١٠(



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٢٤

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

  :واستدلوا بما يلي
 اهللا رسـول  فقـال  ، احتـضر  لمـا  القبلـة  إلى يوجه أن أوصى  )١( معرور بن البراء أن .١

:) ٢( )الفطرة أصاب( 

 )٣( )وأمواتا أحياء قبلتكم (:حديث .٢

 عمـر  ؛ مـنهم  وفاتهم عند  القبلة استقبلوا أنهم   الصحابة من جمع عن وورد .٣

 )٤(  اهللا رسول بنت وفاطمة وعلي

 .)٥( التفاؤل بأن يكون من أهلها :وذكر بعض الفقهاء الحكمة من ذلك

 :اتباع الميت بالنار :الفرع الرابع

 .على أنه يكره اتباع الجنازة بنار )٦( – رحمهم اهللا -اتفق الفقهاء  

                                     
، كـان سـيد األنـصار وكبيـرهم     ،  أمـه الربـاب بنـت النعمـان       ،  البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سـنان          )  ١(

مـات فـي صـفر قبـل قـدوم      ،  وأول من مات من النقباء    ،  وأول من تكلم ليلة العقبة    ،  أحد النقباء االثنا عشر   
المنتظم في تـاريخ  : ينظرفي ترجمته. انطلق بأصحابه وصلى على قبره فلما قدم النبي ،   بشهرالنبي  

 ) ١/١٥٢(االستيعاب في معرفة األصحاب ، )١/٩٦(تلقيح فهوم أهل األثر ، )٣/٨٣(الملوك 
وال أعلـم فـي توجيـه      ،  هـذا حـديث صـحيح     : وقـال ،  )١٣٠٥(بـرقم   ،  )١/٥٠٥(أخرجه الحاكم في مستدركه      )   ٢(

وضــعفه األلبــاني ، )٣/٥٣٩(،) ٦٦٠٤(بــرقم ،  فــي ســننهيوالبيهقــ، "ر إلــى القبلــة غيــر هــذا الحــديث  المحتــض
 .) ٦٨٩(برقم ،  في ضعيف الجامع، )٣/١٥٢(

، )٢٨٧٥(بــرقم ، بــاب مــا جــاء فــي التــشديد فــي أكــل اليتــيم     ، كتــاب الوصــايا ، أخرجــه أبــوداود فــي ســننه   ) ٣(
غيــر ، قــد احــتج الــشيخان بــرواة هــذا الحــديث    " : وقــال ،)١٩٧(بــرقم ، )١/١٢٧(والحــاكم فــي مــستدركه   

، والطبراني في الكبير،  وعزاه إلى أبي دواد   ،  )١/٣٢٣(،  وأورده الهيثمي في مجمعه   ،  .."عبدالحميد بن سنان    
، مداره على أيـوب بـن عتبـة وهـو ضـعيف           " : )٢/٢٢٧(وقال ابن حجر في التلخيص      ،   "اتورجاله ثق " : وقال

ــه   ــه فيـ ــاني فـــي اإلرواء بـــرقم  ، )٢/١٩٨( المنـــذري فـــي الترغيـــب  وحـــسنه  "وقـــد اختلـــف عليـ ، )٦٩٠(واأللبـ
)٣/١٥٤. ( 

 .  ) ٥/١١٠(المجموع :  ينظر ) ٤(
 ) ١/٢٨٣(الفواكه الدواني : ينظر )    ٥(
، )٢/٣٣٤(بـدائع الـصنائع   :   ينظـر ، )٥/٢٨١(والنـووي فـي المجمـوع    ، ٥١حكاه ابن المنـذر فـي اإلجمـاع ص        )  ٦(

الفواكــه الــدواني ، )٢/١٣٩(الخرشــي علــى خليــل ، )٣/١٢٢٧(مرقــاة المفــاتيح ، )٢/١٧٦(لبرهــاني المحــيط ا
الـشرح الكبيـر   ، )٣/٤٠٠(المغنـي  ، )١/٢٥٣(المهـذب  ،  )١/٣٠٣(األم  ،  ) ١٧/ ٢(المدخل البن حـاج     ،  )١/٢٩٠(
 ) .٢/١٢٩(كشاف القناع ، )٢/٣٦٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 :واستدلوا بما يلي 
 .)١( )نار وال بصوت الجنازة تُتْبع ال (: النبي قال .١

 نـار،  وال نائحـة،  تـصحبني  فـال  مـت  أنـا  فـإذا  (: البنـه  قـال  أنـه   العـاص  بن عمرو عن .٢

 ويقـسم  جـزور  تنحـر  مـا  قـدر  قبـري  حول أقيموا ثم شنا، التراب علي فشنوا دفنتموني فإذا

 .)٢( )؟ ربي رسل به أراجع ماذا وأنظر بكم، أستأنس حتى لحمها،

 .)٣( بنار يُتبعوا ال أن أوصوا أنهم ~ الصحابة من جمع عن وروي .٣

 .)٤(منها بالنجاة التفاؤل  ؛ بنار الميت اتباع كراهة في الحكمة وجوه من وذكروا .٤

 :رش القبر بالماء :الفرع الخامس

 .على استحباب رش القبر بالماء بعد دفنه بالتراب )٥( – رحمهم اهللا –اتفق الفقهاء 

  :واستدلوا بما يلي
   )٦()ماء قبره على ورش ، سعدا  اهللا رسول سل (:قال  رافع أبي عن .١

                                     
، وأحمـد فـي   ١٤٦١ص، )٣١٧١(بـرقم  ،  فـي اتبـاع الميـت بالنـار    بـاب ، كتـاب الجنـائز  ، أخرجه أبوداود في سننه   )    ١(

الحـديث اليـصح ولـو كـان     ": وقال ابن القطان في بيان الوهم واإليهـام ، )١٦/٥١٢(، )١٠٨٨٠(مسنده  برقم    
وضــعفه األلبــاني فــي ضــعيف ، "عــن أبــي هريــرة ، متــصال للجهــل بحــال بــن عميــر راويــه عــن رجــل عــن أبيــه 

 ) .٦١٩٠(برقم ، الجامع
  ٦٩٨ص، )١٢١(برقم ، باب كون اإلسالم يهدم ماقبله، كتاب األيمان، أخرجه مسلم )     ٢(
وســعيد بــن ، وعاتــشة، وأبــي ســعيد، وعبــداهللا بــن المغفــل ،ومعقــل بــن يــسار، وأبــي هريــرة، كــابن عمــر )    ٣(

 ) .٢/٤٧٢( ومصنف أبي شيبة ، )٣/٤٠١(المغني : ينظر.وغيرهم كثير ، وفاطمة بنت محمد ، المسيب
ــدائع ، )٢/١٣٩(،الخرشــي علــى خليــل   ) ٢/١٣٨(شــرح صــحيح مــسلم   :  ينظــر، )٥/١٩٦(دليــل الفــالحين   ) ٤(  ب

 ) .٢/١٢٩( كشاف القناع ، )٣/١٢٢٧(مرقاة المفاتيح ، )٢/٣٣٤(الصنائع 
نـــة النـــوادر والزيـــادات علـــى مـــافي المدو، )٥/٤٥٦ (مرعـــاة المفـــاتيح ، )٣/١٢٢٣(مرقـــاة المفـــاتيح : ينظـــر )    ٥(

روضـة الطـالبين   ،  )١/١٥٤(،نهايـة الـزين     ) ٢/١٢٩(الخرشـي علـى خليـل       ،  )٢/٢٢٨(مواهب الجليـل    ،  )١/٦٥٠(
دليـل الطالـب   ، )٣/٤٣٧(المغنـي  ،  )١٦٤/ ١(كفايـة األخيـار     ،  )٣/١٠٩(البيان فـي مـذهب الـشافعي        ،  )٢/١٣٦(
)١/٧١ (. 

وضـعفه   ، ٢٥٦٩ص، )١٥٥٠(بـرقم  ، ت القبـر بـاب مـا جـاء فـي إدخـال الميـ       ،  كتاب الجنائز ،  أخرجه ابن ماجه   )  ٦(
  وقــال البوصــيري فــي  ، )٥/٤٤٠(و المبــاركفوري فــي مرعــاة المفــاتيح  ، )٢/٣٠٠(الزيلعــي فــي نــصب الرايــة  

 " .ومحمد بن عبيداهللا بن أبي رافع ، هذا إسناد ضعيف لضعف مندل بن علي" : )٢/٣٨(مصباح الزجاجة 



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٢٦

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

 عليــه  ووضــع  مــاء  إبــراهيم  ابنــه قبــر  علــى  رش  النبــي أن (:الــشافعي   رواه مــا  .٢

 )١( )الحصباء

  )٢(  )ماء قبره على رُش  اهللا رسول أن (: جابر عن .٣

، والـذي يظهـر     )٣(وذكروا من الحكمة في ذلك ؛ التفـاؤل بـأن يبـرد عليـه المـضجع         .١

 الحكمة بعيدة جداً ال سيما وأن الميت بعيد عـن ذلـك ، ولعـل األقـرب فـي ذلـك هـو                  أن هذا 

 .تماسك التراب وعدم تحركه

 .وضع ما مسته النار في القبر :الفرع السادس

 على أنه يكره أن يدخل في القبر آجـرا أو خـشبا أو              )٤( – رحمهم اهللا    –اتفق الفقهاء   

 .شيئا مما مسته النار

   :واستدلوا
 )٥( )..وَلَا تَجْعَلَنَّ فِي قَبْرِي خَشَبَةً وَلَا حَجَرًا( : أنه قالورد عن عمرو بن العاص بما 

  ، والذي يظهر أن )٦( تفاؤال أال تمسه النار :وعللوا ذلك

                                     
 .)٧٥٥(واأللباني في اإلرواء برقم ، )٥/١٧٨(ضعفه النووي في المجموع و، )١/٣١١(رواه الشافعي في األم  )   ١(
ــسنن    ) ٢( ــر     ، )٣/٥٧٧(، )٦٧٤٣(بــرقم ، أخرجــه البيهقــي فــي ال ــدر المني " : )٥/٣٢٤(وقــال ابــن الملقــن فــي الب

 "    حديث ضعيف ؛ ألن في إسناده الواقدي وقد ضعفه الجمهور
 ) ١/١٥٤(نهاية الزين ، )٥/٤٤٤(اة المفاتيح مرع، )٣/١٢٢٣(مرقاة المفاتيح : ينظر )   ٣(
ــر )   ٤( ــار : ينظـ ــدر المختـ ــرة  ، )٢/٢٣٦(الـ ــوهرة النيـ ــادات  ، )١/١٠٩(الجـ ــوادر والزيـ ــنى المطالـــب  ، )١/٦٤٨(النـ أسـ

 ) .٢/٣٢٣(الشرح الكبير ، )١/٣٠٤(المحرر في الفقه ، )٢/٣٧٥(المغني ، )٢/٣٧٥(
، حـديث صـحيح  " : وقـال محققـه شـعيب األرنـؤط    ، )٢٩/٣١٧(، )١٧٧٨٠(بـرقم  ، أخرجه أحمد فـي مـسنده    ) ٥(

 "    وهذا إسناد حسن 
 ) .٢/٣٨٠(الشرح الكبير ، )١/٣٧٢(الكافي البن قدامة ، )٢/٢٣٦(الدر المختار : ينظر )    ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 : أثر الفأل في الجهاد ، وفيه ثالثة فروع:المطلب الرابع
 .اتخاذ الشعار في الجهاد :الفرع األول

 اسـتعمله المـسلمون فـي جهـادهم ، وهـو أشـبه مـا يكـون بكلمـة                    الشعار في الجهـاد   

السر في الجيوش المعاصرة ، وله أهمية فـي رفـع الـروح المعنويـة للمجاهـدين ، ويـوقظ فـي                  

الــنفس العــزة والــشجاعة ، وينبغــي أن يتخــذ كــل قــوم شــعارا ، فمــن ضــل مــنهم نــاداهم     

  .بشعاراهم

ارك حتـى وقعـت غـزوة أحـد ، فقــد     وقـد كـان المـسلمون ال يتخـذون الـشعار فـي المعـ       

فكنـا أتينـا مـن قبـل أنفـسنا،          ( : في حديثه عما حصل فـي هـذه الغـزوة          )١(روى رافع بن خديج   

ومعصية نبينـا، واخـتلط المـسلمون ، فـصاروا يقتتلـون علـى غيـر شـعار ، ويـضرب  بعـضهم                      

بعضا مـا يـشعرون مـن العجلـة والدهـشة ، وضـرب بعـض المـسلمين بعـضا حـين اختلطـوا                        

يدركوا  شعارا ، وأظهر المسلمون الـشعار بعـد ذلـك ، فجعلـوا يـصيحون أمـت أمـت ،                      ولم  

 )٢(( فكف المسلمون بعضهم بعضا

 .على استحباب اتخاذ الشعار في الجهاد )٣( – رحمهم اهللا –وقد اتفق الفقهاء 

 :واستدلوا بما يلي
  )٤( )أمت أمت  النبي شعار كان (:أبي حدثني :قال   األكوع بن سلمة عن .١

                                     
،  شـهد المـشاهد كلهـا مـع النبـي      ، مـن األنـصار  ، أبـو عبـداهللا  ،  رافع بـن خـديج بـن رافـع بـن عـدي بـن زيـد                 )  ١(

ينظـر  .هــ   ٨٦ سـنة  ثم رجع إلى المدينة ومات بها من أثر جرح كان به من عهـد النبـي                ،  وفةسكن الك 
 ) ٢/٣٤٨(معجم الصحابة ، )١/٣٠٦(المعارف ، )٦/١٤٣(المنتظم : في ترجمته

 ) .١/٢٦٩(التراتيب اإلدارية ، )١/٢١٥ (اإلدارة في عهد الرسول : ينظر )    ٢(
شـــرح ، )٣/٤٨(النـــوادر والزيـــادات ، )٢/٢١٦( عبـــدالبرالتمهيـــد ،البـــن ، )٦/٢٥٤٠(مرقـــاة المفـــاتيح : ينظـــر )    ٣(

، )٢/٣٠٧(المبــدع ، )٩٠/ ٣(زاد المعــاد ، )٢/٥٧٢(جــامع األصــول  ، )٧/٢٨٧(نيــل األوطــار  ، )١١/٥٢(الــسنة 
 ) .١/٢٦٩(التراتيب اإلدارية ، )٢/٥٣٤(مطالب أولي النهى 

وابـن  ،  ١٤١٥ ص   ،  )٢٥٩٦(بـرقم   ،  بـاب فـي الرجـل ينـادي بالـشعار         ،  كتـاب الجهـاد   ،  أخرجه أبوداود في سننه    ) ٤(
وأحمـد فـي   ،  ٢٦٤٨ص، )٢٨٤٠(بـرقم  ، بـاب الغـارة والبيـات وقتـل النـساء        ،  كتاب الجهـاد  ،  ماجه في سننه  
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 )١( )أمت منصور يا (:األحزاب غزوة في  النبي شعار كان .٢

 ، البقـرة  سـورة  أصـحاب  يـا  :حنـين  يـوم  الـصحابة  شـعار  كـان ( :مالـك  اإلمـام  قال .٣

 )٢(( أمت أمت :هوزان بيّتهم يوم شعارهم: غيره وقال

 يـا  :مـسيلمة  يـوم  المـسلمين  شـعار  كان (:قال :أبيه عن )٣( عورة بن هشام عن .٤

  )٤(  )قرةالب سورة أصحاب

 ، العـدو  بيـتكم  إن (:يقـول   النبـي  سـمع  عمـن  ، )٥(   صفرة أبي بن المهلب عن .٥

 )٦( )تنصرون ال حم :فقولوا

                                                                                   
و حـسنه الهيتمـي     "  إسـناده صـحيح     ": وقال محققه شعيب األرنؤوط   ،  )٢٧/٢٤(،  )١٦٤٩٨(برقم  ،  مسنده

 ) .١٠١٧٢(برقم ، في مجمع الزوائد
ــي فــي األوســط     )    ١( ــرقم ، )٦/١٣٤(أخرجــه الطبران ــر ، )٦٠١٥(ب ــرقم ، وفــي الكبي وحــسن ، )٧/١٠١(، )٦٤٩٦(ب

، )٤٥٤٤(بـرقم  ، وقـال البوصـيري فـي إتحـاف الخيـرة       ،  )٦/١٤٢(،  )١٠١٧٢(بـرقم   ،  الهيثمي فـي مجمـع الزوائـد      
 " لضعف محمد بن عمر الواقدي ، إسناده ضعيف" : )٥/٢٠٨(

وابن أبـي   ،  )٥/٢٣٢(،) ٩٤٦٥(عبدالرزاق في مصنفه    ،  )٢/٣٨٣(،  )١٧٧٦(برقم  ،  رجه  أحمد في مسنده    أخ )     ٢(
وعـزاه إلـى الطبرانـي    ، )٦/١٨٣( أورده الهيثمـي فـي المجمـع         ،  )٦/٥٢٩(،  )٣٣٥٧١(بـرقم   ،  شيبة في مصنفه  
 " غير عمران بن دوار ، رجاله رجال الصحيح" : في األوسط  وقال

كـان ثقـة ثبـت      ،  أحـد األئمـة األعـالم     ،  أبـو المنـذر   ،  ة بن الزبير بن العوام األسـدي القرشـي        هشام بن عرو   )    ٣(
تــوفي ، وغيــرهم، وأنــس بــن مالــك، وجــابر، ابــن عمــر: أدرك جماعــة مــن الــصحابة مــنهم، كثيــر الحــديث

 بـر الع، )٩/٣٢٠(تـاريخ اإلسـالم   ، )٨/١٠٠(المنـتظم  : ينظـر فـي ترجمتـه   .وصـلى عليـه المنـصور      ،  هـ١٤٦سنة  
 ) ١/١٥٨(في خبر من غبر 

               .سبق تخريجه   )   ٤(
أبــو ، قائــد الكتائــب، األميــر البطــل، المهلــب بــن أبــي صــفرة بــن ظــالم بــن ســراق بــن صــبح الكنــدي األزدي  )    ٥(

سـماك  :  عنـه ىوسـمرة بـن جنـدب وغيـرهم، ورو     ،  حدث عن عبـداهللا بـن العـاص       ،  ولد عام الفتح  ،  سعيد
ينظـر فـي   ،  هــ ٨٢مـات غازيـا بمـرو سـنة     ، كان شجاعا مهيبـا سـخيا  ، دوخ األزارقة،   وأبو إسحاق  بن حرب 
 ) ٢٩/٨(تهذيب الكمال ، )٤/٣٨٣(السير ، )٦/٢١٠(اإلصابة : ترجمته

ــا  ، كتــاب الجهــاد ، أخرجــه أبــو دواد  )    ٦( ، والترمــذي، ١٤١٥ص ، )٢٥٩٧(بــرقم ،  بالــشعارديبــاب فــي الرجــل ين
، وصـححه األلبـاني فـي صـحيح أبـي داود          ،  ١٨٢٤ص  ،  )١٦٨٢(بـرقم   ،   مـا جـاء فـي الـشعار        بـاب ،  كتاب الجهـاد  

 .) ٢٣٣٧(برقم 
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والحكمة من اتخـاذ الـشعار ؛ التفـاؤل بالنـصر بعـد األمـر باإلماتـة ، مـع حـصول الغـرض                        

ميـزون بـه   للشعار ، فإنهم جعلوا هذه الكلمة عالمة يتعارفون بهـا ألجـل ظلمـة الليـل ، ويت                

  )١(عن العدو ، ولئال يقع بعضهم على بعض 

  :الخطبة في الجهاد على قوس :الفرع الثاني

على أنه يستحب أن يخطب متوكئا علـى قـوس إذا    )٢( – رحمهم اهللا –اتفق الفقهاء   

 .كان موضوع الخطبة يتعلق بالقتال والجهاد ، إشعارا بجدية الموضوع

  :واستدلوا بما يلي
ــزْنٍ بــن  كــمالح رواه مــا .١ ــيُّ )٣( حَ  ســابع  اهللا رســول إلــى وفــدتُ (:قــال   الكُلَفِ

 لنـا  أمـر  أو بنـا،  فـأمر  بخيـر،  لنـا  اهللا فـادع  زرنـاك : فقلنـا  عليـه  فـدخلنا  تـسعة،  تاسع أو سبعة،

 اهللا رسـول  مـع  الجمعـة  فيها شهدنا أياما بها فأقمنا دُون، ذاك إذ والشأن التمر من بشيء

 ــا فقــام ــى مُتوكئ ــه وأثنــى اهللا فحمــد ، قــوس أو ،عــصا عل ــات خفيفــات كلمــات علي  طيب

 ولكــن بــه أمــرتم مــا كــل تفعلــوا لــن أو تطيقــوا، لــن إنكــم النــاس أيهــا: قــال ثــم مباركــات،

 )٤(  )وابشروا سددوا

                                     
ــر )    ١( ــة : ينظـ ــة  ، )٢/٤٧٩(النهايـ ــوعة القرآنيـ ــوي  ، )٢/٢٣٩(الموسـ ــسنة للبغـ ــرح الـ ــار  ، )١١/٥٢(شـ ــل األوطـ نيـ

 ، )١/٢٦٩(،التراتيب اإلدارية ) ٢/٣٠٧(المبدع ، )٧/٢٨٧(
، )٧/٣٥(، عمدة القـاري     )٢/٧٥(، المحيط البرهاني    )١/٢٨٣(، بدائع الصنائع    )١/١٨٦(قهاء  تحفة الف : ينظر )  ٢(

، مختـصر المزنـي   )٢/٥٩٦(، التـاج واإلكليـل     )٢/٣٤٢(، الذخيرة   )١/٥٢(، التلقين   )١/٤٧(، للقيرواني   ةالرسال
ــاوي )١٢١/ ٨( ــة ، ال)٢/٢٢٩(، المغنــــي )٥٢٦/ ٤(، المجمــــوع )١/٢١١(، المهــــذب )٢/٤٤٠(، الحــ ، )١/١١٠(هدايــ

 ) .  ١/١٥١(، المحرر في الفقه )١/٣٢٩(الكافي 
لــم يــرو عنــه إال شــعيب : "  الحكــم بــن حــزْن الكُلفــي، التميمــي، صــحابي، قليــل الحــديث، قــال مــسلم هــو )   ٣(

  )   ٤٤ /٢(أسد الغابة ، )٥١٦ / ٥(طبقات ابن سعد : ينظر)  يعني ابن زريق(
 ،١٣٠٤ص ، ) ١٠٩٦ (بـرقم ،  الرجـل يخطـب علـى قـوس     بـاب ،  كتـاب الـصالة   أبو داود في سـننه فـي      أخرجه )   ٤(

،بــرقم ) ٢٩٢ / ٣( فــي ســننه الكبــرى   والبيهقــي ، )١٧٨٥٦( بــرقم ،)٣٩٩/ ٢٩(واإلمــام أحمــد فــي مــسنده  
:  )٢٧٧ / ٤( عنه النووي فـي المجمـوع   وقال، )١٤٥٢( برقم ،  )١/٧٠٣(  وابن خزيمة في صحيحه      ،  )٥٧٥٠(
 و،  )٢/١٥٦( ابـن حجـر فـي التلخـيص          حـسنه ، كما "واه أبـو داود وغيـره بأسـانيد حـسنة           حديث حـسن ر   " 

  )   .٦١٦(برقم ، )٧٨ / ٣(األلباني في إرواء الغليل
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    )١( )عليه فخطب قوسًا العيد يوم نُووِلَ  النبي أن (: عازب بن البراء رواه ما .٢

 فــي الخطبــة قبــل بالــصالة  اهللا رســول بــدأ (:القــ  اهللا عبــد بــن جــابر رواه مــا .٣

 )٢  ()قوس على متكئ وهو الرجال خطب ثم: قال إقامة، وال أذان بغير العيدين

 القـوس  ألن ؛ بـالفتح  التفـاؤل  ؛ القـوس  علـى  االتكـاء  مـن  الحكمـة   بعضهم وذكر .٤

 )٣ (الحرب آلتا والسيف

 :التفاؤل بالسهم المُدمى :الفرع الثالث 

 هو الذي يرمى به الرجل العـدو ، ثـم يرميـه العـدو بـذلك ، وكـان الرجـل          السهم المدمى 

جعلـه فـي كنانتـه تبركـا وتفـاؤال      إذا رمى العدو بسهم فأصاب ، ثم رماه به العدو عليـه دم ،     

 :  وما يدل على ذلك، )٤(به

 الـسهم  بـذلك  رميـت  ثـم  ، فقتله بسهم رجال أحد يوم رميت :قال  سعد عن .١

 فجعلتـه  ، مـدمى  مبـارك  سـهم  هـذا  :فقلـت  ، مرات ثالث وفعلوه ، كذل فعلت حتى ، أعرفه

  )٥( مات حتى عنده فكان ، كنانتي في

 جعـل  يتَّـرِس  ورجـل  الخنـدق  يـومُ  كـان  لمـا : قـال   أبيـه  عـن  سعد بن عامر عن .٢

 إلــى فأهويــتُ: قــال بَعــدُ، يُــسَفِّلُه هكــذا، يقــوِل ثــم أنفــه، فــوقَ فوضــعه هكــذا، بــالترس يقــول

 يُــسَفّل هكَــذا، قــال فلمــا القــوس، كبــد فــي فوضــعتُه مُــدَمَّا، ســهماً مِنهــا تُفأخرجــ كنــانتي

ــعَ نــسيت فمــا رميــتُ، التــرس، ــدْحِ وَْق  فقــال وســقط: قــالَ التــرِس، مــن كذاوكــذا علــى القِ

                                     
 وجعلـه ، ١٣٠٧ ص، )١١٤٥(رقـم  ،  يخطـب علـى قـوس    بـاب ،  أبو داود في سننه في كتـاب الـصالة      أخرجه )   )    ١(

وصـححه  : " وقـال عنـه  ، )٢/١٥٩(تقـدم كمـا فـي التلخـيص      ابن حجر شاهدًا لحديث الحكم بـن حـزن الم      
 )  .١٠٣٩(برقم ، )٤/٣٠٦( األلباني في صحيح أبي داود وحسنه، "ابن السكن 

: " ٩٩ / ٣ األلبــاني فــي إرواء الغليــل وقــال، )١٤٣٦٩(بــرقم ، )٢٢/٢٨٦( أحمــد فــي مــسنده  م اإلمــاأخرجــه )   ٢(
 ."بسند صحيح على شرط مسلم 

 ) .١/٧٨(شرح سنن ابن ماجه للسيوطي : ينظر )    ٣(
 ،) ١٣/٢٦(تهذيب اللغة ، )٣/٩٥( غريب الحديث ، )٦/٢٣٤١(الصحاح : ينظر )    ٤(
 ٣٥عطية سالم  ص ، الدماء في اإلسالم، ) ٣٨٩/ ١٢(المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : ينظر )    ٥(
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: قـال  نَواجِـذه،  بَـدَتْ  حتـى : قـال  أحسبه ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا نبي فضحك! برجله

   )١( لالرج لفعل: قال لِمَ؟: قلت

 .الرجوع من الغزو :الفرع الرابع

 علــى أنــه يــستحب لمــن رجــع مــن الغــزو أو حــج أو  )٢( – رحمهــم اهللا –اتفــق الفقهــاء 

ال إله إال اهللا وحده الشريك له ( :عمرة ، أن يكبر على كل شرف من األرض ثالثا ، ثم يقول        

دون ، لربنـا  حامـدون ،   له الملك ولـه الحمـد ، وهـو علـى كـل شـيء قـدير ، آيبـون تـائبون ، عابـ             

 .حتى يدخلها

 :واستدلوا بما يلي
 علـى  يكبـر  ، عمـرة  أو حـج  أو غـزو  من قفل إذا  النبي كان :قال  عمر ابن عن .١

 )٣()......اهللا إال إله ال( :يقول ثم تكبيرات ثالث األرض من شرف كل

 ونعابـد  تـائبون  آيبـون ( :قال المدينة على أشرف لما  النبي إن :قال  أنس عن .٢

  )٤()المدينة دخل حتى يقولها يزل فلم حامدون لربنا

القفول ؛ الرجـوع مـن الـسفر ، وال  يـستعمل القفـول فـي ابتـداء الـسفر ،                  :وجه الداللة 

وإنما سمي المسافرون قافلة تفاؤال لهم بالقفول والـسالمة ، وفائـدة اإلخبـار بـاألوب ؛ أوب           

التفاؤل بذلك ، وفيـه استبـشار بكمـال    مخصوص وهو الرجوع عن المخالفة إلى الطاعة أو   

العبادة ، والفراغ منها وحصول المقصود والظفر به ، وأن يكون بعد رجوعه خيرا مما كان        

                                     
 ) ١٦٢٠(برقم ، )٢/٢٨٢(أخرجه أحمد في مسنده  )    ١(
النــوادر والزيــادات علــى مــافي  ، )٣/٢٨٢(الــذخيرة ، )١٠/١٣١(عمــدة القــاري ، )٢/٣٧(تبــين الحقــائق : ينظــر)   ٢(

/ ٣(المغنـي   ،  )٢/٤٨٧(حاشـية الجمـل     ،  )٤/٢١٣(الحـاوي الكبيـر     ،  )٤/٣٩٥(، المجمـوع    )٢/٥٠٥(المدونة  
 ) .٢/٥١٩(كشاف القناع ، )٣/٤٩٦(الشرح الكبير البن قدامة ، )٤٧٩

، كتـاب الحـج  ، ومـسلم ،  )٥٣٧(ص  ،  )٦٣٨٥(بـرقم   ،  بـاب إذا أراد سـفرا     ،  كتاب الدعوات ،  ه البخاري أخرج )  ٣(
 .) ٩٠٢(ص ، )١٣٤٥(برقم ، باب ما يقول إذا رجع من غزو

، ومــسلم، )٢٤٨(ص ، )٣٠٨٥(بــرقم ، بــاب مــا يقــول إذا رجــع مــن غــزو  ، كتــاب الجهــاد، أخرجــه البخــاري )  ٤(
 ) .٩٠٢(ص ، )١٣٤٥( برقم ، جع من غزوباب ما يقول إذا ر، كتاب الجهاد
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فهذا مـن عالمـات قبـول العمـل الـصالح مـن غـزو وحـج وغيـره ، وأن يكـون خيـره مـستمرا                      

     .)١(وفي ازدياد  

  :ه ثالثة فروع أثر الفأل في أحكام المولود ، وفي:المطلب الخامس
 .الحنكة للمولود :الفرع األول

علـى اسـتحباب تحنيـك المولـود عنـد والدتـه بتمـر ،         )٢( – رحمهـم اهللا  –اتفق الفقهـاء    

فــإن تعــذر فمــا فــي معنــاه ، أو قريــب منــه مــن الحلــو ، ويــستحب أن يكــون المحنــك مــن            

  .إليهالصالحين ، رجال كان أو امرأة ، فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل 

   :واستدلوا بأدلة كثيرة منها
 إبــراهيم فــسماه   النبــي إلــى بــه فأتيــت ، غــالم لــي ولــد (:قــال  موســى أبــي عــن .١

 )٣( )موسى أبي ولد أكبر وكان إليَّ ودفعه بالبركة له ودعا بتمرة فحنكه

   )٤() الماء فأتبعه عليه فبال يحنكه بصبي  النبي أُتِيَ: (قالت  عائشة عن .٢

 مـتم  وأنـا  فخرجـت : قالـت  بمكـة  الزبيـر  بـن  اهللا بعبـد  حملـت  أنها : أسماء عن .٣

 حجـره  فـي  أي - فوضـعته   اهللا رسـول  به أتيت ثم بقباء فولدت قباء فنزلنا المدينة فأتيت

 رسـول  ريـق  جوفـه  فـي  دخـل  شـيء  أول فكـان . فيـه  فـي  تفل ثم فمضغها بتمرة دعا ثم -

 ففرحـوا  اإلسـالم  فـي  ولـد  مولـود  أول كـان و عليه فبرك له دعا ثم بالتمرة حنكه ثم  اهللا

  )٥()لكم يولد فال سحرتكم قد اليهود إن: لهم قيل ألنهم شديداً فرحاً به

                                     
 ) .٢/٤٨٧( حاشية الجمل ، )١٨٦، ٥/١٨٤(طرح التثريب : ينظر )  ١(
، )٤/١٦٦(الــذخيرة ، )٢١/١٤٠(عمــدة القــاري :  وينظــر، )٣/١٩٤(حكــاه النــووي فــي شــرح صــحيح المــسلم   )  ٢(

، )١/٢٠(نى المطالـــب أســـ، )٨/٤٣٤(المجمـــوع ، )٣/٢٥٧(مواهـــب الجليـــل ، )٣/٣٨٦(البيـــان والتحـــصيل  
 ) .١/٥٤٧ (الكافي، )٣/٥٨٧(الشرح الكبير البن قدامة )  ٩/٤٦١(المغني 

، كتـاب األدب  ،  ومـسلم ،  ٤٧١ص،  )٥٤٦٧(بـرقم   ،  بـاب تـسمية المولـود     ،  كتاب العقيقـة  ،  أخرجه البخاري  )    ٣(
  ١٠٦٠ص ، )٢١٤٥(برقم ، باب استحباب تحنيك المولود

  ٤٧١ص، )٥٤٦٨(برقم ، باب تسمية المولود، لعقيقةكتاب ا، أخرجه البخاري )    ٤(
، كتـاب اآلداب  ،  ، ومـسلم  ٤٧١ص،  )٥٤٦٩(بـرقم   ،  بـاب تـسمية المولـود     ،  كتاب العقيقـة  ،  أخرجه البخاري  )   ٥(

      ١٠٦٠ص، )٢١٤٦(برقم ، باب تسمية المولود
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وقد ذكر بعض الفقهاء أن من وجوه الحكمة في التحنيـك ؛ أنـه يتفـاءل لـه باإليمـان ،                     

 إذا  بــالمؤمن وبحالوتــه أيــضا ، الســيما ألن التمــر ثمــرة الــشجرة التــي شــبهها رســول اهللا   

ــود مــن          كــان المحنــك مــن أهــل الفــضل والعلمــاء والــصالحين ؛ ألنــه يــصل إلــى جــوف المول

 .)١(ريقهم 

 :تسمية المولود ، وفيه  ثالث مسائل :الفرع الثاني

  اختيار االسم والفأل به:المسألة األولى 

علـى أنـه يـستحب تحـسين االسـم ؛ بحيـث يكـون               )٢( –رحمهـم اهللا    –اتفق  الفقهاء    

 .ا في اللفظ والمعنى ، خاليا مما دلت الشريعة على تحريمه أو منعهاالسم حسن

  :واستدلوا بما يلي
     )٣( )مريم سميتها وإني (:تعالى قال .١

التفــاؤل لهــا بــالخير ،  مــريم فــي لغــتهم العابــدة ، أرادت بهــذه التــسمية :وجــه الداللــة

 )٤(ا ، وأن تصدق ظنها بها والتقرب إلى اهللا ، والتضرع إليه بأن يكون فعلها مطابقا السمه

 بأســمائكم القيامــة يــوم تــدعون إنكــم (:قــال  النبــي أن  الــدرداء أبــو رواه مــا .٢

 )٥( )أسماءكم فأحسنوا كمئآبا وأسماء

                                     
 ) ٢١/١٤٠(عمدة القاري : ينظر )    ١(
/ ٨(المجمــوع ، )٤٥٣/ ٩(المنتقــى شــرح الموطــأ ، )١٣/٣٣٧(الــذخيرة  ،)٥/٣٦٢(الفتــاوى الهنديــة : ينظــر )   ٢(

ــاوي ا، )٤٣٦ ــاج  ، )١٥/١٣٠(الحــ ــي المحتــ ــي ، )٤/٢٩٤(   مغنــ ــر  ، )١٣/٣٩٨(المغنــ ، )٣/٥٨٧(الــــشرح الكبيــ
 .) ٣/٢٦(كشاف القناع 

 ) ٣٦(آية ، سورة  آل عمران )    ٣(
 ) ١٧٧/ ١٦(تفسير الرازي  )    ٤(
، وأحمـــد فـــي مـــسنده ١٥٨٥ص ، )٤٩٤٨(بـــرقم ، بـــاب تغييـــر األســـماء، كتـــاب األدب، دأخرجـــه أبـــوداو )     ٥(

بــــرقم ،  )٩/٥١٥(والبيهقــــي فــــي ســــننه ، )٢٧٣(بــــرقم ، )٣/١٧٦٦(، والــــدارمي ، )٢١٦٩٣(بــــرقم ، )٣٦/٢٢(
إال أن في سنده انقطاعا بين عبـداهللا بـن أبـي    ،  ورجاله ثقات " : )١٠/٥٧٧(قال الحافظ في الفتح     ،  )١٩٣٠٨(

 ) .١/٢٩٦(، )٢٠٣٦(برقم ، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع، "ولم يدركه ، ريا راويه عن أبي الدرداءزك
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 هذه؟ يحلب من (:تُحلب للقحة :قال   اهللا رسول أن )١(  سعيد بن يحي وعن  .٣

ــ :الرجــل لــه فقــال ؟ اســمك مــا (: الرســول فقــال ، رجــل فقــام  : اهللا رســول فقــال ، رةمُ

 :فقـال  ؟ اسـمك  مـا   اهللا رسـول  لـه  فقـال  ، رجـل  فقام ؟ هذه يحلب من :قال ثم ، اجلس

 مـا  : اهللا رسـول  فقـال  ، رجل فقام ؟ هذه يحلب من :قال ثم ،  اهللا رسول فقال ، حرب

 )٢( )احلب : اهللا رسول فقال ، يعيش :فقال ؟ اسمك

 أنـه قـصد التفـاؤل ، وكـان           مـن فعـل الرسـول         يحتمـل  :وجه  الداللة مـن النـصوص      

 ويحب الفـأل الحـسن ، وال يجـري هـذا مجـرى الطيـرة ؛ ألن             ،  يكره  من األسماء ما قبح منها      

الفأل إنما هو الستحسان اسم يتضمن نجاحا أو مسرة أو تسهيال ، فتطيب النفس لـذلك            

الم دون مــا يترقــب ويقــوى العــزم علــى مــا قــد عــزم عليــه ، وإنمــا ذلــك فيمــا يفجــأ مــن الكــ     

سماعه ، واختيار االسم الحسن كما يختار جمال المـرأة ، وحـسن الـزي وطيـب الرائحـة ،        

 )٣( .وهذا من باب التجمل ، والتجمل مشروع ومندوب إليه في األسماء وغيرها

 وال رباحــا وال يــسارا غالمــك تــسمين ال (: اهللا رســول قــال :قــال  ســمرة عــن .٤

 )٤()ال :فيقال ، يكون فال ؟ هو أثمت :ولتق فإنك ، أفلح وال نجيحا

ــة وجــه  بحــسن التفــاؤل األســماء بهــذه يقــصدون إنمــا النــاس أن هــذا معنــى :الدالل

 أو يسارا أثم :وقالوا سألوا إذا ، الضد إلى قصدوه ما عليهم ينقلب وربما ، ومعانيها ألفاظها

 .)٥( بنفيه فتطيروا ، ال :فقيل ، نجيحا

                                     
، انتهـى إليـه الحفـظ   ، الحـافظ ، أمير المؤمنين في الحديث، اإلمام الكبير،  يحي بن سعيد  بن فروخ القطان (١)

وعبــدالرحمن بــن ، ةوشــعب، ســفيان: وحــدث عنــه، واألعمــش وخلــق كثيــر، ســمع مــن ســليمان التميمــي
سـير أعـالم النـبالء    :  في ترجمتـه ينظر،  هـ ١٩٨ سنة توفي، كان ثقة مأمونا رفيعا  حجة  ،  مهدي و غيرهم  

 )٧/٢٩٣(طبقات ابن سعد ، )٩/١٧٥(
رواه " :  ٥٠وقــال ابــن القــيم فــي تحفــة المولــود ص     ، )٧١/٢٤(، )٧٩٤(بــرقم ، أخرجــه مالــك فــي الموطــأ    )    ٢(

 " مرسال في موطئه 
 ) ٤٥٨ - ٤٥٤/ ٩(المنتقى شرح الموطأ : ينظر )    ٣(
   ١٠٥٩ص، )٢١٣٧(برقم ، باب كراهة التسمية، كتاب األدب، أخرجه مسلم )     ٤(
 ) ٢/٣٣٠(للبغوي ، شرح السنة: ينظر )    ٥(
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 ، واقعــا األصــلي المعنــى تــصير أن فــي التفــاؤل تلمــح أبناءهــا تــسمي حــين والنــاس .٥

 ، حمــده ســيكثر أنــه التفــاؤل ســبيل علــى الــصفة مــن منقــول عربــي اســم ؛ محمــد كاســم

 .)١(  كان وكذلك

 انتقـاء  اللفـظ  الحـسن فـي كـل            وقد جـاء فـي النـصوص األمـر  بتحـسين االسـم و              
              :، فمن ذلكشيء
 انـصرفوا  قومـا  فـإن  ، الـصالة  من انصرفنا تقولوا ال( :قال أنه إسحاق بن محمد عن .١

 هــذه بتــرك التفــاؤل منــه المقــصود وكــان ،)الــصالة قــضينا قولــوا لكــن ، قلــوبهم اهللا صــرف

 :تعـالى  قـال  )٢( الخبـر  فـي  الـواردة  اللفظـة  تلـك  فـي  والترغيـب  ، ينبغـي  ال فيمـا  الواردة ظةاللف

    .)٣( )األرض في فانتشروا الصالة قضيت فإذا(

 بهم يغر لم بليل قوما أتى إذا وكان ليال خيبر أتى (: اهللا رسول أن  أنس عن .٢

 و محمـد  :قـالوا  رأوه مـا فل ، ومكـاتلهم  بمساحيهم اليهود خرجت أصبح فلما ، يصبح حتى

 صـباح  فـساء  قـوم  بساحة نزلنا إذا إنا ، خيبر خربت ( النبي فقال ، الخميس و محمد ، اهللا

 .)٤()المنذرين

 لفــظ مــع الهــدم آالت رأى لمــا  ألنــه ؛ التفــاؤل الحــديث هــذا مــن يؤخــذ :الداللــة وجــه

 . )٥( ستخرب مدينتهم أن منه أخذ قشرت إذا سحوت من المسحاة

 من لكم سهل قد(: النبي قال ، )٦(عمرو بن سهيل جاء لما الحديبية صلح في .٣

                                     
 ) ٢/٣٣٦(زاد المعاد : ينظر )   ١(
 ) ١٦/١٧٧(تفسير الرازي : ينظر )    ٢(
 )١٠(آية ، سورة الجمعة )   ٣(
بـاب  ، كتاب النكـاح ، ومسلم، ٣٢ص، )٣٧١(برقم ، باب الصالة بغير رداء، كتاب الصالة، أخرجه البخاري  )    ٤(

 ٩١٦ص ، )١٣٦٥(برقم ، فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها
 ) ٤/٨٥(وعمدة القاري ، فتح الباري  البن رجب، )١/٢٠٨(فتح الباري  )     ٥(
ثم حـسن  ، الفتحتأخر إسالمه إلى ، رافهمومن أش ،  خطيب قريشكان أبا يزيد ،  يكنى،   بن عمرو    سهيل) ٦

استشهد ،  مجاهدا للشام خرج  ،  كان كثير الصالة والصوم والصدقة    ،  كان سمحا جوادا مفوها   ،  إسالمه
 ) .٥/٤٥٣( ابن سعد طبقات، )١/١٩٥(سير أعالم النبالء : ينظر في ترجمته، يوم اليرموك



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٣٦

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

 .)١()أمركم

 ، ولألسماء تأثير في    )٢(فيه دليل على استحباب التفاؤل باالسم الحسن         :وجه الداللة 

المسميات ، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح ، والخفة والثقـل ، واللطافـة                

    )٣(. والكثافة

  تغيير االسم :مسألة الثانيال    

على أنه يـستحب تغييـر االسـم إذا وجـد فيـه واحـد                )٤( – رحمهم اهللا    –اتفق الفقهاء   

 . مخالفـة الــدين ، أوفيـه تزكيــة مـن بـاب الــدين ، أو مـا يقــبح مـن األســماء      :مـن هـذه األســباب  

 حــرب ومــرة وكلــب وكليــب وجــري وعاصــية ومُغرِيــة ، وشــيطان  :فمــن األســماء القبيحــة

 هاب وظالم وحمار وأشباهها وش

 :واستدلوا بما يلي
 )٥( )جميلة أنت (:وقال ، عاصية اسم  النبي غير :قال  عمر ابن عن .١

ــا  .٢ ــرة أبـــو رواه مـ ــان زينـــب أن (: هريـ  ، نفـــسها تزكـــي :فقيـــل ، بـــرة اســـمها كـ

 )٦( )زينب  اهللا رسول فسماها

 الــسهل(:وقــال فــأبى، ســهال وجعلــه المــسيب بــن ســعيد جــد حــزن اســم وغيــر .٣

 .)٧()ويمتهن يوطأ

                                     
 ٢١٧ص، )٢٧٣١(برقم ،  في الجهادالشروطباب ، كتاب الشروط، أخرجه البخاري )    ١(
 ) ٢/٣٣٠(معالم السنن : ينظر )    ٢(
 ) ٢/٣٣٦(زاد المعاد : ينظر )    ٣(
الــذخيرة ، )٩/٤٥٣(المنتقــى ، )٢/٢٠٧(المعتــصر مــن المختــصر  ، )٧٣٨/ ٦(حاشــية ابــن عابــدين  :  ظــرين )    ٤(

الـشرح الكبيـر البـن قدامـة       ،  )٤/٢٩٤(مغنـي المحتـاج     ،  )١/٤٤٠(المهذب  ،  )٨/٤٣٦(المجموع  ،  )١٣/٣٣٧(
 ) ٦/١٠٨(الفروع ، )١/٤٠٩(اإلقناع ، )٣/٢٧٥(المبدع ، )٣/٥٨٧(

  ١٠٦٠ص، )٢١٣٩(برقم ، باب استحباب تغيير االسم القبيح إلى حسن، ب اآلدابكتا، أخرجه مسلم )     ٥(
، ٥٢٢، ص)٦١٩٢(بــرقم  ، بــاب تحويــل االســم إلــى اســم أحــسن منــه       ، كتــاب اآلداب ، أخرجــه البخــاري  )     ٦(

 . ١٠٦٠ص، )٢١٤١(برقم ، باب استحباب تغيير االسم، كتاب اآلداب، ومسلم
 ٥٢٢ص ، )٦١٩٠(برقم ، باب اسم الحزن، دبكتاب األ، أخرجه البخاري )    ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 والحكــم وشــيطان وعتلــة وعزيــز العــاص اســم  النبــي وغيــر: )١( داود أبــو قــال .٤

ــلما ربـــاح وســـمى ، هـــشاما فـــسماه ، وشـــهاب وحُبـــاب وغُـــراب  المـــضطجع وســـمى ، سـ

 الزانيـة  وبنـو  ، الهـدى  شـعب  سـماه  الـضاللة  وشعب ، خَضِرة سماها عفرة وأرضا ، المنبعث

  رشْدة ِبني مغوية بني وسمى ، الرشدة بني سماهم

 مـن  المعـاني  يأخـذ  وكـان   ، بـه  ويتفـاءل  ، الحـسن  االسـم  يعجبه كان  ألنه كله وهذا

 )٢(  واليقظة المنام في أسمائها

 تكنية المولود :لمسألة الثالثةا

  : في تكنية المولود على قولين– رحمهم اهللا –اختلف الفقهاء 

 يبـــاح تكنيـــة المولـــود وهـــو مـــذهب جمهـــور الفقهـــاء مـــن المالكيـــة        :القـــول األول

 )٣(والشافعية والحنابلة والصحيح من مذهب الحنفية 

   :واستدلوا  بما يلي
 لـي  وكـان  ، خلقـا  النـاس  أحـسن  اهللا رسول كان (:قال  مالك بما أنس رواه ما .١

  اهللا رسـول  جـاء  إذا فكـان  :قـال  ، فطيمـا  كـان : قـال  ، احـسبه  :قـال  :عمير أبو له يقال أخ

 )٤( )به يلعب فكان :قال )؟ النغير فعل ما عمير أبا يا (:قال ، فرآه

 هـا ب يقـصد  وإنمـا  ، باسـمه  للمكنـى  والـد  المولـود  بـأن  اإلخبار بها اليقصد الكنية أن .٢

 )٥ (.له والترفيع اإلكرام سبيل على ، له علما تكون أن

                                     
  .تركت أسانيدها اختصارا: وقال، )٤٩٥٦(ذكره أبوداود في سننه بعد حديث الحزن  )    ١(
 ) ٢/٣٣٦(زاد المعاد : ينظر )    ٢(
 البيــان ، )٥/٣٦٢(الفتــاوى الهنديــة  ، )٥/٣٨٢(المحــيط البرهــاني  ، )٦/٧٣٩(حاشــية ابــن عابــدين  : ينظــر )    ٣(

، )٦/١١٤(الفــروع ، )١/٥٥٢(أســنى المطالــب  ، )١/٢٤١(المــدخل ، )١٣/٣٣٨(الــذخيرة ، )١٧/٥٩(والتحــصيل 
 ) .٢/٣٤٤(زاد المعاد 

، كتـاب اآلداب ، ومسلم، ٥١٧ص، )٦١٢٩(برقم ، باب االنبساط إلى الناس، كتاب األدب، خرجه البخاري أ )     ٤(
  ١٠٦١ص ، )٢١٥٠(برقم ، باب جواز تكنية من لم يولد

 ) ١٧/٥٩(البيان والتحصيل  )    ٥(
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 فيعظمـه  شخصا يذكر من أن الغالب ألن ؛ التلقيب من أمن المولود تكنية في أن .٣

 أبنـاءكم  بـادروا ( :قيل ولهذا ، تلقيبه من أمن كنية له كانت فإذا ، الخاص باسمه يسميه ال

 )١(( األلقاب عليها تغلب أن قبل بالكنى

 )٢(يكره تكنية المولود ، وهو قول بعض الحنفية  وبعض المالكية  :ثانيالقول ال

بأن ظاهر ذلك اإلخبار بالكذب ؛ ألنه خالف الواقع ، حيث إن المولـود ال ولـد       :واستدلوا

 )٣(له يكنى به عن اسمه به 

بأن المقصود من الكنية ، التفاؤل بأن المولود سيعيش حتـى يولـد لـه ؛ فيـصير            :نوقش

 )٤(ي ثاني الحال ال التحقيق في الحال ؛ فال يدخل ذلك في الكذب والدا ف

القول األول وهو إباحة الكنية للمولود ، وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ، وألنه         :الراجح  

 . والقصد من التكنية التفاؤل ، والتفاؤل مقصد شرعي. وقولهثبتت من فعل النبي 

 .كسر عظام العقيقة :الفرع الثالث    

 :  في حكم كسر عظام العقيقة على قولين– رحمهم اهللا –تلف الفقهاء اخ

يستحب أن تذبح العقيقة وتقطـع علـى المفاصـل وال تكـسر عظامهـا               :   القول األول 

  )٧(والحنابلة ، )٦( ، وإليه ذهب الشافعية )٥(وتطبخ جُدُوالً 

     

                                     
 ) ١٠/٥٨٢(فتح الباري  )    ١(
 )٦/٧٣٩(حاشية ابن عابدين ، )١/٢٤١(المدخل : ينظر )   ٢(
المـدخل  ، )١٧/٥٩(البيـان والتحـصيل   ، )٥/٣٨٢(المحيط البرهـاني  ، )٦/٧٣٩(حاشية ابن عابدين    : ينظر)     ٣(

)١/٢٤١ ( 
البيــان ، )٥/٣٦٢(الفتــاوى الهنديــة  ، )٧٣٩/ ٦(حاشــية ابــن عابــدين  ، )٥/٣٨٢(المحــيط البرهــاني  : ينظــر )    ٤(

 ).١٧/٥٩(والتحصيل 
 )١٠٣ /١١(لسان العرب ، كما هو اليكسر  أي التقطع، فرجمع جدل وهو كل عظم مو: الجدول )    ٥(
 ) ٦/١٤٠(مغنى المحتاج ، )٨/٤٣٠(المجموع ، )٧/١٥٢(الوسيط ، )١٨/٢٠٦(نهاية المطلب : ينظر )    ٦(
مـــسائل أحمـــد روايـــة ابنـــه عبـــداهللا   ، )٩/٤٤٤(الـــشرح الكبيـــر مـــع اإلنـــصاف  ، )٩/٤٦٣(المغنـــي : ينظـــر )    ٧(

 ) ٧/٥٣(ي شرح الزركش، )١/٢٦٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

   :واستدلوا بما يلي
 قال في العقيقة التي عقتهـا فاطمـة عـن    لنبي  أن ا  :عن أبيه  )١(عن جعفر بن محمد     . ١

أن ابعثـوا إلـى القابلـة منهـا برجـل وكلـوا وأطعمـوا وال تكـسروا منهـا                     (:الحسن والحسين 

 )٢( )عظما

 .بأن الحديث ال يصح كما ثبت في تخريجه :نوقش

 )٣()هَا عَظْمٌيُطْبَخُ جُدُولًا، وَلَا يُكْسَرُ مِنْ (:قَالَتْ  عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ .  ٢

وألنها أول ذبيحة ذبحـت عـن المولـود ؛  وقـد جـرت مجـرى الفـداء ، فاسـتحب فيهـا               .  ٣

 )٤(ذلك ، تفاؤال بسالمة  المولود ، وسالمة أعضائه ، وطيب العيش 

إظهار شرف اإلطعام وخطره إذا كان يقدم لآلكلين ويهدى إلى الجيران ويطعـم             .  ٤

 كــل قطعــة تامــة فــي نفــسها لــم يكــسر مــن        للمــساكين ،  فاســتحب أن يكــون قطعــاً   

عظامها شـيء وال نقـص العـضو منهـا شـيئاً، وال ريـب أن هـذا أجـل موقعـاً وأدخـل فـي بـاب                           

 )٥(الجود من القطع الصغار 

أن الهدية إذا شرفت وخرجت عن حد الحقارة وقعت موقعـاً حـسناً عنـد المهـدي                . ٥

ذلك تفاؤالً بكبر نفـس المولـود   إليه ودلت على شرف نفس المهدي وكبر همته، وكان في  

 )٦(وعلو همته وشرف نفسه 

                                     
أحــد ، أبـو عبـداهللا ،القرشـي الهاشـمي العلـوي المـدني      ، جعفـر بـن محمـد بـن جعفـر بـن الحـسن بـن علـي          )    ١(

، والزهـري وغيـرهم  ، وعطـاء بـن أبـي ربـاح    ، أبيـه أبـي جعفـر البـاقر    :  حـدث عـن  ، كـان زاهـدا عابـدا    ،  األعالم
ينظــر فــي  ،  بــالريلقتــ، يــرويحــي القطــان وغيــرهم كث ، وأبــو حنيفــة ، ابنــه موســى الكــاظم : وحــدث عنــه

 )٦/٢٥٥(وسير أعالم النبالء ، )٨/١١٠(المنتظم ، )١/٥٢٥(مقاتل الطالبين : ترجمته
 )  ١/٢٧١(، )٣٧٩(برقم ، باب في العقيقة، رواه أبوداود في مراسيله )     ٢(
 ) ٢٤٢٦٣(برقم ، )٥/١١٦(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )    ٣(
تحفــــة ، )٧/١٥٢(الوســــيط ، )١/٤٣٨(المهــــذب ، )٢٠٦/ ١٨( نهايــــة المطلــــب ، )٩/٤٦٣(المغنــــي : ينظــــر )    ٤(

 ) ٧٩(المودود 
 )٧٩(تحفة المودود  )    ٥(
 )  ٧٩(تحفة المودود  )   ٦(
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ــاني  ــول الث ــه ذهــب المالكيــة       :الق ــاح كــسر عظــام العقيقــة ، وإلي ــد ، واألصــح  )١(يب عن

 )٢(الشافعية 

  :واستدلوا بما يلي
 وقــد ، إليهــا المــصير يجــب ســنة كراهتــه فــي وال ،)٣( ذلــك مــن المنــع فــي يــصح لــم .١

 مـصلحة  وال ، بـه  االنتفاع وتمام أكله مصلحة ذلك وفي ، اللحم عظام بكسر العادة جرت

 )٤( ذلك من تمنع

 ؛ لمفاصــلا مــن يفــصلونها كــانوا فــإنهم ؛ للجاهليــة مخالفــة عظامهــا كــسر فــي .٢

 نهـي  وقـد  ، طيـرة  وفيه،  ممنوع عوذة الشرع يجعله بما واالستعاذة ، المولود بسالمة تفاؤال

 )٥( عنه

  )٦( عظامها كسر من أعظم  ، لها النار ومالقاة  ذبحها ألن و .٣

 :الترجيح
  أنه  يباح بكسر عظامهـا إن احتـيج لـذلك ، وإن اسـتطاع     - واهللا أعلم    –والذي يظهر   

 ا على المفاصل فهو أفـضل لمـا ورد فـي اآلثـار وإن لـم يثبـت عـن الرسـول                     الجزار تقطيعه 

  فقد وردت عن عدد من السلف كعائشة وعطاء وجابر كما ذكره البيهقي وغيره 

 طبخ العقيقة بالسكر :الفرع الرابع

  علـــى أنـــه يـــستحب طـــبخ لحـــم العقيقـــة ، وأن ال  – رحمهـــم اهللا – )٧(اتفـــق الفقهـــاء 

  :ى قولينل ، واختلفوا  فيما تطبخ به عيتصدق بلحمها نياً

                                     
 )١/٥٥(إرشاد السالك ، )١٢٩(القوانين الفقهية ، )٣/٢٥٦(مواهب الجليل ، )٤/١٦٣(الذخيرة :    ينظر ) ١(
، ولــم أقــف علــى قــول  )٥/٢١٥(طــرح التثريــب ، )١٥/١٢٩(الحــاوي الكبيــر، )٣/٢٣١(روضــة الطــالبين : ينظــر )    ٢(

 .للحنفية في هذه المسألة بحسب المصادر التي اطلعت عليها 
 ) ٨/٤٣٠(المجموع : وينظر" لم يصح المنع من كسر عظامها شيء  " : ابن حزمقال  )    ٣(
 ) ٢٠٥/ ٥(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : وينظر) ٧٩(تحفة المودود  بأحكام المولود  )    ٤(
 ) ١٢٩/ ١٥(الحاوي ، )٢٥٦/ ٣(مواهب الجليل ، )٤/١٦٣(الذخيرة : ينظر )    ٥(
 ) ١٢٩/ ١٥(الحاوي : ينظر )    ٦(
الكـافي البـن   ، )١/٢٦٦(درر الحكـام  : ينظـر ، وهو مقتضى مـذهب الحنفيـة     ،  هذا ما نص عليه األئمة الثالثة      )    ٧(

المــدخل ، )٤/٣٣٥(النــوادر والزيــادات علــى مــافي المدونــة ، )٣/٣٨٦(البيــان والتحــصيل ، )١/٤٥٦(عبــدالبر 
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 )١(يستحب طبخ العقيقة بالحموضة ، وهذا وجه عند الشافعية  :القول األول

 :واستدلوا
 )٢( )نعم اإلدام الخل (: قالأن النبي :بحديث جابر 

   )٤(والحنابلة  )٣(بحلو ، وهذا مذهب الشافعية  يستحب طبخ العقيقة :القول الثاني

  :ا يليواستدلوا بم
 )٥( )والعسل الحلوى يحب كان  النبي أن( :الصحيح في ثبت ما .١

 )٦( أخالقه  بحالوة تفاؤال .٢

  للحلـوى ، ال يعنـي    بأن هذا القول ضعيف  ؛ ألنه ليس عليه دليل ، وحب النبـي      :نوقش

 )٧ (أن تطبخ به  العقيقة ، ومسألة التفاؤل ال ينبغي أن نتوسع فيها هذا التوسع

 

                                                                                   
شـــرح ، )٩/٤٤٦( اإلنـــصاف ، )٤/٣٨٤(المـــستوعب ، )٧/٢٤٧(المجمـــوع ، )٤٣٨/ ١( المهـــذب ، )٣/٢٩٢(

 ) .٢/٤٩١(مطالب أولي النهى ، )٣٠/ ٣(كشاف القناع ، )١/٦١٦(منتهى اإلرادات 
 ) ٢٤٩/ ٨(المجموع : ينظر )    ١(
، كتــاب األطعمــة، ، والترمــذي١٥٠٤ص، )٣٨٨٢٠(بــرقم ، بــاب فـي الخــل ، كتــاب األطعمــة، أخرجـه أبــوداود  )  ٢(

بـرقم  ، بـاب االئتـدام بالخـل   ، كتـاب األطعمـة   ،  ، ابـن ماجـه    ١٨٣٨ص،  )١٨٣٩(بـرقم   ،  باب ما جـاء فـي الخـل       
حديث صـحيح أخرجـه مـسلم عـن أبـي بكـر             " : )٣١٠/ ١١(قال البغوي في شرح السنة      ،  ٢٦٧٧ص،  )٣٣١٦(

  )   ٦٧٦٨(برقم ، وصححه األلباني في صحيح الجامع، "بن أبي شيبة 
 ) ٤/٢٥٧(حاشيتا قلوبي وعميرة ، )١/٤٣٨(المهذب : ينظر )   ٣(
حاشـــية الـــروض  ، )٩/٤٤٦(اإلنـــصاف ، )١/٦١٦(شـــرح منتهـــى اإلرادات  ، )٤/٣٨٤(المـــستوعب : ينظـــر )    ٤(

 )٤/٢٥٠(المربع 
بـاب  ، كتـاب الطـالق  ، ومـسلم ،  )٥٤٣١(بـرقم  ، بـاب الحلـوى والعـسل    ،  كتـاب األطعمـة   ،  أخرجه البخـاري   )    ٥(

 ٩٢٨ص، )١٤٧٤(برقم ، وجوب الكفارة على من حرم امرأته
شـــرح منتهـــى ، )٤/٣٨٤( المـــستوعب ، )٤/٢٥٧(وبي وعميـــرة يـــحاشـــيتا قل، )١/٤٣٨(المهـــذب :     ينظـــر )٦(

 ) ٤/٢٥٠(حاشية الروض المربع ، )٩/٤٤٦(اإلنصاف ، )١/٦١٦(اإلرادات 
 ) ٧/٤٩٩(الشرح الممتع : ينظر )    ٧(
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 أن األمر فيه سعة ، وإذا طبخـت العقيقـة بمـا يـالءم       – واهللا أعلم    - الراجح     :الترجيح

واهللا ، فيــهكــل قــوم بــال اعتقــاد فــضل معــين أو توســع فــي تفــاؤل مــن غيــر دليــل ، فالحــرج    

  .أعلم

 .دفع أول الثمرة للصبي :الفرع الخامس

يــستحب إعطــاء الــصغير مــن الولــدان التحفــة والطرفــة ، ومــا يــسره ويعجبــه وينفعــه ،  

 )١(ومن ذلك أول الثمرة ، ألن سروره بذلك أعظم من سرور الكبير 

 :واستدلوا
 ، فــإذا ‘بــه إلــى النبــي كــان النــاس إذا رأوا أول الثمــر جــاءوا  (: أنــه قــالعــن أبــي هريــرة 

اللهــم بــارك لنــا فــي ثمرنــا، وبــارك لنــا فــي مــدينتنا، وبــارك لنــا فــي : (( قــال‘أخــذه رســول اهللا 

صاعنا، وبارك لنا في مُدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلـك ونبيـك، وإنـي عبـدك ونبيـك،                    

ثـم يـدعو     (:، قـال  ))بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه      وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة     

 )٢()أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر

وذكروا من وجوه الحكمة في ذلك ؛ التفاؤل بنماء الثمار وزيادتها لدفعها لمن هو في              

 )٣(سن النماء والزيادة 

 : أثر الفأل في الدعاء ، وفيه أربعة فروع:المطلب السادس
 .تقليب اليدين في الدعاء :الفرع األول

 : في حكم الدعاء بظهور الكفين على قولين–م اهللا  رحمه–اختلف الفقهاء 

السنة في كل دعاء لرفع البالء كالقحط ونحوه أن يرفـع يديـه ويجعـل                :القول األول 

 .ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعاء لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء

                                     
، )٤/٤٩٢(إكمــال المعلــم بفوائــد مــسلم   ، )٩/٥١٩(مرعــاة المفــاتيح ، )٥/١٨٧٤(مرقــاة المفــاتيح  : ينظــر )    ١(

 ) .٤/٣٤٥(شرح الزرقاني ، )٢/٢٠٠(تنوير الحوالك ، )٧/١٨٨(المنتقى ، )٨/٢٢٢(االستذكار 
 ٩٠٦ص،  )١٣٧٣(برقم ، باب فضل المدينة، كتاب الحج،  مسلمأخرجه )   ٢(
 )٤/٣٤٥(شرح الزرقاني ، )٤/٤٩٢(إكمال المعلم ، )٩/٥١٩(مرعاة المفاتيح : ينظر )   ٣(
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ــة     ــن الحنفيـــ ــاء مـــ ــور الفقهـــ ــذهب جمهـــ ــذا مـــ ــة) ١(وهـــ ــشافعية) ٢(والمالكيـــ  ) ٣(والـــ

 ).٤(والحنابلة 

 :واستدلوا بما يلي
 .)٥  ()ورهبا رغبا ويدعوننا (:تعالى قال   .١

 الرغب بسط األيـدي، وظهورهمـا إلـى األرض،      :)٦(قال بعض المفسرين     :وجه الداللة 

 .والرهب بسطهما وظهورهما إلى السماء

 يـه يد ورفع هكذا، يدعو بعرفة واقفاً  النبي كان (:قال  الخدري سعيد أبي عن .٢

 .)٧)(األرض يلي مما كفيه بطون وجعل ثندويه، حيال

 وفــي ،)٨) (الــسماء إلــى كفيــه بظهــر فأشــار استــسقى  النبــي أن (: أنــس عــن .٣

 .)٩..) (.األرض يلي مما بطونهما وجعل يديه ومد هكذا يستسقي كان (:رواية

 ظاهرهمـا  جعـل  اسـتعاذ  وإذا إليـه،  كفيـه  بـاطن  جعل سأل إذا  الرسول وكان ( .٤

 .)١٠) (هإلي

                                     
  ) .٧/٥١(وعمدة القاري  ، )٣/١٨١(والبناية على الهداية  ، )١/١٦٦(المبسوط  : ينظر) ١(
ــر) ٢( ــة  : ينظـ ــب الجل، )١/٣٩٨(المدونـ ــل  ومواهـ ــرآن    ، )٢/٢٠٧(يـ ــام القـ ــامع ألحكـ ــية، )١١/٢٢٣(والجـ  وحاشـ

  ) .١/٤٨١(العدوي  
  ) .٤/٢٥١(وعون المعبود  ، )٦/١٩(وشرح صحيح مسلم  ، )٥/٨٢(المجموع  : ينظر) ٣(
 واآلداب الـــــــشرعية  ، )قدمـــــــه فـــــــي الفـــــــروع : (، وقـــــــال)٢/٤٣٢(، واإلنـــــــصاف  )١/٤٠٢(الفـــــــروع : ينظـــــــر) ٤(

)٢/٢٦٣. ( 
  ) .٩٠(اآلية : نبياءسورة األ) ٥(
  ) .١/٢٢٣(الجامع ألحكام القرآن : ينظر) ٦(
 ، بــــاب رفــــع اليــــدين فــــي الــــدعاء، كتــــاب األدعيــــة، الفــــتح الربــــاني(: ينظــــر، أخرجــــه أحمــــد فــــي مــــسنده) ٧(

فيهــا بــشر بــن حــرب وهــو (: وقــال، وعــزاه إلــى أحمــد، )١٠/١٦٨(وأورده الهيثمــي فــي المجمــع ، ))١٤/٢٧٠(
 ) .صدوق فيه لين(: )١/١٠٧( حجر في التقريب  وقال ابن، )ضعيف

  .٨١٧، ص)٨٩٦(أخرجه مسلم، كتاب االستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في االستسقاء، برقم ) ٨(
وقـال فـي   ، ١٣٠٩ص ، )١١٦٨(بـرقم  ، بـاب رفـع اليـدين فـي االستـسقاء     ، كتاب االستـسقاء ، أخرجه أبو داود  ) ٩(

 ) .وأخرجه مسلم مختصراً بنحوه(: قال المنذري)  ٤/٢٥(عون المعبود 
وقـال  ، )١٤/٢٧٠(، بـاب صـفة رفـع اليـدين    ،  كتـاب األدعيـة   ،  الفـتح الربـاني   (: ينظر،  أخرجه أحمد في مسنده   ) ١٠(

وإنمـا الـصحابي   ، لم أقف عليه لغير اإلمام أحمد وهو مرسـل ؛ ألن خـالد بـن الـسائب لـيس بـصحابي             (: البنا
وغالـب مـا فيـه مـن     ، حـديث فـي مـسند الـسائب بـن خـالد الـصحابي       وقـد جـاء هـذا ال   ،  أبوه السائب بن خالد   

األحاديث مروى عـن خـالد بـن الـسائب عـن أبيـه إال هـذا الحـديث فلـم يـصرح بـذكر أبيـه فيـه فهـو مرسـل                 
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 وجهـه،  يلـي  ممـا  كفيـه  ظاهر جعل دعا إذا كان اهللا رسول أن (: أنس وعن  .٥

 .)١) (األرض يلي مما وباطنهما

  بـــــدفع التفـــــاؤل إمـــــا :الرهـــــب عنـــــد الكفـــــين بظهـــــور اإلشـــــارة فـــــي الحكمـــــة .٦

 إلــى رأســه مــن برحمتــه اهللا يغمــره أن يلــتمس أو لــبطن، ظهــراً الحــال بتقلــب أو المحــذور،

 عــن الــواقي كــالترس يديــه فيجعــل ، والــشر العــذاب مقابلــة مــن يتــصوره مــا لــدفع أو ، قدمـه 

 .)٢ (البالء برد التفاؤل من فيه ولما ، المكروه

، )٣(وهـذا قـول جماعـة مـن الحنابلـة           . ال يـشرع الـدعاء بظهـور الكفـين         :القول الثاني 

 .)٤(واختاره الشيخ ابن تيمية 

 :واستدلوا بما يلي
 .)٥) (بظهورها تسألوه وال أكفكم ببطون فاسألوه اهللا سألتم إذا (: قال  .١

 متـضرعاً  ويبـسطها  المطلـوب  إلـى  كفـه  يمـد  أن ينالـه  لـشيء  بالطالـب  الالئق وألن .٢

 .)٦ (جميعاً إليه اليدين رفع به المؤذن الكثير عطاءه من ليمألها

                                                                                   
ــذلك وضــعفه ، ) وإســناده حــسن الً،رواه أحمــد مرســ (: وقــال، )١٠/١٦٨(وأورده الهيثمــي فــي المجمــع   .) ل

 ٦٤١ص ، )٤٤١٧ (برقم، األلباني في ضعيف الجامع
وقـال  ، )١٤/٢٧٠(، بـاب كيفيـة رفـع اليـدين       ،  كتاب الدعاء ،  الفتح الرباني (: ينظر،  نده أحمد في مس   أخرجه )١(

  )) .إسناده صحيح(: البنا
فــيض  ، )٢/٢٥١(التيــسير بــشرح الجــامع الــصغير    ، )٤/٢٥١(وعــون المعبــود  ، )٢/٦٠١(فــتح البــاري  : ينظــر )٢(

 ) .١/١٦١(رقية الشمائل الش، )٥/١٤١(القدير 
  ) .٢/٤٣٢(واإلنصاف ، )١/٤٠٢(الفروع : ينظر )٣(
  ) .٢/٤٣٢( في اإلنصاف اويوعنه المرد، )١/٤٠٢( عنه ابن مفلح في الفروع حكاه )٤(
روي هــذا الحــديث مــن غيــر (: وقــال، ١٣٣٣ص ، )١٤٨٥(بــرقم ، بــاب الــدعاء، كتــاب الــوتر،  أبــو داودأخرجــه  )٥(

وأورده الهيثمـي فـي المجمـع       ،  )وهذا الطريق أمثلهـا وهـو ضـعيف       ،  ا واهية كله،  وجه عن محمد بن كعب    
، وقال )رجاله رجال الصحيح غير عمار بن خالد الواسطي وهو ثقه         (: وقال،  وعزاه إلى الطبراني  ،  )١٠/١٦٩(

وبـرقم  ) ٢/١٤٣(وقال األلباني في الـصحيحة  ، )رواه أبو داود بإسناد حسن (: )١/٤٠١(ابن مفلح في الفروع       
 ) .والحديث صحيح ؛ فإن له شواهد(: )٥٩٥(

 ) .٥/٢٨٣(البن عثيمين ، الشرح الممتع على زاد المستنقع: وينظر، )٤/٢٥١( المعبود  عون )٦(
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  :وأما ما ورد في األحاديث أنه كان يدعو بظهور كفيه، فالجواب عنه
 :)١(لليدين صار كأن ظهور كفيه نحو الـسماء، قـال شـيخ اإلسـالم      أنه من شدة رفعه     

 صار كفيه نحو السماء لشدة الرفـع ، ال قـصداً لــه ، وإنمـا كـان يوجـه بطونهمـا مـع القـصد،                         (

وأنه لو كان قصده فغيره أولى وأشهر، ولم يقل أحد مما يرى رفعهما في القنوت أنه يرفع                 

 ."ظهورهما، بل بطونهما

 :الترجيح
 هو القول بعدم مشروعية الدعاء بظهور الكفين وذلك لقوة          – واهللا أعلم    –اجح  الر

 . ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة.أدلتهم ووجاهتها، وبه تتفق األدلة

  .  ختم الدعاء باسم مناسب:  الفرع الثاني
 :)٢( أن يختم باسم يناسب مطلوبه :ومن األدب

ــي    ــشدة والقــوة ال العفــو      فــال يقــول اللهــم اغفــر ل ــار يناســب ال ــار، ألن لفــظ الجب ــا جب  ي

 : ويدل على اعتباره.والرحمة

 :ما أخبر اهللا به عن دعوات األنبياء فمن ذلك

قال رب اغفر لي وهب لـي ملكـا ال ينبغـي ألحـد مـن بعـدي                   (: قال تعالى عن سليمان    –أ  

 .)٣( )إنك أنت الوهاب

 . ذلك وهو الوهابفطلب من اهللا الملك، وختم باسم يناسب

وأيـــوب إذ نـــادى ربـــه ، أنـــي مـــسني الـــضر وأنـــت أرحـــم  (: وقـــال تعـــالى عـــن أيـــوب  –ب 

 . طلب اهللا الشفاء من المرض ، وختم باسم يناسب ذلك وهو الرحمة.)٤( )الراحمين

                                     
أي هـذا  )  هو األقـرب وهذا(: وقال،  )٥/٢٨٣(والشرح الممتع     ،  )٢/٤٣٢(واإلنصاف    ،  )١/٤٠٢(الفروع    : ينظر )١(

  .الجمع 
ــة  ص    ، )١٥/١٤٠(، )٨/٣١٤(ام القــرآن الجــامع ألحكــ :  ينظــر)  ٢( ــة فــي أحكــام األدعي  الفتوحــات ، ٩٣  األزهي

  )١/١٠٧٠(تطريز رياض الصالحين ، )٢/١٤٣(، بدائع الفوائد ) ١/١٦٤(الربانية  
  ) .٣٥(اآلية : سورة ص)  ٣(
 ٨٣آية ،  األنبياءرةسو ) ٤(



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٤٦

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

وذكربعـــضهم أن  مـــن وجـــوه الحكمـــة  فـــي  ذلـــك ؛  التفـــاؤل بحـــصول المطلـــوب ،        
 .)١(بته وحصول طلبته والتّوسّل بما يوجب تعجيل إجا

 .مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء :الفرع الثالث
 فــي حكــم مــسح الوجــه بعــد الفــراغ مــن       – رحمهــم اهللا تعــالى  –اختلــف الفقهــاء  

 .الدعاء
 :تحرير محل النزاع

 واتفقـوا علـى أنـه ال    .)٢(اتفقوا على أنه ال يشرع مسح الوجـه لمـن دعـا ولـم يرفـع يديـه                  
 )٣(كالصدر وغيره يسن مسح غير الوجه 

 :واستدلوا بما يلي
ــدعوات        أن النبــي  ــصلوات والطــواف، وغيرهمــا مــن ال ــراً، كمــا فــي ال ــدعو كثي كــان ي

المأثورة، دبر الصلوات، وعند النوم، وبعد األكل، وأمثال ذلك، ولـم يرفـع يديـه، ولـم يمـسح                    
 .)٤(وجهه 

 الـدعاء أم ال ؟      واختلفوا في الداعي إذا رفع يديه هل يمـسح وجهـه بعـد الفـراغ مـن                
 : على قولين

 وهــذا قـول اإلمـام مالــك   .ال ينـدب للـداعي أن يمــسح وجهـه بعـد الـدعاء      :القـول األول 
 – اختارهـا شـيخ اإلسـالم    .)٧(، ورواية عند الحنابلة)٦(، والصحيح من مذهب الشافعية      )٥(

 ).٨(–رحمه اهللا 

                                     
 ) ٤/٤١٨(منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى الشمائل : ينظر )  ١(
  ) .٣/٣١٥(والفتح الرباني ، )٤/٢٥٣(وعون المعبود  ، )٣/٤٤١(المجموع  : ينظر)  ٢(
والفـــروع  ، )١/١٦٧(ومغنـــي المحتـــاج  ، )٣/٤٤٢(المجمـــوع  : وينظـــر، )١/٢٥٥(حكـــاه النـــووي فـــي الروضـــة )  ٣(

  ) .١/٣٦٩(وفيض القدير  ، )٢/١٦٩(واإلنصاف ، )١/٤٨٤(
  ) .٤/٢٥٣(عون المعبود : ينظر )٤(
 ).١/٢٨٣(المعيار المعرب : وينظر. ٣٠٤ عنه المروزي في مختصر كتاب الوتر  ص حكاه )٥(
ــالبين مـــــع مغنـــــي المحتـــــاج   ، )٣/٤٤١(المجمـــــوع : ينظـــــر )٦(  والفتوحـــــات الربانيـــــة ، )١/١٦٧(ومنهـــــاج الطـــ

)٢/٣١١.( 
  ) .٢/١٦٩(واإلنصاف  ، )١/٤٨٣(الفروع  : ينظر )٧(
  ) .٢٢/٥١٩(الفتاوى  : ينظر )٨(
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 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

  :واستدلوا بما يلي
 فيهــا يــرد ولــم اليــدين، رفــع اســتحباب فــي صــحيحة صــريحة نــصوص وردت أنــه .١
 ال العمـل  هـذا  أن علـى  يـدل  ممـا  ذلـك،  نقـل  علـى  الـدواعي  تـوفر  مع الدعاء، بعد الوجه مسح
 ) ١ (له أصل

  :ذلك فمن الدعاء بعد المسح مشروعية بعدم السلف من واحد غير صرح .٢
o لـم  (:قـال  وجهه مسح دعا إذا الذي عن – اهللا رحمه – المبارك ابن اإلمام سئل 
 .)٢ ("...ذلك يفعل أره ولم :الراوي قال ثبتاً، له أجد

o ما (:وقال ذلك، فأنكر الدعاء عند وجهه بكفيه يمسح الرجل عن مالك وسئل 
 .)٣ ("علمت
o بهمــا يمــسح ثــم فيــدعو يديــه يبــسط الرجــل عــن المبــارك بــن اهللا عبــد وســئل 
 .)٤(" – اهللا رحمه – سفيان ذلك كره (:فقال وجهه،
o بيديــه وجهــه مــسح أمــا (:)٥ (– اهللا رحمــه – تيميــة ابــن – اإلســالم شــيخ وقــال 
 ."حجة بهما يقوم ال حديثان أو حديث إال فيه عنه فليس

 .يندب للداعي أن يمسح وجهه بعد الدعاء :القول الثاني
، ووجـه عنـد الـشافعية       ) ٧(، وقـول جماعـة مـن المالكيـة          )٦(وهذا األصح عند الحنفيـة      

 .)٩(، والمذهب عند الحنابلة ) ٨(

                                     
  .٧٥بكر أبو زيد  ص ، وجزء مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء، )٤/١١٣(الشرح الممتع  : ينظر )١(
 ) .٢/٣٠١(، )٣١٥٢(برقم ، باب رفع اليدين في القنوت، كتاب الصالة،  البيهقي في سننهأخرجه )٢(
  .٣٠٤ص ، غه من الدعاءباب مسح الوجه بيديه بعد فرا،  المروزي في مختصر كتاب الوترأخرجه )٣(
  . اإلحالة السابقة نفس )٤(
  ) .٢٢/٥١٩ (الفتاوى )٥(
المـسح  (: وقـال ) ١/٥٤٧(وحاشـية ابـن عابـدين    .) ٢/٦٠٢(والبناية علـى الهدايـة    ، )١/٢٧(المبسوط    : ينظر )٦(

 ) .بعده على وجهه سنة في األصح
بن عـالن، وابـن سـراج مـن متـأخري أئمـة غرناطـة        ونسبه إلى ابن لب، وا): ١/٢٨٣(المعيار المعرب   : ينظر)   ٧(

 .وابن عرفان والبرزلي وغيرهم
وتحفـة الـذاكرين ص   ، )١/٥٣٥(والمنهاج في شعب اإليمان ، ٣٩١واألذكار  ص ،  )٣/٤٤١(المجموع  : ينظر )٨(

  ) .٧/٢٥٧(والفتوحات الربانية ، ٣٦
، )١/٢٢٨(وشــرح منتهــى اإلرادات  ، )٤/١١٣(وبــدائع الفوائــد ، )٢/١٧٣(واالنــصاف ، )٢/٥٨٥(المغنــي : ينظــر )٩(

 ) ١/٥٥٩(ومطالب أولى النهى 



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٤٨

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

  :ستدلوا بما يليوا
ــال  .١ ــلوا (: قــ ــون اهللا ســ ــسألوه وال ، أكفكــــم ببطــ ــا، تــ ــإذا بظهورهــ ــرغتم فــ  فــ

 .)١) (وجوهكم بها فامسحوا

 ال صــفراً فيردهمــا يديــه، العبــد يرفــع أن يــستحي كــريم حيــي ربكــم إن: ( قــال  .٢

 ين،الـراحم  أرحـم  يـا  أنـت  إال إلـه  ال قيـوم  يـا  حـي  يا :فليقل يديه، أحدكم رفع فإذا فيها، خير

 .)٢) (وجهه على الخير فليفرغ يديه رد إذا ثم مرات، ثالث

 ورحمـة  بركـة  يديه في جاعل تعالى اهللا فإن يديه، فرفع أحدكم دعا إذا: (قال  .٣

 .)٣) (وجهه بهما يمسح حتى يردهما فال

                                     
روي هذا الحديث من غير وجـه  (: وقال، ١٣٣٣ص  ،  )١٤٨٥(برقم  ،  باب الدعاء ،  كتاب الوتر ،   أبو داود  أخرجه )١(

بـاب  ، فـي كتـاب الـدعاء   ، وابن ماجه، )وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف، كلها واهية، عن محمد بن كعب   
هـذا إسـناد   (: )٢/٥١(قال البوصيري في زوائد ابـن ماجـه      ،  ٢٧٠٧ص  ،  )٣٨٦٦(برقم  ،   اليدين في الدعاء   رفع

وأورده السيوطي في الجـامع الـصغير، مـع فـيض القـدير       ، )ال تفاقهم على ضعف صالح بن حسان ،  ضعيف
فيـه صـالح بـن    ، ح كما قال فقد قال ابـن الجـوزي ال يـص   يسل(: وتعقبه المناوي قال، ورمز لحسنه ،  )١/٣٤٤(

وأخرجـه البغـوي فـي شـرح الـسنة،          ،  )يـروي الموضـوعات لكـن لـه شـاهد         : قال ابـن حبـان    ،  حسان متروك 
ضــعيف فيــه صــالح بــن حــسان المــدني (: وقــال: )٥/٢٠٤(، )١٤٠٠(بــرقم ، بــاب أدب الــدعاء رفــع اليــدين فيــه

، )وســكت عنــه (: )٢/٢٢٧(، وأخرجــه الحــاكم فــي مــستدركه ، )قالــه البخــاري ، األنــصاري منكــر الحــديث 
 وضـعفه األلبـاني   ٣٠٣ص ، بـاب مـسح الوجـه الرجـل وجهـه بيديـه بعـد فراغـه            ،  والمروزي في مختصر الوتر   

 اولـم أجـد لهـ     ،  وعلى ذلك فهذه الزيادة منكرة    ،  وهو ضعيف جداً  : قال(: )٢/١٤٤(في السلسة الصحيحة      
 .) حتى اآلن شاهداً

وعــزاه إلــى ، )١٠/١٦٩(، ب مــا جــاء فــي اإلشــارة فــي الــدعاء  بــا، كتــاب األدعيــة،  الهيثمــي فــي مجمعــه أورده )٢(
  ) .وهو متروك، فيه الجارود بن يزيد(: وقال، الطبراني

، ٨٨ص ، )٢١٤(بـرقم  ، باب مسح الرجل وجهه عند الفراغ من الـدعاء ،  الطبراني في كتاب الدعاء أخرجه )٣(
، قـال ابـن حجـر فـي تهـذيب التهـذيب            ،أبو إسـماعيل األمـوي    ،  في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوري المكي      

وقـال الـدار    ،  ولـيس بـشيء   ،  ليس بثقـه  : وقال ابن معين  ،  متروك الحديث : قال عنه أحمد  (: )١٦٣ – ١/١٦٢(
) روى المناكير الكثيـرة حتـى يـسبق إلـى القلـب أنـه المتعمـد لهـا                 (: وقال ابن حبان  ،  منكر الحديث : قطني

 .هـ .أ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 لـم  الـدعاء  فـي  يديـه  رفـع  إذا  اهللا رسـول  كـان  (:قـال   الخطاب بن عمر وعن  .٤

 .)١) (وجهه بهما يمسح حتى يحطهما

في هذه األحاديث دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعـد الفـراغ         :وجه الداللة 

 ).٢(من الدعاء

 كــأن المناســبة أنــه تعــالى لمــا كــان ال يردهمــا صــفراً، فكــأن الرحمــة أصــابتهما    : وقيــل

 .)٣(فناسب إفاضة ذلك على الوجه، الذي هو أشرف األعضاء، وأحقها بالتكريم 

 .)٤ (وجهه مسح دعا إذا – اهللا رحمه – الحسن كان  .٥

                                                                                   
قـال شـيخ   (: لوقـا ، ٩٤ص ، )٥٠(بـرقم  ،  يث رفـع اليـدين فـي الـدعاء         السيوطي في فض الوعاء في أحاد      وأورده

 لكن لم – رضي اهللا عنهم –الوليد في طبقه من سمع من الصحابة :  في أماليه– أي ابن حجر –اإلسالم 
 .هـ .أ ) هو الخوري فيه مقال، وإبراهيم الراوي عنه، فيكون هذا اإلسناد معضالً، أرله رواية عن صحابي

، )١٩٠(بــرقم ، بــاب كيفيــة رفــع اليــدين ، كتــاب الــدعاء، الفــتح الربــاني(: ينظــر، حمــد فــي مــسنده أأخرجــه )١(
هـذا  : (وقـال ، ٢٠٠٠ص ، )٣٣٨٦(بـرقم  ، كتاب الدعوات باب ما جـاء فـي رفـع اليـدين    ، والترمذي،  )١٤/٢٧٢(

قــد وهــو قليــل الحــديث، و، وقــد تفــرد بــه، ال نعرفــه إال مــن حــديث حمــاد بــن عيــسى، حــديث صــحيح غريــب
وضـعفه  ، )وثقـه يحـي بـن سـعيد القطـان     ، وهـو ثقـه  ،  وحنظلـه بـن أبـي سـفيان الجمحـي         ،  حدث عنـه النـاس    
إن الترمــذي قــال فــي : - رحمــه اهللا –وأمــا قــول الحــافظ عبــد الحــق  (: وقــال، ٣٩١ص ، النــووي فــي األذكــار

، ) غريـب  بـل قـال حـديث     ،  فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صـحيح        ،  إنه حديث صحيح  : الحديث
، )٢٠١٠(بــرقم ،  الوجــه باليــدين بعــد الــدعاء حبــاب مــس، كتــاب الــدعاء، وأخرجــه الحــاكم فــي مــستدركه 

، في ترجمه حماد شيخ الحـاكم     ) ١٩/٦٦(،  وضعفه الذهبي في سير أعالم النبالء     ،  وسكت عنه ،  )٢/٢٢٧(
: وقال، ٥٢ص ، )١٢(برقم ، والسيوطي في فض الوعاء،  ٨٨ص  ،  )٢١٣(برقم  ،  وأخرجه الطبراني في الدعاء   

، )فهـو حـسن  ، ولحديثـه هـذا شـواهد   ، رجاله رجال الصحيح سوى حماد وهو شيخ صالح ضعيف الحديث         (
وقـال األلبـاني فـي إرواء    ، )هـذا حـديث ال يـصح    (: وقـال ،  )٢/٣٥٦(،  وضعفه ابـن الجـوزي فـي العلـل المتناهيـة          

يثــه فــضالً عــن أن يــصحح، فــال يحــسن حد، فمثلــه ضــعيف جــداً) (عــن حمــاد بــن عيــسى) (٢/١٧٨(الغليــل 
، )وتبعـه الحـافظ الـذهبي   ، والحاكم مع تساهله كمـا أخرجـه فـي المـستدرك سـكت عنـه ولـم يـصححه                

ومجموعهــا يقــضي بأنــه  ...لــه شــواهد  (: )٤/٤٢٧(مــع ســبل الــسالم   ، وقــال ابــن حجــر فــي بلــوغ المــرام   
  . ٣٦جزء في مسح الوجه ص : ينظر، )أراد أنه حسن بغيره ال لذاته(، )حديث حسن

  ) .٩/٢٣٢(وتحفة األحوذي ، )٤/٤٢٧( السالم  سبل )٢(
  ) .١٤/٢٧٢(والفتح الرباني ،  السابقةالمصادر )٣(
وذكره ابن القـيم فـي   ،  ٣٠٤ المروزي في مختصر كتاب الوتر، باب مسح الرجل وجهه بيديه، ص             أخرجه )٤(

 ) .٤/١١٣(بدائع الفوائد 
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 وجهـه  إلـى  بإيـصاله  وتبركا ، طلب ما بإصابة التفاؤل فيه ؛ الدعاء بعد الوجه مسح .٦

 )١ (األعضاء سائر إلى يسري فمنه وأوالها األعضاء أعلى هو الذي

 :أجاب القائلون بعدم المشروعية
ء تقـوم بـه حجـة، كمـا        أما هذه األحاديث التي ورد فيهـا المـسح، فلـم يثبـت فيهـا شـي                

 .ثبت في تخريجها

وعلى فرض أن هذه األحاديث بمجموع طرقها ترتقي إلى درجـة الحـسن لغيـره يبقـى                 

كـان  متنها شـاذاً ؛ ألنهـا مخالفـة لظـاهر األحاديـث الـصحيحة التـي وردت بكثـرة أن النبـي             

 .)٢(يرفع يديه في الدعاء، ولم يرد أنه مسح بهما وجهه 

 :الترجيح
 أن األولى عدم مسح الوجـه بعـد الفـراغ مـن الـدعاء، ولـو فعلـه                   –اهللا أعلم    و –الراجح  

الــداعي أحيانــاً مــن غيــر مالزمــة لـــه كــان لـــه وجــه، وتركــه أفــضل، وال ينكــر علــى مــن فعلــه      

 ).٣(معتمداً على تحسين األحاديث الواردة في ذلك ؛ ألن هذا من مسائل الخالف 

 .دا الدعاء لمن لبس ثوبا جدي:الفرع الرابع
 :فمن ذلك) ٤ (يستحب الدعاء عند لبس الثوب الجديد بما ورد عن النبي 

كان إذا استجد ثوباً سماه باسـمه قميـصاً أو رداء           أن النبي  عن أبي سعيد الخدري     

اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيـره وخيـر مـا صـنع لـه ، وأعـوذ                   : (أو عمامة يقول  

 ).٥)(بك من شره وشر ما صنع له

                                     
  )٢/٧٢٩(مرقاة المفاتيح : ينظر )  ١(
   .٤٨البن عثيمين  ص ، دليل األخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر: ينظر)  ٢(
والـشرح  ، ٧٥ ينظر جزء في مسح الوجه ص – رحمه اهللا –وابن عثيمين ،  اختيار الشيخ بكر أبو زيد هذا )٣(

   .٤٨ودليل األخطاء التي تقع فيها الحاج والمعتمر  ص ، )٤/٥٦(الممتع  
والــسنن ، )٢/٤٢٣(والمــدخل ، ٤٠٠، ســالح المــؤمن ص  ٢٩٧والوابــل الــصيب ص  ، ٢٤ ص، األذكــار: ينظــر) ٤(

  .٣٠٩والمبتدعات ص 
كتــاب ، والترمــذي، ١٥١٧ص ، )٤٠٢٠(، بــاب مــا يقــول إذا لــبس ثوبــاً جديــداً ، كتــاب اللبــاس، أخرجــه أبــو داود) ٥(

، )ث حـسن غريـب صـحيح     هـذا حـدي   (وقال  ،  ١٨٣١ص  ،  )١٧٦٧(برقم  ،  باب ما يقول إذا لبس جديداً     ،  اللباس
وأخرجــه ، ٢٥وصــححه النــووي فــي األذكــار ص ، ٢٨٣ص ، )٣١٠(بــرقم ، والنــسائي فــي عمــل اليــوم والليلــة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

أن ) ١( يــستحب لمــن رأى علــى أخيــه ثوبــاً جديــداً  نــه أ – رحمهــم اهللا –فــق الفقهــاء  ات

 ). ويخلف اهللايتُبل (:يقول

 مـن  : بثيـاب فيهـا خميـصة سـوداء ، قـال     أتـى رسـول اهللا    (: قالـت ) ٢(فعن أم خالد   

  أئتـوني بـأم خالـد، فـأتى بـي النبـي       : فقال:ترون نكسوها هذه الخميصة ؟ فأسكت القوم   

 .)٣) ( وأخلقي ، مرتيني أبل:نيها بيده ، وقالفألبس

 ).البس جديداً ، وعش حميداً ، ومت شهيداً سعيداً (:ويستحب أن يقول له

 : أجديد هذا أم غـسيل ؟ فقـال      : ثوباً فقال   رأى على عمر      أن النبي    عن ابن عمر    

 .)٤) (إلبس جديداً ، وعش حميداً ، ومت شهيداً سعيداً:بل غسيل ، فقال

تُبلـى ويخلـف اهللا عـز    : ( إذا لبس أحـدهم ثوبـاً جديـداً قيـل     ن أصحاب رسول اهللا     وكا

 .) ٥)(وجل

                                                                                   
وقـال  ، )١٤/٢٥٧(باب مـا يقـول إذا اسـتجد ثوبـاً     ، الفتح الرباني، كتاب الدعوات   (: وينظر،  أحمد في مسنده  

وجود إسناده ، )١/١٢٥(جر في النتائج    وصححه الحاكم وابن حبان وحسنه ابن ح      ،  رمذيحسنه الت (: البنا
 ) .،) ٣/٥١٨(ابن مفلح في اآلداب الشرعية 

اآلداب الــشرعية ، )٢/٣٤٦(، زاد المعــاد ٢٥األذكــار ص .)٢/٤٢٣(المــدخل ، )٥/ ١٥(عمــدة القــاري  :  ينظــر )١(
 .٢٩٨، والوابل الصيب ص )٣/٥١٨(

وهـي مـشهورة   ،  شـمس القرشـية األمويـة    بـن أميـة بـن عبـد       العـاص  أم خالد بنت خالد بن سـعيد بـن           هي )٢(
ثم قدما في سفينة جعفر إلـى  ، وكانا ممن هاجر إلى الحبشة،  لها وألبويها صحبة  ،  واسمها أمة ،  بكنيتها

 .وأم خالد حينئذ صغيرة ، المدينة عند فتح خيبر
 ) .٣/٤٧٠(وسير أعالم النبالء ، )٧/٣٢٥(وأسد الغابة ، )٨/٢٢٨(االصابة :  في ترجمتهينظر

  .٥٠٧ص ) ٥٩٩٣(برقم ، باب من ترك صبيه غيره حتى تلعب به،  البخاري ،كتاب األدبأخرجه )٣(
وابـن الـسني فـي    ، ٢٦٩١ص ، )٣٥٥٨(باب ما يقول إذا لبس جديـداً ،بـرقم       ،  كتاب اللباس ،   ابن ماجه  أخرجه)٤(

ذا حـديث حـسن   هـ (: )١/١٣٧(قال ابن حجر فـي نتـائج األفكـار    ، ١٣٣ص ،  )٢٦٨(برقم  ،  عمل اليوم والليلة  
 ) .٣٥٢(برقم ، وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة، )غريب

، والبيهقـي  ١٥١٧ص ، )٤٠٢٠(بـرقم  ، باب مـا يقـال إذا لـبس جديـداً    ، كتاب اللباس،  في سننهاود أبو د  أخرجه)٥(
سـعيد  ، وعزاه إلى ٦٨، وأورده السيوطي في وصول األماني ص      )٥/١٨١(،  )٦٢٨٤(في شعب اإليمان برقم     

أخرجـه أبـو    : (وقـال ) ١٠/٢٩٢(وأورده ابـن حجـر فـي الفـتح          .) ولم أجده في المطبـوع    (بن منصور في سننه     
 .)٢/١١٨(وصحح إسناده الشوكاني في نيل األوطار.)داود بسند صحيح عن أبي نضرة
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 وهــذا مــن بــاب  . فيــه أنــه مــستحب أن يقــال هــذا لمــن لــبس ثوبــاً جديــداً   :وجــه الداللــة

 )١(التفاؤل والدعاء لالبس بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقاً 

 
@     @     @ 

 

                                     
 ).٢/١١٨(نيل األوطار : ينظر)   ١(
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 الخاتمة
 :   بعد ما من اهللا علي بتمام البحث ، توصلت إلى أهم نتائج  البحث    

 يسوء فيما إال تكون ال والطيرة ، ويسوء يسر فيما مهموز الفأل .١

  اإلنـسان  ينـشط  مـا  كـل  مـن  ، كـسب  غيـر  مـن  يعـرض  ما هو : الفقهاء عند  الفأل .٢

 التــي الطيبــة كالكلمــة مــسموع أو ءىمــر فعــل أو قــول مــن محمــود شــيء  علــى

 .لسماع قصد غير  من النفس على السرور وتدخل ، الصدر شرحت

 .األزالم من يصير فإنه ، الفأل سماع يقصد مالم ، مستحب الفأل .٣

  .األقوال  أرجح على المصحف من الفأل أخذ يحرم .٤

 تفــاؤال ، أخــرى طريـق  مــن والعــودة ، طريـق  مــن العيــد مـصلى  إلــى الخــروج يـستحب  .٥

 الحال بتغير

 كبــد مــن يأكــل ثــم يــصلي حتــى األضــحى عيــد فــي سكيمــ أن للمــسلم يــستحب .٦

 .الجنة أهل من يكون أن تفاؤال ، أضحيته

 بتغير تفاؤال رداءه ويحول القبلة يستقبل ،أن الخطبة من فرغ إذا لإلمام يستحب .٧

 . المطر إلى القحط من الحال

 الوجع بزوال تفاؤال ، اليمنى بيده الوجع يمسح أن للراقي يستحب .٨

 عن األلم ذلك بزوال  تفاؤال  ، ريق بال لطيف نفخ وهو،  الرقية في   النفث  يستحب  .٩

 .النفث ذلك كانفصال عنه وانفصاله المريض

  .أهلها من يكون أن تفاؤال ، للقبلة المحتضر توجيه يستحب .١٠

 منها اهللا ينجيه أن تفاؤال ، بنار الجنازة اتباع يكره .١١

  .المضجع عليه يبرد أن تفاؤال ، بالتراب دفنه بعد بالماء القبر رش  يستحب .١٢

 بالنجــاة تفــاؤال النــار مــسته ممــا شــيئا أو خــشبا أو آجــرا القبــر فــي يــدخل أن يكــره .١٣

  .منها

 بالنصر تفاؤال الجهاد، في الشعار اتخاذ  يستحب .١٤
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 بالقتـال  يتعلـق  الخطبـة  موضـوع  كـان  إذا قـوس  علـى  متوكئـا  يخطب أن يستحب .١٥

 بالفتح تفاؤال ، والجهاد

 وكــان ، بــذلك العــدو يرميــه ثــم ، العــدو الرجــل بــه يرمــى الــذي هــو المــدمى الــسهم .١٦

ــه رمــاه ثــم ، فأصــاب بــسهم العــدو رمــى إذا الرجــل ــه العــدو ب ــه ، دم علي  فــي جعل

 .به وتفاؤال تبركا كنانته

 سـمي  وإنمـا  ، الـسفر  ابتداء في القفول يستعمل  وال ، السفر من الرجوع ؛ القفول .١٧

  .مةوالسال بالقفول لهم تفاؤال قافلة المسافرون

 التـي  الـشجرة  ثمـرة  التمـر  ألن ، باإليمـان  لـه  تفـاؤال  ، بتمر والدته عند المولود تحنيك .١٨

  وبحالوته، بالمؤمن  اهللا رسول شبهها

 تفـاؤال  والمعنـى  اللفـظ  فـي  حـسنا  االسـم  يكون بحيث ؛ االسم تحسين يستحب .١٩

 . به

 أوفيـه  ، الـدين  مخالفـة  :األسباب هذه من واحد فيه وجد إذا االسم تغيير يستحب .٢٠

 األسماء من يقبح ما أو ، الدين باب من تزكية

 وتطــبخ عظامهــا تكــسر وال المفاصــل علــى وتقطــع العقيقــة تــذبح أن يــستحب .٢١

 .المولود بسالمة تفاؤال ، جُدُوالً

 فلـم  بالـسكر  الطـبخ  وأما ، نيا بلحمها يتصدق ال وأن ، العقيقة لحم طبخ يستحب .٢٢

 .يثبت

 ، وينفعـه  ويعجبه يسره وما ، والطرفة التحفة الولدان من الصغير إعطاء يستحب .٢٣

  بالنماء وتفاؤال ، الكبير سرور من أعظم بذلك سروره ألن ، الثمرة أول ذلك ومن

 أو لـبطن،  ظهـراً  الحـال  بتقلـب  أو المحـذور،  بدفع التفاؤل إما الدعاءبظهورالكفين .٢٤

 . قدمه إلى رأسه من برحمته اهللا يغمره أن يلتمس

 .المطلوب بحصول تفاؤال مناسب سمبا الدعاء ختم يستحب .٢٥
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 بإصـابة  التفـاؤل  ففيـه  ؛ - مـشروعيته  يـرى  من قول على – الدعاء بعد الوجه مسح .٢٦

 إلـى  يسري فمنه وأوالها األعضاء أعلى هو الذي وجهه إلى بإيصاله وتبركا ، طلب ما

 .األعضاء سائر

ــدعاء يــستحب .٢٧ ــد ال ــد الثــوب لــبس عن ــا مــن وهــذا ،  النبــي عــن ورد بمــا الجدي  بب

 .خلقا ويصير يبلى حتى الثوب ذلك ويلبس يعمر بأن لالبس والدعاء التفاؤل

 
 

@    @    @ 
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  المراجع
 البخـاري  الحـسيني  اهللا لطـف  ابـن  علـي  بـن  حسن بن خان صديق محمد الطيب أبو ، العلوم أبجد .١

 ٢ -هـ ١٤٢٣ األولى الطبعة  ، حزم ابن دار ، القِنَّوجي

 فـؤاد  :المحقـق ،  النيـسابوري  المنـذر  بـن  إبـراهيم  بـن  محمـد  بكـر  أبو ، اإلجماع :الكتاب ، اإلجماع .٢

 مـ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ األولى الطبعة  ، والتوزيع للنشر المسلم دار  ، أحمد المنعم عبد

 وخـرج  أصـوله  راجـع  ، المعـافري  العربـي  بـن  بكـر  أبـو  اهللا عبـد  بـن  محمـد  القاضـي  ، القـرآن  أحكام .٣

  بيروت العلمية، الكتب دار ، عطا رالقاد عبد محمد: عليه وعلَّق أحاديثه

 .الكتب عالم  ، مفلح بن محمد  ، المرعية والمنح الشرعية اآلداب .٤

 هـ١٤٢٧ األولى،: الطبعة ، القاهرة – السالم دار ، كرمى عجاج أحمد ،  الرسول عهد في اإلدارة .٥

  طبعة بدون ، الحياة مكتبة دار  ، الماوردي محمد بن علي الحسن أبو ، والدنيا الدين أدب .٦

 النـووي،  شـرف  بن يحيى زكريا أبي الدين محي: تأليف  األبرار سيد كالم من المنتخب األذكار .٧

/ هــ ١٤١٨ (الثانيـة  الطبعـة  القـاهرة،  – الحديث دار الصبابطي، سيد الدين عصام: وفهرسة تخريج

 ).م١٩٩٧

 ، القـسطالني  ملـك ال عبـد  بـن  بكر أبى بن محمد بن أحمد ، البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد .٨

 هـ ١٣٢٣ السابعة،: الطبعة ، مصر األميرية، الكبرى المطبعة

 عـسكر  بـن  محمـد  بـن  الـرحمن  عبـد  ، مَالِـك  اإلمَامِ فقهِ فِي المَسَالِكِ أَشرَفِ إلىَ السالك إرشاد .٩

 مــصطفى ومطبعــة مكتبــة شــركة ، حــسن بــن إلبــراهيم مفيــدة تقريــرات: وبهامــشه البغــدادي،

 الثالثة: الطبعة ، مصر الده،وأو الحلبي البابي

 زهيـــر: إشـــراف ، األلبـــاني الـــدين ناصـــر محمـــد ، الـــسبيل منـــار أحاديـــث تخـــريج فـــي الغليـــل إرواء .١٠

 م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ الثانية: الطبعة ، بيروت – اإلسالمي المكتب ، الشاويش

 سمحـرو  عبـداهللا  أم: تحقيـق  الزركـشي،  بهـادر  بـن  محمـد : تـأليف  األدعيـة،  أحكـام  فـي  األزهية .١١

ــراف العـــسلي ــود: إشـ ــد بـــن محمـ ــداد، محمـ ــان، دار الحـ ــة والـــسودان، مـــصر الفرقـ ــى الطبعـ  األولـ

 ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

: المحقـق  ، البـر  عبـد  بـن  محمـد  بـن  اهللا عبـد  بن يوسف عمر أبو  األصحاب، معرفة في االستيعاب .١٢

 م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ األولى،: الطبعة ، بيروت الجيل، دار  ، البجاوي محمد علي

: وتعليـق  تحقيـق  الجـزري،  محمـد  بـن  علـي  األثيـر  ابـن  الـدين  لعـز  الـصحابة،  معرفـة  في الغابة أسد  .١٣

 .القاهرة الشعب، فايد، ومحمود عاشور ومحمد البنا محمد

      الطبعـة  لبنـان،  – بيـروت  العربـي،  التـراث  إحيـاء  دار األثيـر،  البـن  الـصحابة،  معرفـة  فـي  الغابـة  وأسد .١٤

 ).هـ١٤١٧ (األولى

ــصاري، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا ، الطالــب روض شــرح فــي لــبالمطا أســنى  .١٥  الكتــاب دار األن

 تاريخ وبدون طبعة دون ، اإلسالمي

  (العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو الصحابة، تمييز في اإلصابة .١٦

: الطبعـة  ، بيـروت  – العلمية الكتب دار  ، معوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق .١٧

 هـ ١٤١٥ - األولى

 دار مرعــب، محمــد: المحقــق  الــسكيت، ابــن  إســحاق بــن يعقــوب يوســف أبــو ، المنطــق إصــالح .١٨

     م ٢٠٠٢ ، هـ ١٤٢٣ األولى: الطبعة ، العربي التراث إحياء

 الطبعـة  ، بيـروت  – المعرفة دار: الناشر العباس بن إدريس بن محمد اهللا عبد أبو الشافعي ، األم .١٩

  م١٩٩٠/هـ١٤١٠: النشر سنة ، عةطب بدون

 دار ، المـرداوي  سـليمان  بـن  علـي  الحسن أبو الدين عالء ، الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف .٢٠

 .تاريخ بدون - الثانية الطبعة ، العربي التراث إحياء

 المصري نجيم بابن المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين زين  ، الدقائق كنز شرح الرائق البحر  .٢١

ــي ، ــره وفـ ــة: آخـ ــر تكملـ ــق البحـ ــد الرائـ ــن لمحمـ ــسين بـ ــن حـ ــي بـ ــوري علـ ــي الطـ ــادري الحنفـ  القـ

 تاريخ بدون - الثانية: الطبعة ، اإلسالمي الكتاب دار  عابدين، البن الخالق منحة: وبالحاشية

  الحنفـي  الكاسـاني  أحمـد  بـن  مـسعود  بـن  بكر أبو الدين، عالء ، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع .٢٢

 م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة ، العلمية بالكت دار



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٥٨

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

 أبـو  الـدين  سـراج  الملقـن  ابـن  ، الكبير الشرح في الواقعة واآلثار األحاديث تخريج في المنير البدر   .٢٣

 بـن  اهللا وعبـد  الغـيط  أبـو  مـصطفى : المحقـق  ، المـصري  الـشافعي  أحمـد  بـن  علـي  بن عمر حفص

 االولـى، : ،الطبعـة  الـسعودية -الريـاض  - توزيـع وال للنـشر  الهجـرة  دار ، كمـال  بـن  وياسر سليمان

 م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

 محمـد  بـن  محمـد   ، أحمديـة  سـيرة  فـي  نبوية وشريعة محمدية طريقة شرح في محمودية بريقة .٢٤

 هـ١٣٤٨ طبعة، بدون  ، الحلبي مطبعة ، الحنفي الخادمى سعيد أبو عثمان، بن مصطفى بن

 الغيتــابى حــسين بــن أحمــد بــن موســى بــن دأحمــ بــن محمــود محمــد أبــو ، الهدايــة شــرح البنايــة   .٢٥

 م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األولى،  لبنان، بيروت، - العلمية الكتب دار  ، العينى الدين بدر الحنفى

 الحميــري الكتــامي الملـك  عبــد بـن  محمــد بـن  علــي   ، األحكــام كتـاب  فــي واإليهـام  الــوهم بيـان    .٢٦

  الطبعـة  الريـاض  – طيبة دار  ، سعيد تآي الحسين. د :المحقق ، القطان ابن الحسن أبو الفاسي،

 م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ، األولى

 اليمنـي  العمرانـي  سـالم  بـن  الخيـر  أبـي  بـن  يحيـى  الحـسين  أبو ، الشافعي اإلمام مذهب في البيان   .٢٧

 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ األولى،: الطبعة ، جدة – المنهاج دار  النوري، محمد قاسم: المحقق ، الشافعي

 أحمـد  بـن  محمـد  الوليـد  أبو ، المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه حوالشر والتحصيل البيان   .٢٨

 لبنان - بيروت اإلسالمي، الغرب دار   ، وآخرون حجي محمد د: حققه ، القرطبي رشد بن

 م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،: الطبعة .٢٩

 طي،الغرنـا  العبدري يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن محمد ، خليل لمختصر واإلكليل التاج   .٣٠

 م١٩٩٤-هـ١٤١٦ األولى،: الطبعة ، العلمية الكتب دار  ، المالكي المواق اهللا عبد أبو

 بــن أحمــد بــن محمــد اهللا عبــد أبــو الــدين شــمس  ، وَاألعــالم المــشاهير وَوَفيــات اإلســالم تــاريخ .٣١

: عةالطب ، اإلسالمي الغرب دار  ، معروف عوّاد بشار الدكتور: المحقق ، الذهبي قَايْماز بن عثمان

 م ٢٠٠٣ األولى،

 فخـر  البـارعي،  محجـن  بـن  علـي  بـن  عثمـان  ، الـشِّلْبِيِّ  وحاشـية  الـدقائق  كنز شرح الحقائق تبيين .٣٢

 بـــن يـــونس بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الـــدين شـــهاب: الحاشـــية ، الحنفـــي الزيلعـــي الـــدين



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

ــشِّلْبِيُّ يــونس بــن إســماعيل ــرى المطبعــة ، ال ــة الكب ــوالق، - األميري ــى،: طبعــةال ، القــاهرة ب  األول

 هـ١٣١٣

 الكتــب دار  ، الــسمرقندي الــدين عــالء بكــر أبــو أحمـد،  أبــي بــن أحمــد بــن محمــد ، الفقهــاء تحفـة    .٣٣

 .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ الثانية،: الطبعة ، لبنان – بيروت العلمية،

 قـيم  ابـن  الـدين  شـمس  سـعد  بـن  أيـوب  بـن  بكـر  أبـي  بـن  أحمـد  ، المولـود  بأحكام المودود تحفة  .٣٤

 األولـى، : الطبعـة  ، دمـشق  – البيـان  دار مكتبـة : الناشـر  ، األرنـاؤوط  القـادر  عبد: المحقق ، الجوزية

 م١٩٧١ – ١٣٩١

    الزبيدي، السبكى ابن، العِراقي: المؤلفون ، الدين علوم إحياء أحاديث تخريج  .٣٥

 م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ األولى،: الطبعة ، الرياض – للنشر العاصمة دار 

 محمـد،  أبـو  اهللا، عبـد  بـن  القـوي  عبـد  بـن  العظـيم  عبـد   الـشريف،  لحديثا من والترهيب الترغيب   .٣٦

: الطبعــة بيــروت – العلميــة الكتــب دار الــدين، شــمس إبــراهيم: ،المحقــق المنــذري الــدين زكــي

 هـ١٤١٧ األولى،

 بــن فتــوح بــن اهللا عبــد بــن فتــوح بــن محمــد ، ومــسلم البخــاري الــصحيحين فــي مــا غريــب تفــسير .٣٧

 عبــد ســعيد محمــد زبيــدة:  ،المحقــق نــصر أبــي بــن اهللا عبــد أبــو الحَمِيــدي الميــورقي األزدي حميــد

 ١٩٩٥ - ١٤١٥ األولى،: الطبعة ، مصر – القاهرة - السنة مكتبة العزيز،

 خليـل : تحقيـق  العـسقالني،  حجـر  بـابن  الـشهير  علـي  بـن  أحمـد  الحـافظ  لإلمام التهذيب، تقريب .٣٨

 ).م١٩٩٧ – هـ١٤١٧ (الثانية الطبعة لبنان، – بيروت المعرفة دار شيحا، مأمون

 بـن  محمـد  بـن  علـي  بـن  أحمـد  الفـضل  أبـو  ، الكبيـر  الرافعـي  أحاديـث  تخـريج  فـي  الحبير التلخيص   .٣٩

 .م١٩٨٩. هـ١٤١٩ األولى الطبعة ، العلمية الكتب دار ، العسقالني حجر بن أحمد

 ابــن حمنالــر عبــد الفــرج أبــي الــدين جمــال ، والــسير التــاريخ عيــون فــي األثــر أهــل فهــوم تلقــيح .٤٠

  .م١٩٩٧ األولى،: الطبعة ، بيروت – األرقم أبي بن األرقم دار شركة ، الجوزي



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٦٠

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

 المـالكي  البغـدادي  الثعلبـي  نـصر  بـن  علـي  بـن  الوهـاب  عبـد  محمـد  أبـو   ، المـالكي  الفقـة  في التلقين .٤١

ــو محمــد أويــس أبــي :تحقيــق ــزة ب ــة الكتــب دار  التطــواني، الحــسني خب  األولــى الطبعــة ، العلمي

 م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

 المكتبـة   ، الـسيوطي  الـدين  جـالل  بكـر،  أبـي  بـن  الـرحمن  عبد  ، مالك موطأ شرح الحوالك تنوير  .٤٢

 هـ ١٩٦٩ - ١٣٨٩  ، مصر – الكبرى التجارية

 دار عطـا،  القـادر  عبـد  مصطفى: عليه وعلق حققه. العسقالني حجر ابن لإلمام التهذيب، تهذيب .٤٣

 ).م١٩٩٤ – هـ١٤١٥ (ىاألول الطبعة – لبنان – بيروت العلمية الكتب

 جمـال  الحجـاج،  أبـو  يوسـف،  بـن  الـرحمن  عبـد  بـن  يوسـف   الرجـال،  أسـماء  فـي  الكمـال  تهـذيب    .٤٤

: الناشـر  ، معـروف  عـواد  بـشار . د: المحقـق  ، المـزي  الكلبـي  القـضاعي  محمد أبي الزكي ابن الدين

 ١٩٨٠ - ١٤٠٠ ، األولى الطبعة ، بيروت – الرسالة مؤسسة

 مرعـب  عـوض  محمـد : المحقـق  ، منـصور  أبـو  ، الهروي األزهري بن أحمد بن محمد ، اللغة تهذيب .٤٥

 م٢٠٠١ األولى،: الطبعة ، بيروت – العربي التراث إحياء دار

 علـي  بـن  العـارفين  تـاج  بـن  الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين ، الصغير الجامع بشرح التيسير .٤٦

 الطبعــة ، الريــاض – الــشافعي مــاماإل مكتبــة ، القــاهري المنــاوي ثــم الحــدادي العابــدين زيــن بــن

 م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الثالثة،

 المكتبـة  ، األزهـري  اآلبـي  الـسميع  عبـد  بـن  صـالح   ، القيروانـي  زيـد  أبي ابن رسالة شرح الداني الثمر .٤٧

  بيروت – الثقافية

 .طبعة بدون ، المالكي الكردي الحاجب ابن ، األمهات جامع .٤٨

 فيض مع السيوطي، الرحمن عبد الدين جالل للحافظ النذير، البشير أحاديث من الصغير الجامع .٤٩

 .النبوية السنة إحياء دار القدير،

 الكتــب دار القرطبــي، األنــصاري أحمــد بــن محمــد اهللا عبــد أبــي لإلمــام القــرآن، ألحكــام الجــامع .٥٠

 دار القرطبـي،  اهللا عبـد  ألبـي  القرآن، ألحكام والجامع ،)م١٩٩٣ – هـ١٤١٣ (لبنان – بيروت العلمية،

 .رالفك



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 ، الـصميعي  دار ، زيـد  بـن  عبـداهللا  بـن  بكـر  أبـو  ، للـدعاء  رفعهمـا  بعـد  باليـدين  الوجه مسح في جزء .٥١

  الرياض ، م١٩٩٥ ، هـ١٤١٦ ، الثانية الطبعة

، البُجَيْرَمِـيّ  عمـر  بـن  محمـد  بـن  سـليمان  ، الخطيـب  شـرح  علـى  الحبيب تحفة = البجيرمي حاشية .٥٢

 .طبعة بدون ، الفكر دار

، عابـدين  العزيـز  عبـد  بـن  عمر بن أمين محمد  ، المختار الدر على المحتار رد=  عابدين ابن حاشية .٥٣

 م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثانية، الطبعة ، بيروت-الفكر دار

 منــصور بــن عمــر بــن ســليمان ، الطــالب مــنهج شــرح بتوضــيح الوهــاب فتوحــات = الجمــل حاشــية .٥٤

 تاريخ نوبدو طبعة بدون  الفكر، دار بالجمل، المعروف األزهري، العجيلي

 ، العلميـة  الكتـب  دار ، المـالكي  الخرشي عبداهللا بن محمد ، خليل مختصر على الخرشي حاشية .٥٥

  .م١٩٩٧ / هـ١٤١٧ ، األولى الطبعة ، لبنان ، بيروت

 الفكـر  دار ، المـالكي  الدسـوقي  عرفـة  بـن  أحمد بن محمد  الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية .٥٦

 تاريخ وبدون طبعة بدون

 )ناشر بدون  (، قاسم بن محمد بن الرحمن عبد ، المستقنع زاد شرح المربع الروض حاشية .٥٧

 هـ ١٣٩٧ - األولى: الطبعة

 العبـاس  أبـو  مالـك  لمـذهب   المسالك ألقرب السالك لغة =  الصغير الشرح على الصاوي حاشية  .٥٨

 تاريخ وبدون طبعة بدون ، المعارف دار بالصاوي الشهير الخلوتي، محمد بن أحمد

ــى عــدويال حاشــية .٥٩ ــة شــرح عل ــاني، الطالــب كفاي ــو  الرب ــي ،الحــسن أب  مكــرم بــن أحمــد بــن عل

 - هـ١٤١٤  ، طبعة بدون  بيروت، – الفكر دار ، البقاعي محمد الشيخ يوسف: المحقق ، الصعيدي

 م١٩٩٤

 ، بيـروت  – الفكـر  دار ، عميـرة  البرلـسي  وأحمـد  القليـوبي  سـالمة  أحمـد  ، وعميرة قليوبي حاشيتا .٦٠

 م١٩٩٥-هـ١٤١٥ طبعة، بدون

 بـن  علـي  الحـسن  أبو  ، المزني مختصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوي   .٦١

 محمـد  علـي  الـشيخ  :تحقيـق  ، بالمـاوردي  الـشهير  البغـدادي،  البـصري  حبيـب  بـن  محمـد  بن محمد



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٦٢

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

 ولـى، األ الطبعـة  ، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار  الموجود، عبد أحمد عادل الشيخ - معوض

 م ١٩٩٩- هـ ١٤١٩

 العلميــة، الكتــب ر دا، الــدميري، علــي بــن عيــسى بــن موســى بــن محمــد ، الكبــرى الحيــوان حيــاة .٦٢

 هـ ١٤٢٤ الثانية،: الطبعة  ، بيروت

 ابــن حاشــية مــع النعمــان حنيفــة أبــي اإلمــام مــذهب فقــه فــي األبــصار تنــوير شــرح المختــار الــدر .٦٣

 ).م١٩٩٥ – هـ١٤١٥ لبنان – بيروت الفكر، دار عابدين،

 الحـسيني  فهمي: تعريب،  أفندي أمين خواجه حيدر علي ، األحكام مجلة شرح في الحكام درر .٦٤

 م١٩٩١ - هـ١٤١١ ، األولى  الطبعة ، الجيل دار   ،

 دار عطـا،  عبـدالقادر  مـصطفى : وتحقيق دراسة الطبراني، أحمد بن سليمان القاسم ألبي الدعاء، .٦٥

 ).م١٩٩٣ – هـ١٤١٣ (األولى بعةالط لبنان، – بيروت العلمية، الكتب

: إعـداد  العثيمـين،  صـالح  بـن  محمـد   منهـا،  والتحـذير  والمعتمـر  الحـاج  فيهـا  يقع التي األخطاء دليل .٦٦

 ).م١٩٩٦ – هـ١٤١٧ (األولى الطبعة الوطن، دار لوز، أبو حسين بن علي أنس أبو

، الحنبلـى  لمقدسـي ا الكرمـى  أحمـد  بن بكر أبى بن يوسف بن مرعي ، المطالب لنيل الطالب دليل .٦٧

 الرياض والتوزيع، للنشر طيبة دار  الفاريابي، محمد نظر قتيبة أبو: المحقق

 ، البكــري إبــراهيم بــن عــالن بــن محمــد بــن علــي محمــد  الــصالحين، ريــاض لطــرق الفــالحين دليــل .٦٨

ــا اعتنـــى ــأمون خليـــل: بهـ  ، لبنـــان – بيـــروت والتوزيـــع، والنـــشر للطباعـــة المعرفـــة دار  شـــيحا، مـ

 م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ لرابعة،الطبعةا

 ، التيـسير  دار ، حجـازي  حمـودة  صـفوت  أحاديثـه  خـرج  ، سـالم  محمـد  عطيـة  ، اإلسالم في الدماء .٦٩

  م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ، األولى الطبعة ، مصر – القاهرة

   بـالقرافي  الـشهير  المـالكي  الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو ، الذخيرة .٧٠

 م ١٩٩٤ األولى، الطبعة ، بيروت -اإلسالمي الغرب دار  ، المحققين نم مجموعة  تحقيق

 الـرحمن  عبـد  أبي: وتعليق تحقيق ، الجزائري الميلي محمد بن مبارك ، ومظاهره الشرك رسالة  .٧١

 ) م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ (األولى الطبعة ، والتوزيع للنشر الراية دار  ، محمود



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 الفكر دار ، المالكي القيرواني، النفزي، الرحمن عبد) زيد أبي (بن اهللا عبد محمد أبو ، الرسالة .٧٢

 زهيـر : تحقيـق  ، النـووي  شـرف  بـن  يحيى الدين محيي زكريا أبو ، المفتين وعمدة الطالبين روضة   .٧٣

 م١٩٩١ / هـ١٤١٢ الثالثة،: الطبعة ، عمان -دمشق -بيروت اإلسالمي، المكتب  الشاويش،

 قـيم  ابـن  الـدين  شـمس  سـعد  بـن  أيـوب  بـن  بكـر  أبـي  بـن  محمـد   ، العبـاد  خيـر  هـدي  فـي  المعاد زاد .٧٤

 الطبعةالــسابعة ، الكويــت اإلســالمية، المنــار مكتبــة - بيــروت الرســالة، المؤســسة ، الجوزيــة

 م١٩٩٤ /هـ١٤١٥ ، والعشرون

 مكتبــة ، األلبــاني الــدين ناصــر بــن محمــد :تعليــق ، للــصنعاني ، المــرام بلــوغ شــرح الــسالم ســبل  .٧٥

  هـ١٤٢٧ ، األولى بعةالط  ، الرياض ، المعارف

 حقـق  ،)اإلمـام  ابـن  (همـام  بـن  علـي  بـن  محمد بن محمد: تأليف والذكر، الدعاء في المؤمن سالح .٧٦

 – دمــشق الطيبــة، الكلــم ودار كثيــر بــان دار مــستو، ديــب الــدين محــي أحاديثــه وخــرج نــصوصه

 ).م١٩٩٣ – هـ١٤١٤ (األولى الطبعة – بيروت

 مكتبــة األلبــاني، الــدين ناصــر لمحمــد وفوائــدها، هــافقه مــن وشــيء الــصحيحة األحاديــث سلــسلة .٧٧

 ).م١٩٩٥ – هـ١٤١٥ (الثانية الطبعة الرياض، المعارف

 القـادر  عبـد  محمـد : تحقيـق . البيهقـي  علـي  بـن  الحـسين  بن أحمد بكر أبي لإلمام الكبرى، السنن .٧٨

 ).م١٩٩٤ -  هـ١٤١٤ (األولى الطبعة لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار. عطا

ــ ســنن .٧٩ ــدارقطني، عمــر بــن علــي اإلمــام الحــافظ اإلســالم لــشيخ دارقطني،ال  التــراث أحيــاء دار ال

 ).م١٩٩٣ – هـ١٤١٣ (لبنان، – بيروت العربي، التاريخ ومؤسسة العربي

 دار. الـشقيري  خـضر  الـسالم  عبـد  بـن  لمحمـد  والـصلوات،  باألذكـار  المتعلقـة  والمبتـدعات  الـسنن  .٨٠

 ).م١٩٨٨ – هـ١٤٠٨ (بيروت الجيل،

 مـن  مجموعـة  :المحقـق  ، الـذهبي  أحمـد  بـن  محمـد  اهللا عبد أبو الدين شمس  ، النبالء عالمأ سير .٨١

 / هـــ ١٤٠٥ ، الثالثــة الطبعــة ، الرســالة مؤســسة  األرنــاؤوط، شــعيب الــشيخ بإشــراف المحققــين

  م ١٩٨٥



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٦٤

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

 المــصري الزرقــاني يوســف بــن البــاقي عبــد بــن محمــد ، مالــك اإلمــام موطــأ علــى الزرقــاني شــرح .٨٢

 األولــى، الطبعــة ، القــاهرة – الدينيــة الثقافــة مكتبــة ، ســعد الــرءوف عبــد طــه: تحقيــق ، األزهــري

 م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

: المتـــوفى (الحنبلـــي المـــصري الزركـــشي اهللا عبـــد بـــن محمـــد الـــدين شـــمس ، الزركـــشي شـــرح .٨٣

 م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ األولى، الطبعة ، العبيكان دار) هـ٧٧٢

 شــعيب: تحقيــق  ، الــشافعي البغــوي الفــراء بــن دمحمــ بــن مــسعود بــن حــسين  ، الــسنة شــرح   .٨٤

 الثانيـــة،: الطبعـــة ، بيـــروت دمـــشق، - اإلســـالمي المكتـــب  الـــشاويش، زهيـــر محمـــد-األرنـــؤوط

 م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣

   العربي الكتاب دار ، قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد  المقنع، متن على الكبير الشرح .٨٥

 .الفكر دار الدسوقي، حاشية بهامش لدردير،ا أحمد البركات ألبي الكبير، الشرح .٨٦

 محمـد  بـن  سَـعيد   ، التَّعلـيم  مَـسَائل  بـشَرح  الكـريم  بُـشرى  المُسمّى الحضرمية المُقَدّمَة شَرح    .٨٧

  جدة والتوزيع، للنشر المنهاج دار  ، الدَّوْعَنِيُّ بَاعِشن بَاعَليّ

 بــه اعتنــى العثيمــين، صــالح بــن محمــد: الــشيخ فــضيلة شــرح المــستنقع، زاد علــى الممتــع الــشرح .٨٨

 مؤسـسة  المـشيقح  علـي  بـن  خالـد . ود الخيـل  أبـا  اهللا عبـد  بـن  سـليمان . د: وتـصويباً  وترتيباً جمعاً

 ).م١٩٩٧ – هـ١٤١٧ (األولى، الطبعة. السعودية العربية المملكة – الرياض آسام،

 الــدين محيــي زكريــا أبــو  ، الحجــاج بــن مــسلم صــحيح شــرح منهــاج =  مــسلم علــى النــووي شــرح .٨٩

 ١٣٩٢ الثانية، الطبعة ، بيروت – العربي التراث إحياء دار ، النووي شرف بن يحيى

 كراتشي - خانة كتب قديمي:  الناشر  ، للسيوطي ماجه ابن سنن شرح .٩٠

 تمـيم  أبـو : تحقيـق  ، الملـك  عبـد  بـن  خلـف  بـن  علـي  الحـسن  أبـو  بطال ابن ، البخارى صحيح شرح .٩١

 - هــ ١٤٢٣ الثانيـة، : الطبعـة  ، الريـاض  الـسعودية،  - الرشـد  ةمكتبـ : النـشر  دار ، إبـراهيم  بـن  ياسر

 م٢٠٠٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 ابـن  الـدين  صـالح  بـن  يـونس  بـن  منـصور ،  المنتهى لشرح النهى أولي دقائق = اإلرادات منتهى شرح .٩٢

 الـشمائل    م١٩٩٣ - هــ ١٤١٤ األولـى،  الطبعـة  ، الكتـب  عـالم ،  الحنبلـى  البهـوتى  إدريـس  بـن  حسن

 الشريفة

: تحقيــق ، الفــارابي الجــوهري حمــاد بــن إســماعيل نــصر أبــو ، العربيــة احوصــح اللغــة تــاج الــصحاح .٩٣

 م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ الرابعة الطبعة ، بيروت – للماليين العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد

 مــصطفى محمــد. د  :تحقيــق ، خزيمــة بــن إســحاق بــن محمــد بكــر أبــو  ، خزيمــة ابــن صــحيح    .٩٤

 بيروت - اإلسالمي المكتب   األعظمي،

 اإلسالمي المكتب الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو  ، وزياداته الصغير الجامع صحيح .٩٥

 زهيـر : طبعـه  علـى  أشـرف   الـدين،  ناصـر  محمـد  الـرحمن  عبـد  أبـو   ، وزيادتـه  الصغير الجامع ضعيف .٩٦

 .اإلسالمي المكتب: الناشر ، الشاويش

 ، العراقـي   الـرحيم  عبد لدينا زين الفضل أبو  ، التقريب شرح في التثريب طرح سعد ابن طبقات  .٩٧

 التـاريخ  ومؤسـسة  العربي، التراث إحياء دار (منها عدة دور وصورتها - القديمة المصرية الطبعة

 الهاشـمي،  منيـع  بـن  سـعد  بـن  محمـد  اهللا عبـد  أبو  ، الكبرى الطبقات )العربي الفكر ودار العربي،

 م ١٩٦٨ األولى،: الطبعة ، بيروت – صادر دار ، عباس إحسان: المحقق سعد، بابن المعروف

 الـسعيد  محمـد  هـاجر  أبـو   :تحقيـق  ، الـذهبي    اهللا عبـد  أبـو  الـدين  شمس  ، غبر من خبر في العبر   .٩٨

 بيروت - العلمية الكتب دار  ، زغلول بسيوني بن

 الحـق  إرشـاد : المحقـق  ، الجـوزي   الفـرج  أبـو  الـدين  جمـال   الواهيـة،  األحاديـث  فـي  المتناهية العلل .٩٩

  باكستان آباد، فيصل األثرية، العلوم إدارة   األثري،

 إحيــاء دار: الناشــر ، العينــى  أحمــد بــن محمــود محمــد أبــو   ، البخــاري صــحيح شــرح القــاري عمــدة .١٠٠

 بيروت - العربي التراث

 الـسني،  ابـن  بــ  المعـرف  الـدينوري  محمـد  ابـن  أحمـد  بكـر  أبـي  الحـافظ : تـأليف  والليلـة،  اليـوم  عمل .١٠١

 .الرياض المؤيد، مكتبة عيون، محمد بشير: عليه وعلق أحاديث وخرج حققه



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٦٦

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

  الفكــر، دار ، البــابرتي الرومــي الــدين جمــال ، محمــود بــن محمــد بــن محمــد  ، الهدايــة شــرح العنايــة .١٠٢

 تاريخ وبدون طبعة بدون

 عللـه  وإيـضاح  داود أبـي  سنن تهذيب: القيم ابن حاشية ومعه داود، أبي سنن شرح المعبود عون .١٠٣

 العلميـة  الكتب دار: الناشر ، آبادي العظيم حيدر، بن علي بن أمير بن فأشر محمد  ومشكالته،

 هـ ١٤١٥ الثانية، الطبعة ، بيروت –

 ، األنـصاري  زكريـا  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  بـن  زكريا: المؤلف ، الوردية البهجة شرح في البهية الغرر .١٠٤

 تاريخ وبدون طبعة بدون  الميمنية، المطبعة: الناشر

 اهللا عبـد . د: المحقـق   الـدينوري  قتيبـة  بـن  مـسلم  بـن  اهللا عبـد  محمد أبو: فالمؤل ، الحديث غريب .١٠٥

 محمـد  الـشيخ  سـماحة  ورسـائل  فتـاوى  ١٣٩٧ األولـى،  الطبعـة  ، بغـداد  – العاني مطبعة  الجبوري،

ــراهيم بــن ــرحمن عبــد بــن محمــد: وتحقيــق ترتيــب ، إب  الحكومــة مطبعــة مكــة قاســم، ابــن ال

 ).هـ١٣٩٩ (األولى الطبعة

 الثانيــة، الطبعـة  الفكـر  دار  البلخـي،  الـدين  نظـام  برئاســة علمـاء  لجنـة :  المؤلـف   ، الهنديـة  الفتـاوى  .١٠٦

 هـ ١٣١٠

 ، الــشافعي العــسقالني الفــضل أبــو حجــر بــن علــي بــن أحمــد  ، البخــاري صــحيح شــرح البــاري فــتح .١٠٧

 ١٣٧٩ بيروت، - المعرفة دار: الناشر

 :تحقيــق   الحــسن، بــن رجــب بــن الــرحمن عبــد الــدين زيــن  ، البخــاري صــحيح شــرح البــاري فــتح  .١٠٨

 دار تحقيــق مكتــب  النبويــة، المدينــة - األثريــة الغربــاء مكتبــة: الناشــر ، المــؤلفين مــن مجموعــة

 م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ األولى،: الطبعة ، القاهرة – الحرمين

 أحاديـث  تخـريج  اختـصار  فـي  المجيـد  فتح: ومعه البر، عبد ابن لتمهيد الفقهي الترتيب البرفي فتح .١٠٩

 التحــف مجموعــة المغــراوي الــرحمن عبــد بــن محمــد الــشيخ: تخريجــه واختــصر رتبــة التمهيــد،

 ).م١٩٩٦ – هـ١٤١٦(األولى الطبعة السعودية، – الرياض الدولية، النفائس



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 األمـاني  بلـوغ : شـرحه  مختـصر  مـع  الـشيباني،  حنبـل  بـن  أحمـد  اإلمـام  مسند لترتيب الرباني الفتح .١١٠

 دار بالــساعاتي، الــشهير البنــا، الــرحمن عبــد بــن أحمــد: تــأليف كالهمــا ي،الربــان الفــتح أســرار مــن

 لبنان – بيروت العربي، التراث أحياء

 دار: الناشـر  القزوينـي  الرافعـي  محمد بن الكريم عبد  ، الكبير الشرح = الوجيز بشرح العزيز فتح .١١١

 الفكر

 عبـد : المحقـق   اهللا، عبـد  أبـو  مفـرج،  بـن  محمـد  بـن  مفلح بن محمد ،  الفروع تصحيح ومعه الفروع .١١٢

 مـ  ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ األولى  الطبعة ، الرسالة مؤسسة  التركي، المحسن عبد بن اهللا

 المـالكي    إدريـس  بـن  أحمـد  الـدين  شـهاب  العبـاس  أبـو   ، الفـروق  أنـواء  فـي  البروق أنوار = الفروق .١١٣

 تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة ، الكتب عالم ، بالقرافي الشهير

 محمـود : تحقيـق  الـسيوطي،  الدين جالل للحافظ الدعاء، في اليدين رفع أحاديث في عاءالو فض .١١٤

 األولــى  الطبعــة الزرقــاء،  – األردن المنــار، مكتبــة  الميــاديني، أمريــر  الحــاجي محمــود  بــن شــكور

 ).م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥(

 سـالم  بن) غنيم أو (غانم بن أحمد: المؤلف ، القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه    .١١٥

ــا، ابــن : النــشر تــاريخ ، طبعــة بــدون  ، الفكــر دار  المــالكي، األزهــري النفــراوي الــدين شــهاب مهن

 شـاه  معظـم  بـن  شـاه  أنـور  محمـد ) أمـالي   (، البخـاري  صـحيح  على الباري فيض   م١٩٩٥ - هـ١٤١٥

 العلميــة الكتــب دار  ، الميرتهــي عــالم بــدر محمــد: المحقــق، الديوبنــدي ثــم الهنــدي الكــشميري

 م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ األولى،: الطبعة ، لبنان – بيروت

  العــارفين تــاج بــن الــرؤوف بعبــد المــدعو محمــد الــدين زيــن  الــصغير، الجــامع شــرح القــدير فــيض .١١٦

 ١٣٥٦ األولى، الطبعة ، مصر – الكبرى التجارية المكتبة

 .لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار جزي، البن الفقهية، القوانين .١١٧

، قدامـة  بـن  محمـد  بـن  أحمـد  بـن  اهللا عبـد  الـدين  موفـق  محمـد  أبـو   ، أحمـد  اإلمـام  فقـه  فـي  افيالك .١١٨

 م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ األولى، الطبعة ، العلمية الكتب دار: الناشر



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٦٨

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

 عاصــم بــن البــر عبــد بــن محمــد بــن اهللا عبــد بــن يوســف عمــر أبــو ، المدينــة أهــل فقــه فــي الكــافي   .١١٩

 الحديثـة،  الريـاض  مكتبـة   ، الموريتـاني  ماديـك  ولـد  أحيـد  دمحم محمد: المحقق،   القرطبي النمري

 م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ الثانية،: الطبعة ، الرياض

 النــسائي وســنن الترمــزي، وجــامع داود، أبــي وســنن ومــسلم، البخــاري صــحيح: (الــستة الكتــب .١٢٠

 األولــى الطبعــة الــسعودية، – الريــاض والتوزيــع، للنــشر الــسالم دار) ماجــة ابــن وســنن الــصغرى،

 م١٩٩٩ – هـ١٤٢٠

 د المخزومـــي، مهـــدي د: المحقـــق ، البـــصري أحمـــد بـــن الخليـــل الـــرحمن عبـــد أبـــو ، العـــين كتـــاب .١٢١

 الهالل ومكتبة دار: الناشر ، السامرائي إبراهيم

 العلمية الكتب دار، البهوتي يونس بن منصور  ، اإلقناع متن عن القناع كشاف .١٢٢

 معلـى  بـن  حريـز  بـن  المـؤمن  عبـد  بـن  مـد مح بـن  بكـر  أبـو   اإلختـصار،  غايـة  حـل  فـي  األخيـار  كفاية .١٢٣

 وهبــي ومحمــد بلطجــي الحميــد عبــد علــي: المحقــق ، الــشافعي الــدين تقــي الحــصني، الحــسيني

 ١٩٩٤ األولى،: الطبعة ، دمشق – الخير دار  ، سليمان

 مــع المنــوخي، خلــف بــن محمــد بــن لعلــي القيروانــي زيــد أبــي ابــن لرســالة الربــاني الطالــب كفايــة .١٢٤

 .بيروت الثقافية، لمكتبةا العدوي، حاشية

ــدين جمــال الفــضل، أبــو علــى، بــن مكــرم بــن محمــد  ، العــرب لــسان .١٢٥  – صــادر دار ، منظــور ابــن ال

 هـ ١٤١٤ - الثالثة الطبعة بيروت،

   ، رجـب  بـن  أحمد بن الرحمن عبد الدين زين   ، الوظائف من العام لمواسم فيما المعارف لطائف .١٢٦

 م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ األولى، الطبعة،  حزم ابن دار

 العلمية، الكتب دار،  مفلح ابن محمد بن اهللا عبد بن محمد بن إبراهيم  ، المقنع شرح في المبدع .١٢٧

  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ األولى، الطبعة ، لبنان – بيروت

   بيــروت، – المعرفــة دار، السرخــسي األئمــة شــمس ســهل أبــي بــن أحمــد بــن محمــد  المبــسوط، .١٢٨

 م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ، طبعة بدون



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 بــداماد المعــروف ســليمان بــن محمــد بــن اهللا عبــد: تــأليف األبحــر، ملتقــى شــرح فــي نهــراأل مجمــع .١٢٩

 .لبنان – بيروت العربي، التراث أحياء ودار العربي التاريخ مؤسسة افندي،

  الفكر دار، النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو ، المهذب شرح المجموع .١٣٠

 عبـد : المحقـق ،  الحرانـي  تيميـة  بـن  الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي ، الفتاوى مجموع   .١٣١

   النبويـة،  المدينـة  الـشريف،  المـصحف  لطباعـة  فهـد  الملـك  مجمـع  ، قاسـم  بن محمد بن الرحمن

 م١٩٩٥/هـ١٤١٦

 محمــد بــن صــالح بــن محمــد ، العثيمــين صــالح بــن محمــد الــشيخ فــضيلة ورســائل فتــاوى مجمــوع .١٣٢

 :الطبعـة  ، الثريـا  دار - الـوطن  دار ، الـسليمان  إبـراهيم  بـن  ناصـر  بـن  فهد :وترتيب جمع،  العثيمين

   ١٤١٣ - األخيرة

 بـن  الخـضر  بـن  اهللا عبـد  بـن  الـسالم  عبـد   حنبـل،  بـن  أحمـد  اإلمـام  مـذهب  علـى  الفقه في المحرر   .١٣٣

 الثانيـة  الطبعـة  ، الريـاض  -المعـارف  مكتبـة ،  الـدين  مجـد  البركـات،  أبو الحراني، تيمية ابن محمد،

  مـ١٩٨٤- هـ١٤٠٤

 بـن  محمـود  الـدين  برهـان  المعـالي  أبو  ، حنيفة أبي اإلمام فقه النعماني الفقه في البرهاني المحيط .١٣٤

 بيـروت  العلميـة،  الكتـب  دار  ، الجندي سامي الكريم عبد  :تحقيق ، العزيزالبخاري عبد بن أحمد

 م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ األولى،: الطبعة ، لبنان –

  ، بيـروت  – المعرفة دار   ، المزني إبراهيم أبو ، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل  ، المزني مختصر .١٣٥

   م١٩٩٠/هـ١٤١٠

: اختـصره  المـروزي،  نـصر  بـن  محمـد  اهللا عبـد  ألبـي  الـوتر  وكتاب رمضان وقيام الليل قيام مختصر .١٣٦

 .باكستان آباد، فيصل آكادمي حديث: الناشر المقريزي، علي بن حمد

 وبــدون طبعــة بــدون  التــراث، دار  ، الحــاج بــابن شهيرالــ   محمــد بــن محمــد اهللا عبــد أبــو  المــدخل، .١٣٧

 المدونة تاريخ

 مؤسـسة   األرنـاؤوط  شـعيب : المحقـق  ، إسـحاق  بـن  األشـعث  بـن  سـليمان  داود أبو  ، المراسيل .١٣٨

 ١٤٠٨ األولى، الطبعة ، بيروت – الرسالة



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٧٠

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

  الـــسالم عبـــد محمـــد بـــن اهللا عبيـــد الحـــسن أبـــو  ، المـــصابيح مـــشكاة شـــرح المفـــاتيح مرعـــاة   .١٣٩

ــاركفوري ــة البحــوث إدارة  ، المب ــدعوة العلمي ــاء وال ــسلفية الجامعــة - واإلفت ــارس - ال ــد بن  الهن

 م ١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤ - الثالثة الطبعة

 الهـروي  المال الدين نور الحسن أبو محمد،) سلطان (بن علي  ، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة 

 م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ األولى، :الطبعة ، لبنان – بيروت الفكر، دار  ، القاري

     حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو  ، اهللا عبد ابنه رواية حنبل بن أحمد مسائل .١٤٠

 م١٩٨١ هـ١٤٠١ األولى،  بيروت، – اإلسالمي المكتب ، الشاويش زهير  :المحقق

 بـن  إسـحاق  :تـأليف  ، راهويـه  بن وإسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسائل وإسحاق أحمد مسائل .١٤١

 العلمــي، البحــث عمــادة: الناشــر ، بالكوســج المعــروف المــروزي، يعقــوب أبــو بهــرام، بــن صورمنــ

 م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٥ األولى، الطبعة ، المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة

 ، البيــع بــابن المعــروف اهللا عبــد بــن محمــد الحــاكم اهللا عبــد أبــو  ، الــصحيحين علــى المــستدرك .١٤٢

  ١٩٩٠ - ١٤١١ األولى، الطبعة ، بيروت – العلمية الكتب دار  ،عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق

 قاســم بــن مــساعد: وتحقيــق دراســة الــسامري، اهللا عبــد بــن محمــد الــدين لنــصير المــستوعب، .١٤٣

 ).م١٩٩٣ – هـ١٤١٣ (األولى الطبعة الرياض، المعارف، مكتبة الفالح،

 شـــعيب: المحقــق ، نبــل ح بــن  محمــد  بــن  أحمــد  اهللا عبــد  أبــو   ، حنبــل  بــن  أحمــد  اإلمــام  مــسند  .١٤٤

 م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ األولى، الطبعة ، الرسالة مؤسسة  ، وآخرون مرشد، عادل - األرنؤوط

، البوصـيري  بكـر  أبـي  بـن  أحمـد  الـدين  شـهاب  العبـاس  أبـو   ، ماجـه  ابـن  زوائـد  فـي  الزجاجة مصباح .١٤٥

 هـ ١٤٠٣ الثانية، الطبعة ، بيروت – العربية دار  ، الكشناوي المنتقى محمد: المحقق

: المحقــق  شــيبة، أبــي بــن بكــر أبــو   ، واآلثــار األحاديــث فــي المــصنف الكتــاب = شــيبة أبــي مــصنف .١٤٦

  الرياض – الرشد مكتبة ، الحوت يوسف كمال

 ، الــسيوطي عبــده بــن ســعد بــن مــصطفى: المؤلــف ، المنتهــى غايــة شــرح فــي النهــى أولــي مطالــب .١٤٧

 م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الثانية، الطبعة ، اإلسالمي المكتب: الناشر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 ، الحكمــي علــي بــن أحمــد بــن حــافظ  ، األصــول علــم إلــى الوصــول ســلم بــشرح القبــول معــارج    .١٤٨

 م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ ، األولى الطبعة ، الدمام – القيم ابن دار  عمر، أبو محمود بن عمر :المحقق

 :الناشــر عكاشــة ثــروت: تحقيــق، الــدينوري قتيبــة بــن مــسلم بــن اهللا عبــد محمــد أبــو  ، المعــارف .١٤٩

 م ١٩٩٢ الثانية، الطبعة ، القاهرة للكتاب، العامة المصرية الهيئة

 الخطـاب  بـن  إبـراهيم  بـن  محمـد  بـن  حمـد  سـليمان  أبو  ، داود أبي سنن شرح وهو السنن، معالم  .١٥٠

 - هــــ ١٣٥١ األولـــى  الطبعـــة ، حلـــب – العلميـــة المطبعـــة: الناشـــر ، بالخطـــابي المعـــروف البـــستي

   م١٩٣٢

 جمـال  المحاسـن  أبـو  محمـد،  بـن  موسـى  بـن  يوسـف   ، اآلثـار  مـشكل  مـن  المختـصر  من المعتصر .١٥١

 بيروت - الكتب عالم  ، المَلَطي الدين

 عوض بن طارق: المحقق ، الطبراني القاسم أبو ،  أيوب بن أحمد بن سليمان ، األوسط المعجم .١٥٢

  القاهرة – الحرمين دار  ، الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد ، محمد بن اهللا

 األمـين  محمـد : المحقـق ،  البغـوي   العزيز عبد بن محمد بن اهللا عبد القاسم أبو ، صحابةال معجم  .١٥٣

 م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ األولى،  الطبعة ، الكويت – البيان دار مكتبة ، الجكني محمد بن

 الطبرانـي،  القاسـم  أبـو  الـشامي،  اللخمـي  مطيـر  بـن  أيـوب  بـن  أحمـد  بن سليمان  ، الكبير المعجم .١٥٤

 الثانية  الطبعة ، القاهرة – تيمية ابن مكتبة  ، السلفي المجيد عبد بن حمدي: المحقق

 األولـى،   الطبعـة  ، الكتـب  عـالم ،  عمـر  الحميد عبد مختار أحمد د  ، المعاصرة العربية اللغة معجم .١٥٥

 م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩

ــار .١٥٦ ــاوى عــن المغــرب والجــامع المعــرب المعي ــدلس إفريقيــة أهــل فت ــأليف والمغــرب، واألن  أبــي: ت

 دار حجـي،  محمـد . د: بإشـراف  الفقهاء من جماعة خرجه الونشريسي، يحيى بن أحمد اسالعب

 – المغربيـــة للمملكـــة اإلســـالمية والـــشؤون األوقـــاف وزارة نـــشر بيـــروت، – اإلســـالمي الغـــرب

 .الرباط

 مكتبــة ، قدامــة بــابن الــشهير  ، أحمــد بــن اهللا عبــد الــدين موفــق محمــد أبــو ، قدامــة البــن المغنــي   .١٥٧

 طبعة بدون  ، القاهرة



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٧٢

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

/ هـــ١٤٢٢ الرابعــة الطبعــة ، الــساقي دار، علــي جــواد. د، اإلســالم قبــل العــرب تــاريخ فــى المفــصل .١٥٨

 م٢٠٠١

 أبـو  القرشـي،  األموي المرواني الهيثم بن أحمد بن محمد بن الحسين بن علي   ، الطالبيين مقاتل .١٥٩

 بيروت المعرفة، دار  ، صقر أحمد السيد: المحقق ، األصبهاني الفرج

 محمــد بــن علــي بــن الــرحمن عبــد الفــرج أبــو الــدين جمــال ، والملــوك األمــم تــاريخ فــي لمنــتظما .١٦٠

ــد محمــد: المحقــق ، الجــوزي ــد مــصطفى عطــا، القــادر عب ــة، الكتــب دار  ، عطــا القــادر عب  العلمي

 م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ األولى، الطبعة ،بيروت

 القرطبـي  التجيبـي  وارث بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو  ، الموطإ شرح المنتقى .١٦١

 هـ ١٣٣٢ األولى،  الطبعة ، مصر محافظة بجوار - السعادة مطبعة  ، األندلسي الباجي

 محمــد بــن ســعيد بــن اهللا عبــد،   الرســول شــمائل إلــى الوصــول وســائل علــى الــسؤل منتهــى   .١٦٢

 جدة - المنهاج دار  ، المكي ثم المراوعي، ثم الشحاري، الحضرميّ اللّحجي عبادي

 دار،  المـالكي  اهللا عبـد  أبـو  علـيش،  محمـد  بـن  أحمـد  بـن  محمـد   ، خليـل  مختصر شرح الجليل منح .١٦٣

 م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: النشر تاريخ ، طبعة بدون: الطبعة ، بيروت – الفكر

 الطرابلــسي   بــن محمــد اهللا عبــد أبــو الــدين شــمس  ، خليــل مختــصر شــرح فــي الجليــل مواهــب   .١٦٤

   هـ١٤١٢ الثالثة، الطبعة ، الفكر دار  ، المالكي عينيالرُّ بالحطاب المعروف المغربي،

ــة الموســوعة .١٦٥ ــة الفقهي ــشئون األوقــاف وزارة  ، الكويتي  مــن: (الطبعــة الكويــت - اإلســالمية وال

 )هـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤

  ، األعظمـي  مصطفى محمد: المحقق،  المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك  ، الموطأ .١٦٦

 م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ األولى، الطبعة  نهيان آل سلطان بن زايد مؤسسة

 حمـدي : تحقيـق  العـسقالني،  حجر ابن الحافظ: تأليف األذكار، أحاديث تخريج في األفكار نتائج .١٦٧

 ).م٢٠٠٠ – هـ١٤٢١(األولى الطبعة بيروت، دمشق، كثير، ابن دار السلفي، المجيد عبد

 أبـو  الـدين  جمـال    ، الزيلعـي  تخـريج  يفـ  األلمعـي  بغيـة  حاشـيته  مـع  الهداية ألحاديث الراية نصب   .١٦٨

: المحقـق  ، البَنُـوري  يوسـف  محمـد : للكتـاب  قـدم ،  الزيلعـي  محمـد  بـن  يوسـف  بـن  اهللا عبد محمد



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

ــة محمــــد ــان مؤســــسة  ، عوامــ ــة الريــ ــان- بيــــروت - والنــــشر للطباعــ ــة دار/ لبنــ ــة القبلــ  للثقافــ

 م١٩٩٧/هـ١٤١٨ األولى، الطبعة ، السعودية – جدة -اإلسالمية

 بإشــراف المختــصين مــن عــدد :إعــداد،  الكــريم الرســول أخــالق مكــارم فــي النعــيم نــضرة   .١٦٩

 الرابعة الطبعة ، جدة والتوزيع، للنشر الوسيلة دار  ، حميد بن اهللا عبد بن صالح/ الشيخ

 الكـــريم محمـــد بـــن المبـــارك الـــسعادات أبـــو الـــدين مجـــد  واألثـــر، الحـــديث غريـــب فـــي النهايـــة   .١٧٠

 طـاهر  :تحقيـق  ، م١٩٧٩ - هــ ١٣٩٩ بيـروت،  - العلميـة  المكتبـة   ، )ألثيـر ا ابن (المعروف الشيباني

 الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد

 بيـروت  – الفكر دار  ، بلدا التناري ، الجاوي نووي عمر بن محمد  ، المبتدئين إرشاد في الزين نهاية .١٧١

 األولى الطبعة ،

 دار ، الرملــي   أحمــد العبــاس أبــي بــن محمــد الــدين شــمس  ، المنهــاج شــرح إلــى المحتــاج نهايــة   .١٧٢

 م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ - الطبعةاألخيرة   ، بيروت الفكر،

 أبـو  الجـويني،  محمـد  بـن  يوسـف  بـن  اهللا عبـد  بـن  الملـك  عبـد   ، المـذهب  درايـة  فـي  المطلـب  نهاية  .١٧٣

 األولـى،  الطبعـة  ، المنهـاج  دار  ، الـدّيب  محمـود  العظـيم  عبد/ د. أ: فهارسه وصنع حققه  المعالي،

 م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

) زيـد  أبـي  (بـن  اهللا عبـد  محمـد  أبـو   ، األُمهـاتِ  مـن  غيرها من المدَوَّنة في مَا على والزِّيادات النَّوادر     .١٧٤

ــد ــرحمن عبـ ــزي، الـ ــي، النفـ ــالكي القيروانـ ــق، المـ ــة:  تحقيـ ــن مجموعـ ــين مـ ــرب دار ، المحققـ  الغـ

 م ١٩٩٩ األولى،: الطبعة ، بيروت اإلسالمي،

 الـدين  عـصام : تحقيـق ،  اليمنـي  الـشوكاني  اهللا عبـد  بـن  محمـد  بـن  علـي  بـن  مدمح  ، األوطار نيل     .١٧٥

 م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ األولى، الطبعة ، مصر الحديث، دار   ، الصبابطي

 أحمـد  بـن  محفـوظ  ، الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبي اإلمام مذهب على الهداية    .١٧٦

ــوذاني الخطــاب أبــو الحــسن، بــن   ، الفحــل ياســين مــاهر - همــيم اللطيــف عبــد: المحقــق ، الكل

  م ٢٠٠٤ / هـ ١٤٢٥ األولى، الطبعة ، والتوزيع للنشر غراس مؤسسة



 

 
   الفقهيةاألحكامالفأل وأثره في ١٧٤

 خلود بنت عبد الرحمن المهيزع. د

 محمــود أحمــد: المحقــق ، الطوســي الغزالــي محمــد بــن محمــد حامــد أبــو  المــذهب، فــي الوســيط   .١٧٧

  ١٤١٧ األولى، الطبعة ، القاهرة – السالم دار  تامر، محمد محمد ، إبراهيم

 إبـراهيم،  الـسيد  مجـدي : وتعليـق  تحقيـق  الـسيوطي  الـدين  لجـالل  التهـاني،  بأصـول  نياألمـا  وصول .١٧٨

 .القاهرة القرآن، مكتبة

 

@     @     @ 
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        Publisher: Thought 

109. branches and branches corrected him, Mohammed bin Mofleh bin 

Mohammed bin Moufarrej, Abu Abdullah, 

Coroner: Abdullah bin Abdul Mohsin Al Turki, the message Foundation, First 

Edition 1424 2003 - M 

110. differences = lights lightning in the rough waters of the differences, Abu 

Abbas Shihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Maliki famous Balaqrafa, the world of 

books, edition: Without edition without date 

111. Resolution vessel in conversations raise your hands in supplication, of 

Hafez Al-Suyuti, achieve: Thanks Mahmoud bin Mahmoud al-Hajji Omrer 

Almiadine, Manar library, Jordan - Zarqa, the first edition (1405 --1 985 m).
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  Opinions and messages of His Eminence Sheikh Mohammed Bin Ibrahim, the 

order and the achievement: Muhammad ibn Abd al-Rahman Ibn Qasim, Makkah 

Government Press first edition (1399). 

104. Indian Fatawa, Author: Committee headed by scientists ud-Din Balkhi 

system, Dar thought 

       The second edition 0.1310 e 

105. Fath al-Bari, Ahmed bin Ali bin stone Abolfazl Alasaglani Shafei, 

Publisher: Knowledge House - Beirut 0.1379 

  Fath al-Bari, Zainuddin Abdul Rahman bin Hassan bin Rajab, achieve: a group 

of authors, publisher: archaeological strangers library - city of the Prophet, 

Office investigation of the Two Holy House - Cairo, Edition: First 0.1417 E - 

1996 

106. Open Alparvi idiosyncratic arrangement to pave the son of Abd al-Barr, and 

with him: open-Majid in shortcut graduation boot conversations, rank and 

discharged Go: Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Amorawi Group 

International Antiques valuables, Riyadh - Saudi Arabia, the first edition 

(1416 --1 996 m). 

107. Conquest Lord to arrange the Musnad of Imam Ahmad ibn Hanbal 

Shaibani, along with a brief explanation: attain the aspirations of the secrets of 

the Lord's conquest, both written by: Ahmed bin Abdul Rahman al-Banna, the 

famous Balsaati, Dar Al Arab heritage alive, Beirut - Lebanon 

108. Open Aziz explained brief explanation = great, Abdul Karim bin 

Mohammed Rafii Qazwini 



 .

Edition: First 0.1968 m 

96. lessons in the story of Pollack, Shams al-Din Abu Abdullah Golden, achieve: 

Abu Hajer Mohammed Saeed Bin Bassiouni Zaghloul, Dar scientific books - 

Beirut 

97. ills micro conversations in flimsy, Jamal al-Din Abu Faraj al-Jawzi, the 

investigator: Archaeological right guidance, archaeological science management, 

Faisalabad, Pakistan 

98. Continental Mayor correct explanation, Abu Mohammed bin Ahmed 

Mahmoud El Aini, Publisher: reviving the Arab heritage - Beirut 

99. work day and night, Author: Hafiz Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad 

Aldeanora defined by Ibn al-Sunni, and achieved out conversations and 

commented upon: Bashir Mohamed eyes, pro Library, Riyadh. 

100. Care to explain the guidance, Mohammed bin Mohammed bin Mahmoud, 

Jamal al-Din Rumi Albaberta, Dar thought, without edition and no date 

101. Aoun idol explain Sunan Abi Dawood, and with him an entourage son of 

values: Sunan Abi Dawood refine and clarify its ills and problems, Muhammad 

Ashraf bin Amir bin Ali Haider, Great Abadi, Publisher: scientific books - 

Beirut, second edition 1415 

102. Gorgeous ambiguity in explaining cheerful pink, Author: Zakaria bin 

Mohammed bin Ahmed bin Zakaria Al-Ansari, Publisher: Almimnah printing 

press, without edition and no date 

103. strange talk, Author: Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Koutaiba 

Aldeanora 

       Coroner: d. Abdullah al-Jubouri, Ani Press - Baghdad, the first edition 



89. explain Sunan Ibn Majah for the resettlement, Publisher: Kadima wrote box - 

Karachi 

90. The correct explanation, the son of a hero Abu Ali al-Hasan ibn Khalaf bin 

Abdul Malik, achieve: Yasser Abu Tamim bin Ibrahim, Publisher: Library of 

majority - Saudi Arabia, Riyadh, Edition: Second 0.1423 E - 2003 

91. explain the ultimate wills = minutes to explain the initial Prevention 

Ultimate, Mansour bin Yunus bin Salah al-Din Ibn Hassan bin Idris Bahooti 

Hambali, the world of books, the first edition 0.1414 E - 1993 merits honorable 

92. Asahah crown of the Arabic language and sanitation, Nasr Abu Ismail bin 

Hammad al-Farabi essential, to achieve: Ahmed Abdul Ghafoor Attar, Dar Al 

Ilm - Beirut, fourth edition 1407 E - 1987 

93. Khuzaymah true son, Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah, 

achieve: d. Muhammad Mustafa Azami, Islamic office - Beirut 

94. True small mosque and Zaadath, Abu Abdul Rahman Mohammed Nasser 

Eddin, Islamic office 

95. Poor little and increase the mosque, Abu Abdul Rahman Mohammed Nasser 

Eddin, 

Ashraf Edition: Zuhair Shawish, Publisher: Islamic office layers son Saad 

Ask tathreeb explain rounding, Abolfazl Zainuddin Abdul Rahim Iraq, the 

ancient Egyptian Edition - the role and image of several of them (Dar revive the 

Arab Heritage Foundation, Arab history, and the house of the Arab Thought) 

   Major classes, Abu Abdullah Muhammad bin Saad bin impervious Hashemi, 

known as Ibn Saad, the investigator: Ihsan Abbas, House issued - Beirut, 



 .

Sheikh Shoaib Arnaout, the message Foundation, Third Edition 0.1405 e / 1985 

81. explain Zargani the Muwatta Malik, Muhammad ibn Abd al-Baqi bin Yousef 

Zargani Egyptian Azhari, achieve: Taha Abdel Raouf Saad, religious culture 

Library - Cairo, the first edition 0.1424 E - 2003 

82. explain Zarkashi, Shams al-Din Muhammad ibn Abdullah Zarkashi Egyptian 

Hanbali (d. 772 AH) 

  Dar Al Obeikan, the first edition 0.1413 E - 1993 

83. Explanation of the year, Hussein bin Masoud bin Mohammed bin fur 

Baghawi Shafei, achieve: Shoaib Arna'oot Mohammed Zuhair al-Shawish, 

Islamic office - Damascus, Beirut, Edition: Second 0.1403 E - 1983 

84. Big convincing explanation on board, Abdul Rahman bin Mohammed bin 

Ahmed bin Qudamah, Arab Book House 

85. Great explanation, Abu Ahmed Barakat Dardeer, margin ElDesoki footnote, 

Dar thought. 

86. The explanation provided Hadrami named Bushra Karim explained the issues 

of education, Saeed bin Mohammed Al Baali Baeshen Aldoni, Dar platform for 

publishing and distribution, Jeddah 

87. Mumti on increased swamp, explain Shaykh Muhammad ibn Saalih, took 

care of him and the crowd arrangement and correction: d. Suleiman bin Abdullah 

Aba Al-Khail and d. Khalid bin Ali Mushayqih Assam Foundation, Riyadh - 

Saudi Arabia. First Edition, (1417 --1 997 m). 

88. Nuclear explain the Muslim = Platform explain true Muslim ibn al-Hajjaj, 

Abu Zakaria Mohiuddin Yahya bin Sharaf nuclear, Dar revive Arab heritage - 

Beirut, the second edition 0.1392 



Damascus, Amman, Edition: Third 0.1412 e / 1991 

74. recycled increased in the teachings of the good of mankind, Muhammad ibn 

Abi Bakr ibn Ayyub bin Saad Al-Shams al-Din Ibn Jawziyyah, enterprise 

message, Beirut - Al-Manar Islamic Library, Kuwait, Tabahalsabah Twenty 

0.1415 AH / 1994 AD 

  Explain the ways of peace Buloogh, for Snani, comments: Mohammed bin 

Nasser Eddin Albanian, knowledge library, Riyadh, first edition 1427 

75. believer in prayer and male weapon, Written by: Mohammed bin Mohammed 

bin Ali bin Hammam (son of Imam), achieved the texts and went speeches 

Mohiuddin Depp flat, house that many House speech good, Damascus - Beirut - 

the first edition (1414 --1 993 m). 

76. Silsilat and something of jurisprudence and its benefits, Mohammed Nasser 

Eddin Albanian, Riyadh Knowledge Library, Second Edition (1415 --1 995 m). 

77. Grand Sunan, the Imam Abu Bakr Ahmed bin Hussein bin Ali al-Bayhaqi. 

Achieve: Mohamed Atta Abdul Qadir. Dar scientific books, Beirut - Lebanon, 

the first edition (1414 --1 994 m). 

78. Sunan Daaraqutni, Shaykh al-Islam Hafiz Imam Ali ibn Umar Daaraqutni, 

Dar Al Arab Heritage Foundation and Arab history alive, Beirut - Lebanon, 

(1413 --1 993 m). 

79. Sunan and creators related Balozcar and prayers, Muhammad bin Abdul 

Khader Shuqairi peace. Dar generation, Beirut (1408 --1 988 m). 

80. Sir Heraldry, Shams al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed Al 

Golden, the investigator: a group of investigators under the supervision of 



 .

investigation: Mustafa Abdul Qadir Atta, Dar scientific books, Beirut - Lebanon, 

the first edition (1413 --1 993 m). 

66. mistakes made by the Pilgrims and warning guide, Muhammad ibn Saalih, 

preparation: Abu Anas Ali bin Hussein Abu Luz, Dar Al-Watan, the first edition 

(1417 --1 996 m). 

67. Student's Guide to Neil demands, Marei Bin Yusuf ibn Abi Bakr bin Ahmed 

al-Maqdisi Carmi Hambali, the investigator: Abu Mohammed Alvariabi 

Koutaiba view, a good house for publication and distribution, Riyadh 

68. guide peasant ways Saaliheen, Mohammed Ali bin Mohammed bin Ibrahim 

bin Bakri Allan, took care of them: Khalil Mamoun Shiha, Dar knowledge of the 

printing, publishing and distribution, Beirut - Lebanon, Tabahalrabah 0.1425 E - 

2004 

69. blood in Islam, Mohammed Attia Salem, speeches came Hamouda Safwat 

Hijazi, Dar facilitation, Cairo - Egypt, the first edition 0.1418 E - 1997 

70. ammunition, Abu Abbas Shihab al-Din Ahmad ibn Idris ibn Abd al-Rahman 

al-Maliki famous Balaqrafa achieve a set of investigators, Dar Islamic-West 

Beirut, the first edition 0.1994 m 

71. Message polytheism and manifestations, Mubarak bin Mohammed Nin 

Algerian, investigation and suspension: Abu Abdul Rahman Mahmoud, Dar flag 

for publication and distribution, the first edition (1422 --2 001 m) 

72. letter, Abu Muhammad Abdullah bin (Abizaid) Abdul Rahman Nefzi, 

Cyrene, al-Maliki, Dar thought 

73. Kindergarten students and the mayor of Muftis, Abu Zakaria Mohiuddin 

Yahya bin Sharaf nuclear, to achieve: Zuhair Shawish, Islamic office, Beirut, 



Edition: I - 1397 

58. Sawi footnote on the small annotation language = fairway to the nearest tract 

of the doctrine of the owner 

Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad Alkhluti, famous Balasawa Knowledge 

House, without edition and no date 

59. infection footnote to explain the adequacy of the Lord student, Abu Hassan, 

Ali bin Ahmed bin Makram Saidi, the investigator: Yusuf Sheikh Mohammed 

Biqai, Dar thought - Beirut, without edition 0.1414 E - 1994 

60. Hashita Qalyoubi and Amira, Ahmed Salama Ahmed Qeliobi Alberlsa 

Amira, Dar thought - Beirut, without edition 0.1415 e-1995m 

61. large container in the jurisprudence of the doctrine of Imam Shafei, a brief 

explanation Muzani, Abul Hassan Ali bin Mohammed bin Mohammed bin Habib 

al-Baghdadi, the visual, the famous Balmaorda, achieve: Sheikh Ali Mohammed 

Mouawad - Sheikh Adil Ahmed Abdel located, Dar scientific books, Beirut - 

Lebanon, first edition 1419 -1999 m 

62. Grand animal's life, Muhammad bin Musa bin Isa bin Ali Demeiri,, da R. 

scientific books, Beirut, Edition: II, 1424 

63. Durr al-Mukhtar explain enlighten sight in the jurisprudence of the doctrine 

of Imam Abu Hanifa with a footnote Ibn Abidin, Dar Al-Fikr, Beirut - Lebanon 

1415 --1 995 m). 

64. Dürer referees to explain magazine sentences, Ali Haider Khawaja Amin 

Effendi, Arabization: Fahmi al-Husseini, Dar generation, the first edition 0.1411 

E - 1991 

65. supplication, Abu al-Qasim bin Sulaiman Ahmad Tabarani, study and 
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Abdul Rahman al-Suyuti, with overflow Qadeer, Dar revive the Sunnah. 

50. combined with the provisions of the Koran, the Imam Abu Abdullah 

Muhammad ibn Ahmad Ansari Cordovan, Dar scientific books, Beirut - Lebanon 

(1413 --1 993 m), and combined with the provisions of the Koran, Abu Abdullah 

al-Qurtubi, Dar thought. 

51. hands after raising them for prayer, Abu Bakr bin Abdullah bin Zaid, 

Asamiei House, part of the face survey of the second edition 0.1416 e 0.1995 m, 

Riyadh 

52. Bujayrami footnote = beloved masterpiece to explain Khatib, Suleiman bin 

Mohammed bin Omar Bujayrami, Dar thought, without edition. 

53. Ibn Abidin footnote = Radd on Durr al-Mukhtar, Mohammed Amin bin 

Omar bin Abdul Aziz Abidin, Dar thought-Beirut, the second edition 0.1412 E - 

1992 

54. Camel footnote = conquests Wahab clarify explain students approach, Omar 

bin Sulaiman bin Mansour Ojaili Azhari, known sentences, Dar thought, without 

edition and no date 

55. Alkhrchi a brief footnote Khalil, Mohammed bin Abdullah al-Maliki 

Alkhrchi, National Library of scientific, Beirut, Lebanon, the first edition 0.1417 

AH / 1997 AD. 

56. ElDesoki footnote to the great explanation, Mohammed bin Ahmed Ben Arfa 

ElDesoki Maliki, Dar thought 

Without edition without date 

57. Rawd box footnote explaining Mustaqni increased, Abdul Rahman bin 

Mohammed bin Qasim, (without the publisher) 



biographers, Jamal al-Din Abu Faraj Abdul Rahman Ibn al, Dar al-Arqam ibn 

Abi al-Arqam company - Beirut, Edition: First 0.1997 m. 

41. indoctrination in fiqh al-Maliki, Abu Mohammed Abdul Wahab bin Ali Nasr 

al-Baghdadi al-Maliki Thalabi achieve: Dad Uys Mohammad Hassani Bo bread 

Tetouan, Dar scientific books, first edition 1425-2004m 

42. enlighten Alhawwalk explain Muwatta Malik, Abdul Rahman bin Abi Bakr 

Al-Suyuti, major commercial library - Egypt 0.1389 to 1969 AH 

43. refine polite, son of Imam Alasaglani stone. Achieved and commented upon: 

Mustafa Abdul Qadir Atta, Dar scientific books Beirut - Lebanon - the first 

edition (1415 --1 994 m). 

44. refine perfection in the names of men, Yusuf ibn Abd al-Rahman ibn Yusuf, 

Abu pilgrims, Jamal al-Din Ibn Mohammed Zaki Abu Alqdai canine Mazzi, the 

investigator: Dr. Bashar Awad known, Publisher: Foundation message - Beirut, 

first edition 1400 - 1980 

45. refine the language, Mohammed bin Ahmed bin al-Azhari Heravi, Abu 

Mansur, the investigator: Mohamed Awad terrifying House revival of Arab 

heritage - Beirut, Edition: First 0.2001 m 

46. FC explain small mosque, Zainuddin Muhammad named Abdul Rauf Taj 

knowledgeable Ben Ali Zine El Abidine Haddadi then Manaawi Cairene, Imam 

Shafi'i Library - Riyadh, the third edition 0.1408 E - 1988 

47. fruit proximate explanation message Ibn Abi Zayd, Saleh bin Abdel Samie 

proud Azhari, cultural Library - Beirut 

48. Collector mothers, the son of eyebrow Kurdish al-Maliki, without edition. 

49. Little of conversations prognostic Bashir Mosque, the Hafiz Jalaluddin 



 .

major printing press princely - Bulaq, Cairo, Edition: First 0.1313 e 

33. masterpiece scholars, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Ahmad, Abu Bakr 

Aladdin Samarqandi, Dar scientific books, Beirut - Lebanon, Edition: Second 

0.1414 E - 1994. 

34. Tuhfat al, Ahmed ibn Abi Bakr ibn Ayyub bin Saad Al-Shams al-Din Ibn 

Jawziyyah, the investigator: Abdel Kader Arnaout, Publisher: Dar Al Bayan 

Library - Damascus, Edition: First 0.1391 to 1971 m 

35. Graduation conversations Ihya, Authors: Iraqi, Sobky son, al-Zubaidi 

  Capital publishing house - Riyadh, Edition: First 0.1408 E - 1987 

36. carrot and the stick of the Hadith, Abdul Azim bin Abdel Kawi bin Abdullah, 

Abu Mohammed, Zaki religion Mundhiri, the investigator: Ibrahim Shams al-

Din, Dar scientific books - Beirut 

Edition: First 0.1417 e 

37. What a strange interpretation correct in Bukhari and Muslim, Mohammed bin 

Fattouh bin Abdullah bin Humaid bin Fattouh Azadi Almiourgui Hamidi Abu 

Abdullah ibn Abi Nasr, the investigator: Zubaida Mohammed Saeed Abdul Aziz, 

the library of the year - Cairo - Egypt, Edition: First 0.1415 --1,995 

38. rounded polite, to the Imam Hafiz Ahmed Bin Ali was known as Ibn Hajar, 

achieve: Khalil Mamoun Shiha, Dar knowledge Beirut - Lebanon, second edition 

(1417 --1 997 m). 

39. Summarizing al-Habeer in the graduation talk big Rafii, Abou El Fadl 

Ahmad bin Ali bin Mohammed bin Ahmed bin Hajar, Dar scientific books, first 

edition 1419. 1989. 

40. vaccination concept of the people of impact in the eyes of historians and 



25. Building explain Hedaya, Abu Mohammed Mahmoud bin Ahmed bin Musa 

bin Ahmed bin Hussein Badr al-Din Hanafi Algitapy Aini, Dar scientific books - 

Beirut, Lebanon, the first 0.1420 E - 2000 

26. Statement of delusion and illusion in the book provisions, Ali bin 

Mohammed bin Abdul Malik Ketami Humairi Fassi, Abu al-Hasan Ibn Al-

Qattan, the investigator: Dr. Ait Said Hussein, Dar good - Riyadh 

First Edition 0.1418 e-1997m 

27. The statement in the view of Imam Shafi'i, Abu Yahya al-Hussein ibn Abi 

good Ben Salem Urban Yemeni Shafi'i, the investigator: Kassim Mohamed 

Nouri, Dar curriculum - Jeddah, Edition: First 0.1421 (e) 2000 

28. The statement, collection and annotation, guidance and reasoning questions 

extracted, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd Cordovan, achieved 

by: Dr. Mohammed Haji et al., Dar Muslim West Beirut - Lebanon 

29. Edition: Second 0.1408 E - 1988 

30. Crown and Corona to Mukhtasar, Mohammed bin Yousef bin Abu al-Qasim 

ibn Yusuf Alabdra Granada, Abu Abdullah al-Maliki sites, Dar scientific books, 

Edition: First 0.1416 e-1994m 

31. History of Islam and celebrity deaths, flags, Shams al-Din Abu Abdullah 

Muhammad bin Ahmad bin Othman bin Qaamaz Golden, the investigator: Dr. 

Bashar Awad known, DMI West, Edition: First 0.2003 m 

32. explain the facts indicate treasure minutes and footnote Shalabi, Othman bin 

Ali bin Muhjin whizzes, Fakhruddin Zayla'i Hanafi, footnote: Shahabuddin 

Ahmed bin Mohammed bin Ahmed bin Yunus bin Ismail bin Younis Shalabi, 



 .

18. reform logic, Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq son of skeet, the investigator: 

Mohammed terrifying, house revival of Arab heritage, Edition: First 1423 0.2002 

m

19. Mother, Shafie Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas Publisher: 

knowledge - Beirut, without Edition edition, year of publication: 1410/1990 

20. fairness to know the correct view of the controversy, Aladdin Abu Hassan 

Ali bin Suleiman Mardaawi, Dar revive the Arab heritage, Second Edition - no 

date. 

21. serene sea explain treasure minutes, Zainuddin bin Ibrahim bin Mohammed, 

known as Ibn Najim al-Masri, and in the end: complement the serene sea of 

Mohammed bin Hussein bin Ali Turi Hanafi Kadri and footnote: grant creator of 

Ibn Abidin, DMI book, Edition: Second - without history 

22. Badaa'i Trades in the order of canons, Aladdin, Abu Bakr bin Masoud bin 

Ahmed Al-Kasaani Hanafi Dar scientific books, the second edition 0.1406 E - 

1986 

23. Bader enlightening in the graduation of conversations and monuments 

located in the great explanation, the son of a teleprompter SE Abu Hafs Umar 

bin Ali bin Ahmed El-Shafei of Egypt, the investigator: Mustafa Abu al-Gheit 

and Abdullah bin Sulaiman and Yasser bin Kamal, Dar al-Hijrah for Publishing 

and Distribution - Riyadh-Saudi Arabia, edition first, 1425-2004m 

24. Brega Mahmoudia in explaining the method of Muhammadiyah and the law 

of the Prophet in the biography Ahmadi, Mohammad bin Mohammed bin 

Mustafa Othman, Abu Saeed Alkhademy Hanafi, Halabi Press, without edition 

0.1348 e 



Rahman bin Mohammed bin Askar al-Baghdadi, and Bhamhh: determinations 

useful for Ibrahim bin Hassan, the Library Company and Press Mustafa portal 

Halabi & Sons, Egypt, Edition: Third 

10. Irwa in graduation sayings way Mannar, Mohammed Nasser Eddin Albanian, 

supervision: Zuhair Shawish, Islamic office - Beirut, Edition: Second 1405 E - 

1985 

11. Alozhih in terms of supplications, Written by: Mohammed bin Bahadur 

Zarkashi, achieve: Umm Abdullah Mahrous Asali supervision: Mahmoud bin 

Mohammed Al-Haddad, Dar Al-Furqan, Egypt and Sudan, the first edition 

(1408/1988). 

12. absorption know Mates, Abu Omar Yousef bin Abdullah bin Muhammad bin 

Abd al-Barr, the investigator: Ali Mohamed Bedjaoui, Dar generation, Beirut, 

Edition: First 0.1412 E - 1992 

13. lion in the jungle knowing companions, Ezz Din Ibn al-Atheer Ali bin 

Mohammed island, investigation and suspension: Mohammed al-Banna and 

Mohammed Ashour Mahmoud Fayed, people, Cairo. 

14. The lion in the jungle knowing companions, to the son of the ether, the 

revival of the Arab Heritage House, Beirut - Lebanon, the first edition (1417). 

15. Asna demands to explain student loans, Zakariya ibn Muhammad ibn 

Zakariya al-Ansari, DMI book, without edition and no date 

16. infection in discrimination companions, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin 

Mohammed bin Ahmed bin Hajar ( 

17. achieve: Adel Ahmed Abdul located on Mohammed Mouawad, Dar 

scientific books - Beirut, Edition: I - 1415 
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Omen and Its Effect on Islamic Judgements 
 
Dr. Kholud Abdulrahman AlMohaize 
Fiqh Department – Shariah College 
Al-Imam Mohammed bin Saud Islamic University 

 
 
Abstract: 

The beholder of the book a year, sees the impact of Omen in the texts and 
the words of scholars, have been collected in this research issues that the text of 
the jurists God have mercy on Omen where, showed fact defined Omen in the 
language and terminology, and the terms are synonymous to him, and in the 
second quarter showed the impact of The Omen on doctrinal issues , she stated 
the rule of what many Muslims do request Omen of the Koran and showed the 
prohibition of this act, and that the Quran was revealed to worship and work, do 
not take Ozlama as in ignorance, then extrapolated what Astenbth jurists and 
they stated object of wisdom in doctrinal matters on the order of convincing 
doors , according to what you can, and appeared Omen in Eid prayers and more 
worship in the day of Eid shown on Omen, such as changing the way in the back 
of the prayer, the first thing eaten at Eid al-Adha, and funerals, appeared Omen 
evident in many of worship related just for funerals, the prohibition to follow 
funeral fire, and makrooh to be buried with him untouched by the fire of wood 
and others, and in the Book of Jihad in the decision logo when fusion battles, and 
her words inspire pride and victory over the enemies, as well as in the family 
section of naming a child, and pray for his blessing, and the wisdom of 
Thaneckh, and slaughter aqeeqah and method of slaughter and distribution, and 
the impact statement concluded Find Omen in supplication of wisdom in raising 
the hands, and waiting for relief from it, then the conclusion and the results 
showed the most prominent 
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 :ملخص البحث
، ) وأحوالــه وتطبيقاتــه أحكامــه والــدعاء لهــم،   مــن المــسلمين  علــى الكفــار والظلمــة الــدعاء( البحــثعنــوان

لمــسلم،  علــى الكــافر والظــالم الــدعاءلــى حكــم ا إ األولالفــصل وثالثــة فــصول، وتطــرق فــي  مقدمــةاشــتمل علــى 

غيـر  (وحكم الدعاء على عموم الكفرة الظلمة، والـدعاء علـى كـافر ظـالم بعينـه، والـدعاء علـى الكـافر المـسالم                    

، وحكـم الـدعاء علـى جـنس الظلمـة المـسلمين بـال تعيـين، وحكـم الـدعاء علـى ظـالم بعينـه مـن عمـوم                          )الحربي

 .الناس، وحكم الدعاء على الحاكم المسلم الظالم بعينه

 الـدعاء للكفـار بالهدايـة وصـالح البـال والمغفـرة والرحمـة               متطـرق البحـث إلـى حكـ       : الثاني الفصل   وفي

 . وكثرة المال والولد وطول البقاء وغير ذلك من المصالح الدنيوية

 الـدعاء  حكـم :  والظلمـة، وهـي    لكفـرة  ا علـى ذكـر البحـث تطبيقـات فقهيـة للـدعاء           :  الفصل الثالث  وفي

 الــدعاء علــى الــدول حكــم الــدعاء علــى دولــة كــافرة بعينهــا، وحكــم، وعلــى عمــوم الــدول الكــافرة الظالمــة

 الـدعاء علـى الـدول    حكـم  بعينها أو على سـبيل العمـوم، و  كافرة الدعاء على الشعوب ال   حكم و ،المسالمة

 ثــم خــتم القنــوت، علــى كــافر بعينــه فــي  الــدعاء حكــم بعينهــا أو علــى ســبيل العمــوم، و ظالمــةالمــسلمة ال

 .ائجالبحث بذكر أهم النت



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 لمقدمةا
 وناراً علـى الظـالمين، ومـالذاً للمظلـومين،     للمؤمنين، الدعاء عبادة  جعل هللا الذي    الحمد

ونـصرة للمستــضعفين، وأشــهد أال إلــه إال اهللا مجيــب دعــوة المــضطرين، وأشــهد أن محمــد  

عبده ورسوله األمين، خير مـن دعـا وصـلى لـرب العـالمين، صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه وصـحبه                    

 .أجمعين

 :دبع أما

 ممــا اســتقرت عليــه الــشريعة مــشروعية الــدعاء بمــا يحتاجــه العبــد مــن ربــه مــن    فــإن

ــر          ــدنيا واآلخــرة مــن تحــصيل منفعــة أو دفــع مــضرة، ولــم يــزل أهــل الخي ــصالحخيــري ال  وال

يسلكون الطريق الموصول لربهم بأنواع العبادات، ويزيحـوا عقبـات الـسير إلـى اهللا تعـالى                

 .رض أو تبدو شبهة واضحة تحول دون دعائهبالدعاء من غير أن يعترض معت

 تغير الزمـان، وتحولـه، وتبـدل أحـوال المـسلمين مـن قـوة إلـى ضـعف ومـن عـز إلـى               ومع

ذل، ومـن تمكــين وغلبــة إلــى تبعيــة وهزيمــة تغيــرت مفــاهيم ومبــادئ، وتعــرض كثيــر منهــا  

 . تحت دعاوى ضغط الواقع ونحوهاهارللتذويب واالنص

ذا التشويه والتحريـف والتبـديل، فـالفروع مـن بـاب أولـى               كانت األصول تعرضت له    وإذا

أن تتعرض إلى أشد مما تعرضت له األصـول مـن تبـديل بـل وإبطـال وتغييـر لألحكـام لـشبه                

 .وحجج كثيرة

 هنا كان ال بد من رد الوقائع واألسئلة المستحدثة مع إيراداتها إلى معين األصلين          ومن

 الــوحيين علــى مــا يــدعى مــن أقــوال فــي     الكتــاب والــسنة، وتحقيــق مــدى انطبــاق نــصوص   

 .األحكام النوازل

 ممــا اســتجد طرحــه مــؤخراً فــي الــساحة العلميــة واإلعالميــة حكــم الــدعاء علــى   وإن

 .الظالمين والكفرة إن بأعيانهم أو على سبيل العموم

ــذاتها ليــست مــن حــادث المــسائ      ومــع ــدها، فهــي  ل أن أســاس هــذه المــسألة ب  وجدي

روح الــسنة، والنــصوص المتعلقــة بالمــسألة متــوافرة، غيــر أن   مبثوثــة فــي كتــب الفقــه وشــ 
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غالب من تحدث عن المسألة ممن تأخر لم يحسن تفـصيل المـسألة وتحريرهـا علـى نحـو              

 . على الواقع بطريقة علمية سليمةا ويؤلف بينها، وينزلهيةيجمع النصوص الشرع

ــام اللعـــن ونحوهـــ    ولـــيس ــام الـــدعاء، وأحكـ ا إذ  مقـــصود البحـــث الحـــديث عـــن أحكـ

 فيهـا كثيـرة لكنهـا خلـت فـي مجملهـا             دراسـات المؤلفات فـي هـذه المواضـيع متـوافرة، وال         

 بهذه الخطة التي جاءت فكرتـه علـى أسـاس فـرز النـصوص الـواردة فـي                   الموضوع هذا   عن

 خـالف العلمـاء فـي كـل صـورة وحالـة علـى حـدة،                 انذلك وتصنيفها ومن ثم تفـصيلها، وبيـ       

 على قوم من الكفـار       مع قطعية الثبوت حيث دعا النبي         ظاهرها التعارض في الداللة    مما

 هـو  إلزالـة إشـكال المـشكل        والطريـق  ذلك علـى بعـض البـاحثين،         فأشكلودعا آلخرين،   

 فعلى المجتهد إذا ورد في الـنص لفـظ مـشترك أن يتواصـل بـالقرائن واألدلـة التـي            ،االجتهاد

ا وردت نـصوص ظاهرهـا التخـالف    نصبها الشارع إلـى إزالـة إشـكاله وتعيـين المـراد منـه، وإذ       

والتعارض، فعلى المجتهد أن يؤولها تأويالً صحيحاً يوفـق بينهـا، ويزيـل مـا فـي ظاهرهـا مـن                      

 ،إمـا نـصوص أخـرى، أو قواعـد الـشرع أو حكمـة التـشريع               : اختالف، وهاديه فـي هـذا الـدليل       

صوصها  فرز المسألة وتصنيفها ثم تفـصيلها والتوفيـق بـين نـ           الهدف من هذا البحث    فكان

 فــي ذلــك حــسب علمــي وجهــدي، واهللا المــسؤول أن     واجتهــدتوإزالــة المــشكل فيهــا،  

 . يوفق ويسدد ويعين

 : هذا البحث على ثالثة فصولقسم

 :حكم الدعاء على الكافر والظالم المسلم، وفيه مبحثان:  األولالفصل
 :حكم الدعاء على الكافر، وفيه مطلبان:  األولالمبحث

 :ر الظالم، وفيه فرعانالكاف:  األولالمطلب

 :الدعاء على عموم الكفرة الظلمة:  األولالفرع

 .الدعاء على كافر ظالم بعينه:  الثانيالفرع

 . وفيه فرعان،) الحربيغير(الكافر المسالم :  الثانيالمطلب

 .الدعاء على عموم الكفار المسالمين:  األولالفرع
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 .الدعاء على كافر مسالم بعينه:  الثانيالفرع

 :حكم الدعاء على الظالم المسلم، وفيه ثالثة مطالب:  الثانيمبحثال

 .الدعاء على جنس الظلمة المسلمين بال تعيين:  األولالمطلب

 .الدعاء على ظالم بعينه من عموم الناس:  الثانيالمطلب

 .الدعاء على الحاكم المسلم الظالم بعينه:  الثالثالمطلب

 :وفيه ثالثة مباحثحكم الدعاء للكفار، :  الثانيالفصل
 .حكم الدعاء لهم بالهداية:  األولالمبحث

 .حكم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة:  الثانيالمبحث

 .حكم الدعاء لهم بكثرة الولد والمال وطول البقاء ونحو ذلك: المبحث

 :تطبيقات فقهية للدعاء على الكفرة والظلمة، وفيه ستة مباحث:  الثالثالفصل
 .م الدعاء على عموم الدول الكافرة الظالمةحك:  األولالمبحث

 .بعينها ظالمةحكم الدعاء على دولة كافرة :  الثانيالمبحث

 .المسالمة الكافرةحكم الدعاء على الدول :  الثالثالمبحث

 .حكم الدعاء على الشعوب الكافرة بعينها أو على سبيل العموم:  الرابعالمبحث

 أو الـدعاء علـى   ، المـسلمة الظالمـة  الدول جنس علىحكم الدعاء :  الخامس المبحث

 .دولة مسلمة ظالمة بعينها

 . على كافر بعينه في القنوتالدعاءحكم :  السادسالمبحث

 الخطة التي سرت عليها فـي إعـداد هـذا البحـث، واتبعـت فيهـا المـنهج المعـروف                     هذه

التفــاق مــن  مــن تــصوير المــسألة إذا احتــاج األمــر إلــى ذلــك، وتوثيــق مــسائل االبــاحثين،عنــد 

مظانها المعتبرة مع ذكر حكمها ودليلهـا، وتحريـر محـل الخـالف فـي المـسائل المختلـف                   

فيها، وذكر األقوال في المسألة، وبيـان مـن قـال بهـا، ويكـون عـرض الخـالف علـى حـسب               

االتجاهــات الفقهيــة أو حــسب األقــوال، وهــذا راجــع إلــى طبيعــة البحــث، مــع االقتــصار علــى 

ذكر ما تيسر الوقوف عليـه مـن أقـوال الـسلف، وتوثيـق األقـوال مـن                  المذاهب المعتبرة مع    
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مــصادرها األصــلية، واستقــصاء أبــرز أدلــة األقــوال مــع بيــان وجــه الداللــة، ومــا يــرد عليهــا مــن    

 ثــم التــرجيح مــع بيــان ســببه، وذكــر ثمــرة الخــالف إن     ا،المناقــشات، ومــا يجــاب بهــا عنهــ  

تطراد واألقــوال الــشاذة، والعنايــة    وجــدت، والتركيــز علــى موضــوع البحــث وتجنــب االســ      

بضرب األمثلة عند الحاجة، وترقيم اآليات وبيان سـورها، وتخـريج األحاديـث مـن مـصادرها                  

األصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان درجتها مـن كـالم أهـل الـشأن إن          

ــادة و      ــاجم بالمـ ــاني مـــن المعـ ــدهما، وتوثيـــق المعـ ــي الـــصحيحين أو أحـ ــزء لـــم يكـــن فـ الجـ

والــصفحة، والعنايــة بقواعــد اللغــة العربيــة واإلمــالء وعالمــات التــرقيم، وتكــون الخاتمــة          

 .متضمنة ألهم النتائج والتوصيات

 

@     @     @ 
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 :حكم الدعاء على الكافر والظالم المسلم:  األولالفصل
 بغيـر   عليه إما أن يكون مسلماً أو كافراً، والمسلم إمـا أن يكـون الـدعاء عليـه      المدعو

 .وجه حق أو بوجه حق كظلم ونحوه

 الـدعاء علـى المـسلم بغيـر وجـه حـق فـال يجـوز هـذا هـو األصـل، ولـم أجـد مـن قـال                               أما

 وهو من ، ومن دعا على أخيه المسلم بغير وجه حق لم يقبل منه ولم يُجَب له         ،بجواز ذلك 

́  m  µ: صـــور االعتـــداء فـــي الـــدعاء، واهللا تعـــالى يقـــول        ³  ²  ±      °  ̄  ¶
¸l ــي حــاتم عــن ســعيد بــن      ،٥٥: األعــراف ــدعوا علــى المــؤمن   : جبيــر روى ابــن أب ال ت

 .)١(والمؤمنة بالشر

ومــن االعتــداء فــي الــدعاء طلــب غيــر المــشروع مــن وســائل     :  فــي تفــسير المنــار قــال

 .)٢(المعاصي ومقاصدها كضرر العباد

م يـدع بـإثم أو     يـزال يـستجاب للعبـد مـا لـ     ال: ( أنـه قـال   النبـي  عـن   أبـي هريـرة   وعـن 

 ظلمـاً علـى مـسلم       عاء الـدعاء بـاإلثم الـد      ومـن  الحـديث،    )٣(...) رحم ما لم يستعجل    قطيعة

 .بشر أو مرض أو مصيبة ونحوها

 الـداعي إذا دعـا بـشيء ظلمـا فـإن اهللا ال يـستجيب لـه وال         إن: ( الخطابي مـا ملخـصه     قال

 .)٤()يجد دعاؤه محال في المدعو عليه

.  فقـالوا الـسام عليـك       النبـي  اهللا عنها أن اليهود أتوا       رضي له حديث عائشة     ويشهد

فقــال  .  عائــشة الــسام علــيكم، ولعــنكم اهللا وغــضب علــيكم     فقالــت ،"وعلــيكم"قــال 

أولــم :  قالــت،" الفحــشومهــال يــا عائــشة، عليــك بــالرفق، وإيــاك والعنــف أ  ": رســول اهللا 

                                     
 ).٥/١٥٠٠(تفسير ابن أبي حاتم) ١(
 .ربتصرف يسي) ٨/٤٠٨)  (٢(
،  )٢/٢٣٣٥)(٥٩٨١(رقـم ) بـاب يـستجاب للعبـد مـا لـم يعجـل           (،  )كتاب الـدعوات  (رواه البخاري في صحيحه   ) ٣(

بـاب بيـان أنـه يـستجاب للـداعي مـا لـم        (، )كتـاب الـذكر والـدعاء والتوبـة واالسـتغفار       (مسلم في صـحيحه     
 .، وهذا لفظ مسلم)٤/٢٠٩٥(، )٢٧٣٥(رقم...) يعجل

 ).١١/٢٠٠(فتح الباري: ، ولم أجده في شيء من كتبه، وينظر)١١/٤٥(الباري نقله عنه ابن حجر في فتح ) ٤(
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 فــيهم، وال  يلــ علــيهم، فيــستجاب  رددت مــا قلــت  تــسمعيأولــم  ": تــسمع مــا قــالوا قــال   

 أنه ال يستجاب فيمن دعا      الم دعاء الظ  في أصل   وهذا: ( قال ابن بطال   ،)١("يَّيستجاب لهم فِ  

 إن كـان    أمـا  ،)٢() وإنما يرتفع إلى اهللا تعالى مـن الـدعاء مـا وافـق الحـق وسـبيل الـصدّق                   ،عليه

 :المدعو عليه كافراً أو مسلماً ظالماً فبيان أحكامهما في المبحثين التاليين

 

@    @    @ 

 

                                     
 يستجاب لنـا فـي اليهـود وال يـستجاب لهـم         باب قول النبي    (،  )كتاب الدعوات (رواه البخاري في صحيحه   ) ١(

باب النهي عن ابتداء أهل الكتـاب  (، )كتاب السالم(، ومسلم في صحيحه )٥/٢٣٥٠(،  )٦٠٣٨(، رقم )فينا
 .، واللفظ للبخاري)٤/١٧٠٦) (٢١٦٥(رقم) الم وكيف يرد عليهمبالس

 ).١٠/١٣١(شرح ابن بطال على صحيح البخاري) ٢(
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 حكم الدعاء على الكافر، :  األولالمبحث
 أو يكــون مــسالماً، وبيــان حكــم الــدعاء   عتــدياً ال يخلــو إمــا أن يكــون ظالمــاً وم الكــافر

 :عليهما في المطلبين التاليين

 : الكافر الظالم:  األولالمطلب
معينـاً،   من الكفار إما أن يكون جماعة وطائفة فيدعى علـى عمـومهم أو فـرداً        الظالم

 :يينوبيانهما في الفرعين التال

 :الدعاء على جنس الكفرة الظلمة:  األولالفرع

 هذا الفرع أن يدعو على الكفار المعتدين على سـبيل العمـوم بـال تعيـين طائفـة                صورة

 ،اللهــم عليــك بــالكفرة المعتــدين والظــالمين ونحــو ذلــك  : أو جماعــة أو أفــراد كــأن يقــول 

ز بالكتـاب والـسنة، ومـن أسـلم األدعيـة وأحـسنها، واهللا تعـالى               فهذا النوع من الدعاء جـائ     

 تنزيـل العقـاب علـى مـن يـستحقه مـن أعيـان الكفـار،                 يتـولى يعلم مـا تريـده قلـوب عبـاده، و         

   ٢٨٦: البقرة m:..    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Úl:  تعالىقولهومنه 

m  Ã   Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »   º   ¹           ̧ ¶    Ä :  تعــالىوقولــه
  É     È  Ç  Æ  Ål ١٤٧:  عمرانآل 

 دعاء الصحابة رضي اهللا عنهم فـي القنـوت مـا رواه عبـد الـرحمن بـن عبـد القـاري               ومن

 الناس يقومون أوله، وكانوا     فكان: وكان في عهد عمر لما جمع الناس على أبي بن كعب          

ذبون اللهــم قاتــل الكفــرة الــذين يــصدون عــن ســبيلك ويكــ   : يلعنــون الكفــرة فــي النــصف 

 يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألـق علـيهم             الرسلك، و 

 ويدعو للمسلمين بما استطاع من خيـر،        ،رجزك وعذابك إله الحق، ثم يصلي على النبي         

وكــان يقــول إذا فــرغ مــن لعنــة الكفــرة، وصــالته علــى النبــي،    : ثــم يــستغفر للمــؤمنين، قــال 

 إياك نعبد، ولك نـصلي ونـسجد، وإليـك          للهما: مؤمنات، ومسألته واستغفاره للمؤمنين وال  
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 ،نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، إن عـذابك لمـن عاديـت ملحـق                

 .)١()ثم يكبر ويهوي ساجدا

 العـن كفـرة أهـل       اللهـم : ( قال في قنوته بعد الركوع نحوه وفيه       أنه  عن عمر    وروي

 بـين   خـالف  اللهم   ياءك ويكذبون رسلك، ويقاتلون أول    الكتاب الذين يصدون عن سبيلك،    

 .)٢() ال ترده عن القوم المجرمينيكلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذ

 وشــرع ، علــى جــنس الظــالمين الكفــار مــشروع مــأمور بــه    والــدعاء: ( ابــن تيميــة قــال

  .)٣()القنوت والدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين

 .لدعاء على كافر ظالم بعينها:  الثانيالفرع

 هـــذا الفـــرع أن يـــدعو علـــى كـــافر بعينـــه بـــالهالك والقحـــط والحريـــق والزلزلـــة  صـــورة

والهزيمــة ونحوهــا فــرداً كــان أو جماعــة أو طائفــة أو قومــاً وقــع مــنهم ظلــم واعتــداء علــى  

 :المسلمين، فهذا النوع له ثالث صور

ــصورة ــىال ــدعاء : األول ــه بالهزيمــة والعقوبــة وا  ال لقحــط والــضعف والمــرض وأن    علي

يكفي المسلمين شـرهم ونحـو ذلـك ، فهـذا ال إشـكال فـي جـوازه، ولـم أجـد قـائالً بـالمنع                         

̄  m:  ومـن ذلـك عمـوم قولـه تعـالى      ،)٤(وقد دل علـى الجـواز الكتـاب والـسنة واإلجمـاع           
    ̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±      °l وقـــال تعـــالى ،٤١: الـــشورى  : m    E  D  C  B  A

 H  G  F    P  O  N   M  LK  J      I l ١٤٨: النساء 

                                     
 بعـد الفجـر مجمـل غيـر     باب ذكر خبر روي عـن وتـر النبـي        (،  )كتاب الصالة (رواه ابن خزيمة في صحيحه    ) ١(

بـاب  ) (كتـاب صـالة التـراويح    (، ولـم أجـده عنـد غيـره، وأصـله فـي البخـاري  فـي            )٢/١٥٥) (١١٠٠(رقـم ) مفسر
 .بدون ذكر القنوت) ٢/٧٠٧(، )١٩٠٦(رقم ) فضل من قام رمضان

، وهو في مصنف عبد الرزاق بلفـظ قريـب         )صحيح موصول : (وقال) ٢/٢١٠(رواه البيهقي في السنن الكبرى    ) ٢(
 ).٣/١١٠(منه

 ).٨/٣٣٥(مجموع الفتاوى) ٣(
ــال المعلـــم   ) ٤( ــي إكمـ ــي عيـــاض فـ ــه القاضـ ــر)٢/٦٥٩(نقلـ ــرح التثريـــب )٢/٣٠٤(المفهـــم: ، وينظـ ) ٢/٢٩١(، طـ

 ).٢/١٩٦(و



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 يحــب اهللا أن يــدعو أحــد علــى أحــد، إال أن يكــون   ال:  ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا قــال

وإن صـبر  } إِال مَـنْ ظُلِـمَ   { :  فإنه قد أرخص له أن يدعو علـى مـن ظلمـه، وذلـك قولـه         ،مظلوماً

 .)١(فهو خير له

دالة علـى أن دعـوة المظلـوم مجابـة تـدل       عموم النصوص الواردة في السنة ال وكذلك

 .على الجواز

: قـال   ومن ذلـك حـديث أنـس    لجواز، نصوص خاصة في هذا الباب تدل على اوهناك

 يقال لهم القراء زهاء سـبعين      بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوماً        رسول اهللا    قنت

 عهـد، فقنـت      رجال إلى قوم من المشركين دون أولئـك، وكـان بيـنهم وبـين رسـول اهللا                

 .)٢(" شهرا يدعو عليهمرسول اهللا 

 فزعمــوا أنهــم قــد ، وبنــو لحيــان)٣( أتــاه رعــل وذكــوان وعــصية أن النبــي :  أيــضاًوعنــه

كنــا :  قــال أنــس، مــن األنــصاربــسبعين  فأمــدهم النبــي ،أســلموا واســتمدوه علــى قــومهم

بلغــوا بئــر معونــة  فــانطلقوا بهــم حتــى ، بالنهــار ويــصلون بالليــليحطبــوننــسميهم القــراء 

:  قتــادةقــال ، يــدعو علــى رعــل وذكــوان وبنــي لحيــان   فقنــت شــهراً،غــدروا بهــم وقتلــوهم 

.  أال بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنـا وأرضـانا      أنهم قرؤوا بهم قرآناً   : وحدثنا أنس 

 .)٤(ثم رفع ذلك بعد

                                     
 ).٩/٣٤٤(تفسير ابن جرير) ١(
، ومـسلم   )١/٣٤٠(،  )٩٥٧(رقـم ) باب القنوت قبل الركوع وبعـده     (،  )كتاب الوتر (رواه البخاري في صحيحه   ) ٢(

بــاب اســتحباب القنــوت فــي جميــع الــصالة إذا نزلــت       ) (كتــاب المــساجد ومواضــع الــصالة   (فــي صــحيحه 
 ).١/٤٦٨) (٦٧٧(رقم) المسلمين نازلةب

 ).٦/٥٤٤(و) ٧/٣٧٩(فتح الباري: رعل وذكوان وعصية بطون من بني سليم، ينظر)  ٣(
، وهذا لفظه، )٣/١١١٥(، )٢٨٩٩(، رقم)باب العون بالمدد (،  )كتاب الجهاد والسير  (رواه البخاري في صحيحه   ) ٤(

 ).٣/١٥١١(، )٦٧٧(، رقم) للشهيدباب ثبوت الجنة) (كتاب اإلمارة(ورواه مسلم في صحيحه
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ركين بأعيــانهم  مــن المــشم علــى أقــوادعــا  الداللــة مــن هــذين الحــديثين أنــه  ووجــه

 رعــل وذكـوان وعــصية وبنـو لحيـان لمــا اعتـدوا علــى القـراء الــسبعين،      وهـم  وأسـمائهم  

 .وتفدل على جوار تعيين أقوام بأسمائهم عند الدعاء عليهم في القن

ــال  علـــي وعـــن ــول اهللا    ": قـ ــال رسـ ــزاب قـ ــان يـــوم األحـ ــا كـ ــوتهم   : لمـ ــأل اهللا بيـ مـ

 . )١(" حين غابت الشمس شغلونا عن صالة الوسطى، ناراًوقبورهم

 المحـاربين بـأن يحـرقهم اهللا        عـداء  داللـة علـى جـواز الـدعاء علـى األ           ه الحديث فيـ   وهذا

 هــذا الحــديث جــواز الــدعاء علــى المــشركين وفــي: ( فــي الــدنيا واآلخــرة، قــال العراقــيربالنــا

 ، مـات مـنهم مـشركا      ممـن  مـن يـستحقه      علـى   صدر من النبي     دعاء وهذا ال  ،)٢()بمثل ذلك 

 ال يشترط في الدعاء على الكافر المعين العلم بما يؤول إليـه آخـر أمـره                 أنه على داللةه    وفي

 سبق، مع أن فيهم مـن دخـل         ا على األحزاب بم   دعا من إسالم أو بقاء على كفر، فالنبي        

 . وحسن إسالمه كأبي سفيان وغيرهاإلسالمفي  

هم أنـج سـلمة بـن هـشام،         الل:  في القنوت  يدعو  النبي   انك: "قال  أبي هريرة    وعن

 أنـج المستـضعفين مـن       للهـم اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهـم أنـج عيـاش بـن أبـي ربيعـة، ا                 

 .)٣(" اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف،المؤمنين

 اللهــم: " قــال، رأى مــن النــاس إدبــاراًلمــا إن النبــي :  قــال عبــد اهللا بــن مــسعود وعــن

 حتــى أكلــوا الجلــود والميتــة  )٤( كــل شــيءت فأخــذتهم ســنة حــصّ"ســبع كــسبع يوســف

يـا  :  فقـال ، فأتـاه أبـو سـفيان     ، وينظر أحدهم إلى الـسماء فيـرى الـدخان مـن الجـوع             ،والجيف

                                     
ــة    (، )كتــاب الجهــاد والــسير  (رواه البخــاري) ١( ــدعاء علــى المــشركين بالهزيمــة والزلزل ، )٢٧٧٣(رقــم) بــاب ال

باب الدليل لمـن قـال الـصالة الوسـطى          (،  )كتاب المساجد ومواضع الصالة   (ومسلم في صحيحه  ) ٣/١٠٧١(
 ).١/٤٣٦(، )٦٢٧(، رقم)هي صالة العصر

 ).٨/١٩٨(فتح الباري: ، وينظر)٢/١٦٩(ثريب طرح الت) ٢(
، )بــاب الــدعاء علــى المــشركين بالهزيمــة والزلزلــة  (، )كتــاب الجهــاد والــسير (رواه البخــاري فــي صــحيحه  ) ٣(

باب استحباب القنوت   (،  )كتاب المساجد ومواضع الصالة   (، ومسلم في صحيحه   )٣/١٠٧٢(،  )٢٧٧٤(رقم
 ).١/٤٦٦) (٦٧٥(، رقم)ةفي جميع الصالة إذا نزلت بالمسلمين نازل

 )١٧/١٤١(استأصلته، شرح النووي على مسلم: بحاء وصاد مشددة مهملتين أي)  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 قـال اهللا  ، وإن قومـك قـد هلكـوا فـادع اهللا لهـم        ، وبصلة الرحم  ،محمد إنك تأمر بطاعة اهللا    

¨  ©          m  ª قولــه   إلــى ١٠: الــدخان m  h  g  f  e  d  cl تعــالى 
   ¶       µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄   ®   ¬«l  فالبطـشة  ١٦ - ١٥: الـدخان 

 ربـه  فدعا: )٢( وفي رواية للبخاري،)١( وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم  ،يوم بدر 

m  e  d  c  فعـادوا فـانتقم اهللا مـنهم يـوم بـدر فـذلك قولـه تعـالى             نهمفكشف ع 
  h  g  fl إلى قوله جل ذكره m ...   ¶       µl. 

 األحاديــث فيهــا داللــة علــى جــواز الــدعاء علــى قبائــل كــافرة بعينهــا فــي دعــاء       وهــذه

القنوت في الصالة، والدعاء عليهم بالقحط والهالك ولو تضرر بذلك أطفالهم ونـساؤهم،    

ــه كــان فــيهم     ــضعفون أســارىمــع أن ــه نفــع للمــؤمنين بإضــعاف     ، مــسلمون مست  وهــذا في

 كثـر أذاهـم للمـسلمين، واشـتدت شـوكتهم،          حـين  عدوهم اقتصادياً، وهـذا فعـل النبـي         

 علـى  اءجـواز الـدع  : - حديث أبـي هريـرة  يقصد– من الفقه الحديث هذا  وفي: (قال القرطبي 

 وقــال القاضــي ،)٤() جــواز الــدعاء علــى الكفــار ولعنــتهم فيــه: ( وقــال العراقــي،)٣()معــين، ولــه

:  الحـديث مـن الكفـار ولعـنهم        ي على من دعـا عليـه فـ        -لسالم   ا عليه- دعائه وفي: (عياض

 الــدعاء علــى ي خــالف فــوال علــيهم، وتعيــين مــن تعــين مــنهم ءجــواز لعــن الكفــرة والــدعا

 .)٥()الكفرة

                                     
ــيهم ســنين كــسنين    ( بــاب دعــاء النبــي   ) (كتــاب االستــسقاء (رواه البخــاري فــي صــحيحه  ) ١( اجعلهــا عل

)  الدخان باب(،  )كتاب صفات المنافقين وأحكامهم   (، ومسلم في صحيحه   )١/٣٤١(،  )٩٦٢(رقم)) يوسف  
يــوم : ، والبطــشة يــوم بــدر كمــا فــسرها ابــن مــسعود، وقــال الحــسن البــصري       )٢١٥٥/ ٤(، )٢٧٩٨(رقــم

ظهـور  : الموت، وقيل الحساب، وقيل العذاب، وآية الروم: قيل الذي أصابهم ببدر، وقيل: القيامة، واللزام 
 ).٧/٢٩(عمدة القاري: الروم على فارس كما في أول سورة الروم ينظر

 ).١٨٢٣/ ٤) (٤٥٤٥(رقم) سورة حم الدخان) (اب التفسيركت) (٢(
 ).٢/٣٠٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ٣(
 ).٢/٢٩١(طرح التثريب) ٤(
 ).٦٥٩/ ٢(إكمال المعلم) ٥(
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 وأصـحاب  جهـل   وأبـو  ،  كان يصلي عند البيت   النبي   أن:  اهللا بن مسعود     عبد وعن

ور بنـي فـالن فيـضعه علـى ظهـر          أيكـم يجـيء بـسلى جـز        لـبعض له جلوس إذ قال بعضهم        

 علــى ووضــعه  فجــاء بــه فنظــر حتــى ســجد النبــي وم فانبعــث أشــقى القــ،محمــد إذا ســجد

 قـال فجعلـوا يـضحكون ويحيـل     ، كان لي منعـة   لو ظهره بين كتفيه وأنا أنظر ال أغني شيئاً       

 ساجد ال يرفـع رأسـه حتـى جاءتـه فاطمـة فطرحـت           ورسول اهللا      ،)١(بعضهم على بعض  

 فـشق  ،ثـالث مـرات  " اللهـم عليـك بقـريش     " ثم قال    ، رأسه  فرفع رسول اهللا     ،عن ظهره 

 ثـم سـمى   ،وكـانوا يـرون أن الـدعوة فـي ذلـك البلـد مـستجابة          :  قـال  ،عليهم إذ دعـا علـيهم     

 وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليـد بـن عتبـة وأميـة           ،اللهم عليك بأبي جهل   "

 نفــسي بيـده لقــد  الـذي فـو  : ع فلـم يحفـظ قــال  وعـد الــساب " بـن خلـف وعقبــة بـن أبـي معــيط    

 . )٢() في القليب قليب بدرصرعى  رأيت الذين عد رسول اهللا 

 فيــه داللــة علــى جــواز دعــاء المظلــوم علــى قبيلــة بعينهــا وأشــخاص بأســمائهم، وهــذا

 قريــشاً، وخــص مــنهم أبــا جهــل وعتبــة يـذكرهم فــي دعائــه بــال حــرج، حيــث عــين النبــي  

 علـى أهــل الكفـر إذا جَنَــوْا جنايــات   الــدعاءفيـه  : (  قــال ابـن بطــال رهم،وغيـ وشـيبة والوليــد   

 .)٣()مؤمنينوآذوا ال

 النبــي يــدعو علــى المــشركين علــى حــسب ذنــوبهم وإجــرامهم   وكــان: ( العينــيقــال

 يبالغ في الـدعاء علـى مـن اشـتد أذاه علـى المـسلمين أال تـرى أنـه لمـا أيـس مـن قومـه                          كانو

 .)٤(...ثالحدي) مضراللهم اشدد وطأتك على : قال

                                     
 ).١/٤٦٤(أي يقبل عليه ويميل إليه، النهاية في غريب الحديث واألثر) ١(
ب إذا ألقـي علـى ظهـر المـصلي قـذر أو جيفـة لـم تفـسد عليـه          بـا ) (كتاب الوضوء (رواه البخاري في صحيحه   ) ٢(

 مـن أذى    بـاب مـا لقـي النبـي         ) (كتـاب الجهـاد والـسير     (، ومـسلم فـي صـحيحه        )١/٩٤) (٢٣٧(، رقـم  )صالته
 ).١٤١٨/ ٣) (١٧٩٤(رقم) المشركين والمنافقين

 ).٢/١٤٧(شرح ابن بطال على صحيح البخاري)  ٣(
 ).٢٣/١٧(عمدة القاري)  ٤(
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اللهـم إنـا   : " خاف قوما قـال إذا كان  لنبي أبي بردة بن عبد اهللا أن أباه حدثه أن ا         وعن

 .)١("شرورهمنجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من 

ــدعاء علــى  إلــى )٢( العلــم ومــنهم الــشافعي فــي قــول   أهــل وقــد ذهــب بعــض   هــذا  أن ال

اء فيهــا أنــه دعــا لهــم بالهدايــة منــسوخ بالنــصوص التــي جــ) ويقــصد بأعيــانهم(المــشركين 

  ١٢٨:  عمرانلآ m{   z  y      x  w...   l :  وبدليل قوله تعالى،)٣(ونحوها

 وأن ، ناسـخة وال منـسوخة  يـست  وأن اآليـة ل )٤( العلماء على أن الحكم محكـم    وأكثر

 هـــذه اآلثـــار ي فـــعلـــيهم  النبـــيالـــدعاء علـــى المـــشركين بـــالهالك وغيـــره جـــائز لـــدعاء  

 : ونوقش من زعم النسخ من ثالثة وجوه،)٥( الثابتةالمتواترة

 .أن النهي عن ذلك إنما هو في حق من يرجى تألفهم ودخولهم في اإلسالم: األول

 حيـــث يكـــون فـــي الـــدعاء مـــا يقتـــضي ز فـــي التوفيـــق بينهمـــا أن الجـــوايحتمـــل: الثـــاني

 زجـــرهم عـــن تمـــاديهم علـــى الكفـــر، والمنـــع حيـــث يقـــع الـــدعاء علـــيهم بـــالهالك علـــى   

 .)٦(كفرهم

                                     
بـاب مـا   )  (كتاب سجود القـرآن  (وأبو داود في سننه   ) ٣٢/٤٩٤(،  )١٩٧٢٠(ه اإلمام أحمد في مسنده رقم     روا) ١(

بـاب الـدعاء   (،)كتاب السير(، رواه النسائي في الكبرى    )١/٤٨٠(،  )١٥٣٧(، رقم )يقول الرجل إذا خاف قوماً    
 ).١١/٨٢(، وصححه ابن حبان)٥/١٨٨(، )٨٦٣١(رقم) إذا خاف قوماً

شـرح ابـن بطـال      : ، وينظـر  )٢/٣٥٢(، السنن الكبرى للبيهقي   )٢/٣٥٢(، والحاوي الكبير  )٣/٤٦٤(المجموع)  ٢(
 ).١٠/١٢٧(على صحيح البخاري

، )ليس لك من األمر شيء  (المعروف أن الحنفية يرون أن المنسوخ هو القنوت في الصلوات الخمس بآية           )  ٣(
 .وما بعدها). ٢/٤٩٤(الهدايةالبناية شرح : ينظر. ولم يقولوا بنسخ مطلق الدعاء على الكفار

، )٢/٢٩١(، طــــرح التثريــــب)٦٥٩/ ٢(، إكمــــال المعلــــم)١٠/١٢٧(شــــرح ابــــن بطــــال علــــى صــــحيح البخــــاري) ٤(
 ).٢/١٦٩(و

 ).١٠/١٢٧(شرح ابن بطال على صحيح البخاري) ٥(
 ).١١/١٩٦(فتح الباري) ٦(
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 )١(أن المنسوخ هو لعن المعين وهو قول للشافعي وعزاه أحمد إلـى ابـن مهـدي               : الثالث

 كما سـيأتي    )٢( المعين ال مطلق الدعاء عليهم     اللعن اختيار ابن تيمية أن المنسوخ هو        وهو

 .في الصورة التالية

 :  الكافر المعين الحيبلعن الدعاء : الثانيةالصورة

 والدعاء باللعن دعاء بالطرد من رحمـة     ،)٣( واإلبعاد من رحمة اهللا     في أصله الطرد   اللعن

 m...   Ë  Ê:   تعـالى لقولـه   العمـوم   خالف بين العلماء على جواز لعـنهم علـى سـبيل           الاهللا، و 
  Ï  Î  Í  Ìl ١٨: هــــود : m  Y  X   W   V  U  T  Sl ٦٤: األحــــزاب 

 الكفار جملة   لعنأما  : (  وقال )٤(يالقرطب من النصوص، وممن نفى الخالف في ذلك         وغيرها

من غير تعيين فال خالف فـي ذلـك، لمـا رواه مالـك عـن داود بـن الحـصين أنـه سـمع األعـرج              

وسواء كانـت   : قال علماؤنا . )٥( في رمضان  لكفرةما أدركت الناس إال وهم يلعنون ا      : يقول

ق  لجحــدهم الحــ  فعلــه، لهــم ذمــة أم لــم تكــن، ولــيس ذلــك بواجــب، ولكنــه مبــاح لمــن          

وعـداوتهم للـدين وأهلـه، وكـذلك كـل مـن جـاهر بالمعاصـي كـشراب الخمـر وأكلـة الربــا،            

ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنـساء، إلـى غيـر ذلـك ممـا ورد فـي األحاديـث                     

 حــديث مالــك، عــن داود بــن الحــصين، أنــه ســمع   وأمــا: ( أبــو عمــر بــن عبــد البــر  وقــال، )لعنــه

ففيــه إباحــة لعــن ... نــاس إال وهــم يلعنــون الكفــرة فــي رمــضان مــا أدركــت ال: األعــرج يقــول

 هللا  ذلك بواجب، ولكنـه مبـاح لمـن فعلـه غـضباً     وليس ،الكفرة، كانت لهم ذمة أو لم تكن  

فمعنــاه أنهــم كــانوا :  قولــه فــي رمــضانوأمــا ،فــي جحــدهم الحــق، وعــداوتهم للــدين وأهلــه

  فـي   لقنـوت اقتـداء برسـول اهللا          يقنتون في الوتر من صالة رمضان، ويلعنون الكفرة فـي ا          

                                     
 .)٢/٢١٠(، السنن الكبرى للبيهقي)٢/٧٣(معرفة السنن واآلثار للبيهقي ) ١(
ــاوى )٢( ــوع الفتـــ ــح  )٣٣٦-٨/٣٣٥(مجمـــ ــن مفلـــ ــروع البـــ ــشرعية)١٠/١٩٠(، الفـــ ــذاء )١/٢٨٥(، واآلداب الـــ ، غـــ

 ).١/١٢٢(األلباب
 )..٤/٢٥٥(النهاية في غريب األثر)  ٣(
 )٢/١٨٨(تفسير القرطبي ) ٤(
 ).٥٨(الحوادث والبدع للطرطوشي ص: ينظر)  ٥(
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 وقـال . )١() وذكوان وبني لحيان، الـذين قتلـوا أصـحاب بئـر معونـة             رعلدعائه في القنوت على     

 بعـده مـن     ومـن   خالف في جواز لعن الكفـار، وقـد كـان عمـر بـن الخطـاب،                  ال: (ابن كثير 

 .)٢()األئمة، يلعنون الكفرة في القنوت وغيره

ــق موتــه علــى     واعلــم أنــه  ":  األلوســيوقــال ال خــالف فــي جــواز لعــن كــافر معــين، تحقّ

) أبـي طالـب   (الكفر، إن لم يتضمن إيذاء مسلم، أما إن تضمّن ذلك حرم، ومن الحرام لعـن                

على القول بموته كافراً، بل هو من أعظم ما يتضمن ما فيه إيذاء مـن يحـرم إيـذاؤه، ثـمّ أن                      

  .)٣("...مّن مصلحةً شرعية إال إذا تضادةلعن من يجوز لعنه ال أرى أنه يعد عب

 ولكـن يقيـد   ، جـائز لعنـه   من عاش كافرا وجُهل موته على الكفـر فهـذا أيـضاً       لعن وأما

 أمثلة ذلك ما قالـه ابـن        ومن اً،لعنه اهللا إن كان مات كافر     : في حال موته على الكفر فنقول     

المسلمين  رجل نصراني أنشأ قصيدة يسب فيها اإلسالم و     في )٤(كثير في البداية والنهاية   

  ،) اهللا إن كان مات كافرالعنه: (أوردها وقال بعد إيرادها 

 .)٥("لعنته  لعنة المعين فإن علم أنه مات كافراً جازتوأما:  ابن تيميةقال

 لعن الكافر الحي على سبيل التعيين كأن يقول الداعي اللهـم العـن فالنـاً الكـافر          وأما

ة الفالنيـة الكـافرة ونحـو ذلـك، فهـذه الـصورة             ولم يعلـم موتـه علـى الكفـر مطلقـاً أو القبيلـ             

 :وقع فيها خالف بين العلماء على قولين

ــول  ،)٧( ومــنهم الحنفيــة ،)٦( منــع لعــن الكــافر المعــين، وهــو قــول الجمهــور    : األولالق

 مـال  المذهب عند الحنابلـة،      هي ورواية عن اإلمام أحمد،      ،)٩( وبعض الشافعية  ،)٨(والمالكية

                                     
 ).٥/١٦٥(االستذكار ) ١(
 ).١/٤٧٣(تفسير ابن كثير) ٢(
 ).٩/٣٢٤(روح المعاني)  ٣(
)١١/٢٨٠)  (٤.( 
 ).٦/٥١١(مجموع الفتاوى)  ٥(
 ).١/٦٣٤(تفسير البحر المحيط)  ٦(
 ).٣/٤١٦(، رد المحتار)١/٢٠٣(عمدة القاري)  ٧(
 ).٢/٣٥٢(، فتاوى ابن عليش)١/٧٤(أحكام القرآن البن العربي) ٨(
 ).٣٥٤(، األذكار للنووي ص)٢/٣٤٥(، حاشية الجمل على المنهج)١/٥٣٣(نهاية المحتاج)  ٩(
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 إال لعنـة     معينـاً  لعنـة  نقـل      ه أر لـم : (قال ابـن تيميـة    . )٢(اختاره ابن عثيمين   و ،)١( ابن تيمية  إليها

 .)٣() لهاًنوع أو دعاء على معين بالعذاب أو سب

̧     m  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹ :  بقــــــــول اهللا تعــــــــالى واســــــــتدلوا   ¶  µ
    Â  Á  Àl حاله عنـد الموافـاة ال تعلـم، وقـد شـرط      نإ: فقالوا ١٦١: البقرة 

 .)٤(الموافاة على الكفر:  اللعنةإلطالقالى في هذه اآلية اهللا تع

 إنـي : " ادع على المشركين قال    اهللاقيل يا رسول    :  قال  أبي هريرة    عن مسلم   وروى

  . )٥("رحمة وإنما بعثت  لم أبعث لعاناً

 هـذا  واختـار  ،)٧( وبعـض المالكيـة   ،)٦( الجـواز وهـو قـول بعـض الـشافعية          : الثـاني  القول 

 ،)٩( وروايــة عــن اإلمــام أحمــد اختارهــا ابــن الجــوزي   ،)٨(ر بــن العربــي المــالكي القــول أبــو بكــ 

 : بعدة أدلة منهاواستدلوا

: قـال خفـاف بـن إيمـاء      :  الحـارث بـن خفـاف أنـه قـال          عـن  روى مـسلم     بما: األول الدليل

 غفـر اهللا لهـا وأسـلم سـالمها اهللا وعـصية      غفـار : " رفـع رأسـه فقـال    ثم ركع رسول اهللا    

 قــال ،ثــم وقــع ســاجداً"  وذكــوان اللهــم العــن بنــي لحيــان والعــن رعــالً وله،رســعــصت اهللا و

 .)١٠( الكفرة من أجل ذلكةفجعلت لعن: خفاف

                                     
 ).١/١٢٢(، غذاء األلباب)١/٢٨٥(، واآلداب الشرعية)١٠/١٩٠(الفروع البن مفلح) ١(
 ).٩/٢٩٣(مجموع الفتاوى) ٢(
 ).١/٢٨٧(اآلداب الشرعية) ٣(
 ).١/٩٨(، وتفسير الخازن)٢/١٨٨(، وتفسير القرطبي)١/٧٤(أحكام القرآن البن العربي) ٤(
، )٢٥٩٩(رقـم ) بـاب النهـي عـن لعـن الـدواب وغيرهـا           ) (كتاب البر والصلة واآلداب   (هرواه مسلم في صحيح   ) ٥(

)٤/٢٠٠٦.( 
 ).٢/٣٤٥(، حاشية الجمل على المنهج)٣٥٤(األذكار للنووي ص) ٦(
 ).١/٧٤(أحكام القرآن البن العربي)  ٧(
 ).١/٧٥(أحكام القرآن البن العربي)  ٨(
 ).١/١٢٢(، غذاء األلباب)١/٢٨٥(عية، واآلداب الشر)١٠/١٩٠(الفروع البن مفلح) ٩(
باب استحباب القنوت فـي جميـع الـصالة إذا       ) (كتاب المساجد ومواضع الصالة   (رواه مسلم في صحيحه   ) ١٠(

 ).١/٤٧٠) (٦٧٩(، رقم)نزلت بالمسلمين نازلة
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  إذا رفع رأسـه مـن         سمع رسول اهللا     أنه روى البخاري عن ابن عمر       بما: الثاني الدليل

: بعـد مـا يقـول    )  وفالنـاً  وفالناً اللهم العن فالناً  : (الركوع في الركعة اآلخرة من الفجر يقول      

  )١( m{   z  y      x  w..........     l  فـأنزل اهللا  ،) لمن حمده ربنـا لـك الحمـد   اهللاسمع  (

 .١٢٨: عمران لآ

 : من وجهينونحوهما هذان الحديثان ونوقش

 .)٢( بمآلهم، وما كشف له من الغطاء عن حالهملعلمه  أن هذا خاص بالنبي : األول

 تـرك    النبـي    وأن ، m {   z  y      x  w...  ¤   lأن اللعن منسوخ باآليـة      : الثاني

m  y      x  w :   بلغنا أنه تـرك ذلـك لمـا أنـزل          ثم: ( قال )٣(لعنهم كما ذكر ذلك أبو هريرة     
  ¤   £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {   zl ١٢٨:  عمرانآل. 

 اسمه عبـد    كان أن رجال على عهد النبي      :  بن الخطاب    عمر حديث: ث الثال الدليل

 ، جلـده فـي الـشراب   قد  النبي وكان  وكان يضحك رسول اهللا حماراًاهللا وكان يلقب  

اللهـم العنـه مـا أكثـر مـا يـؤتى بـه ؟ فقـال                 :  فقال رجل من القوم    ، به فجلد  فأمر  فأتي به يوماً  

 فعلَّة المنـع مـن لعنـه؛   : قالوا ،)٤() ما علمت إال أنه يحب اهللا ورسولهاهللا فوال تلعنوه   (النبي  

 .)٥(بأنه يحب اهللا ورسوله فدل بمفهومه على أن من ال يحب اهللا ورسوله يلعن

 مفهــوم بــأن أن يكــون ذلــك قبــل أن يأتيــه المنــع مــن اللعــن، و   باحتمــال: ينــاقش وقــد

المخالفة هنا غير مراد؛ ألنه خرج مخرج الترغيب والتحفيـز أو خـرج مخـرج الواقـع مـن غيـر           

 .قصد التخصيص به

                                     
م ليس لك من األمـر شـيء أو يتـوب علـيهم أو يعـذبه        { باب  (،  )كتاب المغازي (رواه البخاري في صحيحه     )  ١(

 ).٤/١٤٩٣(، )٣٨٤٢(، رقم)}فإنهم ظالمون 
 ).١/٩٨(، وتفسير الخازن)٢/١٨٨(، وتفسير القرطبي)١/٧٤(، و)٤/٣١٢(أحكام القرآن البن العربي)  ٢(
باب استحباب القنوت في جميـع الـصالة إذا   ) (كتاب المساجد ومواضع الصالة  (رواه مسلم في صحيحه     )  ٣(

  ).١/٤٦٦) (٦٧٥(، رقم)نزلت بالمسلمين نازلة
بـاب مـا يكـره مـن لعـن شـارب الخمـر، وأنـه لـيس بخـارج مـن              ) (كتـاب الحـدود   (رواه البخاري فـي صـحيحه     )  ٤(

 ).٦/٢٤٨٩(، )٦٣٩٨(رقم) الملة
 ).١/٤٧٤(تفسير ابن كثير)  ٥(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢١٢

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

اللهـم إن عمـرو بـن العـاص هجـاني      : ( أنه قال النبي أن  البراء  يثحد:  الرابع الدليل

 اإليمان والـدين    انفلعنه وإن ك  . )١()وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني         

 وأضـاف   ،ولـم يـزد لـيعلم العـدل واإلنـصاف         ) عـدد مـا هجـاني     : ( وانتصف بقوله  ،واإلسالم مآله 

اء دون االبتـداء بالوصـف بـذلك، كمـا يـضاف إليـه المكـر                الهجو إلى اهللا تعـالى فـي بـاب الجـز          

 .)٢(واالستهزاء والخديعة

 . حجة فيه لضعفهالبأنه : ويناقش

 وفيه نظر؛ ألنه ليس كل كـافر يجـوز قتلـه            ،)٣( على جواز قتله وقتاله    بالقياس واستدلوا

م وقتاله، ومنقوض بالمعاهد والذمي، ثم القتـل حكـم فـي الحـال، بخـالف اللعـن فهـو حكـ                    

في الحال والمآل وهـو الطـرد عـن رحمـة اهللا فـي الـدنيا واآلخـرة، وال سـبيل إلـى العلـم بمـآل                           

ــين أن القــول األول     ــاللعن، وبهــذا يتب ــه ب ــعال(المــدعو علي ــه مــن    ) من هــو األقــرب لــسالمة أدلت

المناقشة؛ وورود االحتمال على أدلة المجيزين؛ وألن خاتمة المعين مجهولة، وقد يمـن اهللا              

 .ويتوب عليه ويكون من المتقين كما حصل لبعض الصحابة، واهللا أعلمباإليمان 

 فهـذا قـد     ، وفالنـاً   يلعن فالناً   الدعاء على معينين كما كان النبي        وأما: ( ابن تيمية  قال

كمــا قــد بــسط الكــالم علــى    m{   z  y      x  w...  ¤   l : روي أنــه منــسوخ بقولــه 

 رضـي اهللا  ن وذلك ألن المعين ال يعلم إمصر؛قلعة ذلك في غير هذا الموضع فيما كتبته في         

 بل قد يكون ممن يتوب اهللا عليه؛ بخالف الجنس فإنه إذا دعـي علـيهم بمـا                يهلك، أنعنه  

فيــه عــز الــدين وذل عــدوه وقمعهــم كــان هــذا دعــاء بمــا يحبــه اهللا ويرضــاه؛ فــإن اهللا يحــب   

 وأمـا الـدعاء     ، دعاء بمـا يحـب اهللا       فهذا ،اإليمان وأهل اإليمان وعلو أهل اإليمان وذل الكفار       

                                     
، قــال ابــن كثيــر فــي    )١/٢٥٨(، والرويــاني فــي مــسنده  )٨/٣٨٥(رواه الطحــاوي فــي شــرح مــشكل اآلثــار    )  ١(

 ).هذا الحديث فيه ضعف): (١/٤٧٤(تفسيره 
 ).١/٧٥(أحكام القرآن البن العربي) ٢(
 ).١/٧٤(، و)٤/٣١٢(أحكام القرآن البن العربي)  ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 عنـه؛ ألن اهللا  ي فغير مأمور به وقد كان يفعـل ثـم نهـ       يرضاهعلى المعين بما ال يعلم أن اهللا        

  .)١(...)قد يتوب عليه أو يعذبه

  الدعاء أو لعن المعينين؟هل الذي نهي عنه الرسول  : مسألة: ( ابن عثيمينوقال

 في الدعاء على وجه التعيين، أما لعـنهم عمومـا؛         المنهي عنه هو لعن الكفار     : الجواب

فال بأس به، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة عموما، ولفظ ما ورد عن            

 وال بأس بدعائنا علـى الكـافر        ،)٢(" ... ، صالة النبي    ألقربن": أبي هريرة رضي اهللا عنه؛ أنه قال      

ــا ــه، واكفهـــ  : بقولنـ ــسلمين منـ ــم، أرح المـ ــو     اللهـ ــره، ونحـ ــي نحـ ــره فـ ــل شـ ــره، واجعـ م شـ

 .)٣(...)ذلك

 علــى طائفــة معينــة مــن الكفــار بــالهالك العــام أو اإلبــادة        الــدعاء  : الثالثــة الــصورة

الجماعيـة أو ســوء الخاتمــة، أو بــالموت علــى الكفـر أو بعــدم الهدايــة واإليمــان ونحــو ذلــك،   

 :)٤( فيه العلماء على قولينتلففهذا اخ

 :حتجوا بمايلي الجواز وا:األول القول

½  ¾  ¿  m  Ä  Ã  Â     Á     À : وروده عن نوح عليه السالم في قولـه تعـالى         : األول
  Ç  Æ   Ål تعــالى عــن موســى ه وقولــ٢٦: نــوح   : m  ¾  ½  ¼   »  º

   Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å      Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
  Ø   ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïl قـــدوة فـــي اءواألنبيـــ ،٨٨: يـــونس 

¾  ¿  m  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À : أقـــوالهم وأفعـــالهم كمـــا قـــال تعـــالى
Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  Èl ٩٠: األنعام. 

                                     
 ).٣٣٦-٨/٣٣٥(مجموع الفتاوى) ١(
 )١/٢٧٥) (٧٦٤(، رقم)باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد) (كتاب صفة الصالة(رواه البخاري)  ٢(
 ).٩/٢٩٣(مجموع الفتاوى)  ٣(
، ولم يذكر القائل بهما، ولم أجـد بعـد البحـث إال رأي ابـن حـزم فـي                   )٤/١٥٢٥(هما في مرقاة المفاتيح   ذكر) ٤(

 .القول الثاني



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢١٤

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 يــوم أحــد ودمــى   رباعيــة النبــي كــسر  لمــا وقــاص أبــي عتبــة بــن نأ:  رويبمــا: الثــاني

ا حال عليه  ال يحل عليه الحول حتى يموت كافرا فماللهم: ( فقالوجهه دعا عليه النبي   

 وهذا الدعاء من جنس دعاء موسى على فرعون، وفيـه      ،)١()الحول حتى مات كافرا إلى النار     

 :)٢(بكونه مرسالً كما قال ابن حجر:  على جواز الدعاء بسوء الخاتمة، ويناقشلةدال

 اللهـم :  خبيـب بـن عـدي علـى قـريش لمـا قـال              لـدعاء   النبـي    بتقريـر  له   يستدل: الثالث

 ما يدعو به الـداعي مـا جـاء فـي            وأفضل ،)٣() وال تبق منهم أحداً    قتلهم بدداً  وا أحصهم عدداً 

 وقـع مـع تـوالي الـوحي وإقـراره وعـدم           بيـب  وقـول خ   تقريـراً،  أوالكتاب والسنة قوالً أو فعالً      

 .إنكاره

:  له كذلك بدعوة سعد بن أبي وقاص على من شكاه إلى عمـر فقـال               ويستدل: الرابع

اذبــا قــام ريــاء وســمعة فأطــل عمــره وأطــل فقــره وعرضــه     إن كــان عبــدك هــذا ك اللهــم(

 بما يستلزم نقص دينه فجـوازه فـي الكـافر         سلم فإذا جاز الدعاء على الظالم الم      ،)٤()للفتن

 جواز الدعاء على الظالم المعـين بمـا يـستلزم الـنقص فـي دينـه،                 وفيه: (أولى، قال ابن حجر   

. دي إلـى نكايـة الظـالم وعقوبتـه    وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث أنه يـؤ      

ومـــن هـــذا القبيـــل مـــشروعية طلـــب الـــشهادة وإن كانـــت تـــستلزم ظهـــور الكـــافر علـــى    

ــه الــــسالم    m  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë: المــــسلم، ومــــن األول قــــول موســــى عليــ
Ñl ٥()اآلية(. 

                                     
 ).٥/٢٩٠(، وعبد الرزاق في مصنفه)٧/١٩٨(رواه ابن جرير في تفسيره) ١(
 ).١٢/٣٣(فتح الباري) ٢(
 ).٤/١٤٦٥) (٣٧٦٧(قمر) باب فضل من شهد بدرا(، )كتاب المغازي(رواه البخاري في صحيحه) ٣(
باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم فـي الـصلوات كلهـا           (،  )كتاب صفة الصالة  (رواه البخاري في صحيحه   )  ٤(

 ).١/٢٦٢) (٧٢٢(رقم) في الحضر والسفر
 ).٢/٢٤١(فتح الباري) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 الدعاء بالهالك يخالف السنة     أن له ب  ويحتج )١( المنع، وهو قول ابن حزم     : الثاني القول

ية في المدافعة بين الحق والباطل في األرض، ويكـون مـن بـاب االعتـداء فـي الـدعاء،             الكون

وما ورد عن نوح وموسى عليهما السالم فهو خـاص بهمـا بعـدما علمـا عـن طريـق الـوحي                       

m  Ð  Ï       Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ :  بعدم إيمانهم كما قال تعالى لنوح     
  Ö            Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  ×l٣٦:  هود. 

 ،كيــف دعــا علــيهم :  استــشكل بعــض النــاس هــذه اآليــة فقــال   وقــد: ( القرطبــيقــال

أنـه ال يجـوز أن يـدعو نبـي علـى قومـه إال               : وحكم الرسل استدعاء إيمان قومهم، فالجواب     

 من اهللا، وإعالم أنه ليس فيهم من يؤمن وال يخرج من أصالبهم من يؤمن، دليلـه قولـه       بإذن

ــه الــسالم   ــوح علي ــوح    m Ñ  Ð  Ï       Î  Í   Ì  Ë  Ê  É l:" لن ــد ذلــك قــال ن :  ، وعن

m...  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿  l٢()واهللا أعلم" ٢٦:  نوح(. 

 ن نوح على أهل األرض بـالهالك كـان بعـد أن أعلمـه اهللا أنـه لـ                  ودعاء: ( ابن تيمية  وقال

 الـشفاعة فـي الـصحيح أنـه          ومـع هـذا فقـد ثبـت فـي حـديث            ،يؤمن من قومك إال من قـد آمـن        

 فإنه وإن لم ينـه عنهـا فلـم يـؤمر            )٣(} دعوت على أهل األرض دعوة لم أومر بها        إني{: يقول

 فـــإن الـــدعاء مـــن ، فكـــان األولـــى أن ال يـــدعو إال بـــدعاء مـــأمور بـــه واجـــب أو مـــستحب،بهـــا

 كان شـرعاً  به ل وهذا لو كان مأموراً،العبادات فال يعبد اهللا إال بمأمور به واجب أو مستحب         

Í  Ì  Ë  { :  وكـذلك دعـاء موسـى بقولـه        ، ثم ننظر في شرعنا هـل نـسخه أم ال؟          ،لنوح
Ñ  Ð  Ï   Î  {بــه بقــي النظــر فــي موافقــة شــرعنا لــه       كــان دعــاء مــأموراً  إذا ، 

 فهـو حـسن يثـاب عليـه         أو مـستحباً   والقاعدة الكلية في شـرعنا أن الـدعاء إن كـان واجبـاً            

                                     
 ).٥/٧٣١(األحكام البن حزم) ١(
 ).٨/٣٧٥(تفسير القرطبي) ٢(
، ومـسلم  )٤/١٧٤٥) (٤٤٣٥(، رقـم ])اإلسـراء  [ بـاب سـورة بنـي إسـرائيل      ) (ركتاب التفسي (رواه البخاري )  ٣(

مـن حـديث أبـي هريـرة        ) ١/١٨٤(،  )١٩٤(رقـم   ) باب أدني أهل الجنة منزلة فيها     ) (كتاب اإليمان (في صحيحه 
 ".وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي: "بلفظ



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢١٦

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 فهو  وإن كان مكروهاً   ، فهو ذنب ومعصية   )١(وان في الدماء   وإن كان محرما كالعد    ،الداعي

 .)٢() وإن كان مباحا مستوي الطرفين فال له وال عليه فهذا هذا،ينقص مرتبة صاحبه

أما الدعاء بالهالك لعموم الكفار؛ فإنه محـل نظـر، ولهـذا لـم يـدع                :(  ابن عثيمين  وقال

م، اللهـم اجعلهـا علـيهم سـنين      بهـ عليـك  اللهـم    ":  بالهالك، بل قـال    ش قري ى عل النبي  

 ، وهـذا دعـاء علـيهم بالتـضييق، والتـضييق قـد يكـون مـن مـصلحة الظـالم           "كـسني يوسـف  

 ، أن الدعاء بالهالك لجميع الكفار عنـدي تـردد فيـه           فالمهم ،بحيث يرجع إلى اهللا من ظلمه     

  علـى  )٣(" اللهم أحـصهم عـددا، وال تبـق مـنهم أحـدا              ":  يستدل بدعاء خبيب حيث قال     وقد

 األمر وقع كما دعا؛ فإنـه مـا بقـي مـنهم أحـد          وألن ،جواز ذلك؛ ألنه وقع في عهد الرسول        

 بــل إن إجابــة اهللا دعــاءه ،علــى رأس الحــول، ولــم ينكــر اهللا تعــالى ذلــك، وال أنكــره النبــي 

 الدعاء على الكفار بالهالك، ز قد يستدل به على جوافهذا ،يدل على رضاه به وإقراره عليه     

 .)٤()شيء أن ينظر في القصة؛ فقد يكون لها أسباب خاصة ال تتأتى في كل لكن يحتاج

 واهللا تعالى أعلم في هذه المسألة التفصيل، فيقال بمنع الدعاء عليهم بنحو             واألقرب

ــالهالك العــام لكــل الكفــار الــذين هــم علــى األرض لمــا فيــه مــن          ــدعاء ب دعــاء نــوح وهــو ال

 يمنع من الـدعاء علـيهم بـسوء الخاتمـة، وبعـدم            مخالفة السنن الكونية الربانية، وكذلك    

اإليمان لمخالفته المقصد من إرسال الرسل وهو تعبيد النـاس لـربهم وهـدايتهم لإلسـالم،               

ودعوة موسى قـد يكـون لهـا سـبب خـاص ال يمكننـا االعتمـاد عليـه ثـم هـو مخـالف لـدعاء                           

ــا  ــاللهــم اهــد دوســاً : ( لمــا قــال نبين غفــر لقــومي فــإنهم ال   اللهــم ا: ( وقــال،)٥() بهــمت وائ

                                     
 .الدماء إذ ال معنى له على هذه الكلمةوليس " في الدعاء"هو كذلك في الفتاوى، لكن األظهر )  ١(
 ).٣٣٦-٨/٣٣٥(مجموع الفتاوى)٢(
 ).٤/١٤٦٥) (٣٧٦٧(رقم) باب فضل من شهد بدرا(، )كتاب المغازي(رواه البخاري في صحيحه) ٣(
 ).٩/٢٩٤(مجموع الفتاوى) ٤(
) ٢٧٧٩(، رقــــم)بــــاب الــــدعاء للمــــشركين بالهــــدى ليتــــألفهم ) (كتــــاب الجهــــاد والــــسير(رواه البخــــاري)  ٥(

بـاب مـن فـضائل غفـار وأسـلم      ) (كتـاب فـضائل الـصحابة رضـي اهللا عنـه     (، ومسلم في صحيحه     )٣/١٠٧٣(
 .من حديث أبي هريرة) ٤/١٩٥٧) (٢٥٢٤(، رقم)وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 وأحــداثها أن القــصة ونحوهــا، وأمــا دعــاء خبيــب بــن عــدي فالظــاهر مــن روايــات  ،)١()يعلمــون

 ولــيس المقــصود كــل مكــة، وعلــى هــذا  ،المقــصود بالــدعاء هــم مــن حــضر مقتلــه ورضــي بــه 

 مــن علــى  الكــل–فنقــول بجــواز الــدعاء بهــالك أشــخاص وطائفــة ظالمــة معتديــة معينــة     

 علــى  كمــا دعـا بــذلك خبيـب بــن عـدي علــى الحاضـرين وأقــره النبـي        وال بـأس بـه  -األرض

 .ذلك، وبهذا تأتلف النصوص، واهللا أعلم

 .الكافر المسالم غير الحربي، وفيه فرعان:  الثانيالمطلب
 .الدعاء على عموم الكفار المسالمين:  األولالفرع

 والزلزلــة  هــذا الفــرع أن يــدعو علــى عمــوم الكفــرة بــالهالك والقحــط والحريــق  صــورة

اللهم عليـك بـالكفرة اللهـم زلـزل األرض بهـم أو قاتـل اهللا         (والهزيمة ونحوها كأن يقول     

، مطلقاً بال تعيين قوم وال قبيلة، وال أشخاص، وموجب الدعاء       )اليهود والنصارى ونحو ذلك   

هو بسبب كفرهم وشركهم أو إلحادهم وعـصيانهم لـربهم فيـدخل فـي ذلـك المعتـدي                  

 خالف في جـواز لعـن الكفـرة    وال: (د، وهذا جائز بال خالف، قال القرطبي    والمسالم والمعاه 

 ،)٣() الــــدعاء علــــى الكفــــرةفــــي خــــالف وال: ( وقــــال القاضــــي عيــــاض،)٢()والــــدعاء علــــيهم

 .ومقصودهم على سبيل العموم بال تعيين

 اتخـذوا قبـور      اليهـود  اهللا   قاتـل  (قـال   أن رسول اهللا      هريرة   أبي له بحديث    ويستدل

 )٥()ر هـذا الحـديث إباحـة الـدعاء علـى أهـل الكفـ           في: ( عبد البر  ابن قال )٤() مساجد ائهمأنبي

                                     
، )٣/١٢٨٢(، )٣٢٩٠(، رقـم )}أم حسبت أن أصـحاب الكهـف والـرقيم    { باب ) (كتاب األنبياء (رواه البخاري ) ١(

من حـديث ابـن     ) ٣/١٤١٧) (١٧٩٢(رقم) باب غزوة أحد  ) (كتاب الجهاد والسير  (ورواه مسلم في صحيحه   
 .مسعود

 ).٢/٣٠٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ٢(
 ).٢/٦٥٩(إكمال المعلم) ٣(
كتـاب  (يحه ، ومسلم في صح  )١/١٦٨) (٤٢٦(رقم) باب الصالة في البيعة   (،  )أبواب المساجد (رواه البخاري )  ٤(

، مـن حـديث     )١/٣٧٦ ) (٥٣٠(رقـم   ) باب النهي عن بناء المساجد علـى القبـور        ) (المساجد ومواضع الصالة  
 .أبي هريرة

 ).٦/٣٨٣(التمهيد ) ٥(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢١٨

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 من الزمن في المدينة، ولم يستثن من هـذا          فترة أن طائفة من اليهود كانوا معاهدين له         مع

 .الدعاء الذمي أو المعاهد

كـان   إذ ،)١() فجملوهـا فباعوهـا  الـشحوم  اهللا اليهود حرمت عليهم      لعن( حديث   ومثله

 .)٢( معينا، فتقع على من يستحقها لم يخصّ به أحداًمطلقاً

 .الدعاء على كافر مسالم بعينه:  الثانيالفرع

 المسألة محتملـة، وهـي التـي يقـع فيهـا الخلـط كثيـراً، وتـورد لهـا بعـض النـصوص                        هذه

 .التي قد ال تنطبق

 : الفرع له ثالث صوروهذا

عقوبــة والقحــط والــضعف والمــرض ونحــو  الــدعاء عليــه بالهزيمــة وال: األولــىالــصورة

 : كفره، فيمكن أن يخرّج فيها الخالف على قوليندذلك بال سبب إال لمجر

 : الجواز، ويستدل له بدليلين: األولالقول

اللهــم حبــب إلينــا   (قــال النبــي :  رضــي اهللا عنهــا قالــت عائــشة بحــديث: األول الــدليل

 قــال: ( قــال النــووي،)٣(...)هــا إلــى الجحفـة  حماانقـل المدينـة كمــا حببــت إلينـا مكــة أو أشــد و  

 ففيــه دليــل للــدعاء علــى ، فــي ذلــك الوقــت يهــوداًلجحفــةكــان ســاكنوا ا:  وغيــرهالخطــابي

 مع أن في اليهود نـساء       دعا عليهم النبي    :  قلت ،)٤() والهالك واألسقامالكفار باألمراض   

 .ونهم يهودا إال لك ولم يرد أنهم كانوا محاربين للنبي ، وكبار سنوأطفاالً

                                     
، )٣/١٢٧٥) (٣٢٧٣(، رقــم )بــاب مــا ذكــر عــن بنــي إســرائيل   (، )كتــاب األنبيــاء (رواه البخــاري فــي صــحيحه )  ١(

) ١٥٨٢(، رقـم  )باب تحريم بيع الخمـر والميتـة والخنزيـر واألصـنام          ) (كتاب المساقاة (ومسلم في صحيحه  
 .، من حديث ابن عباس)٣/١٢٠٧(

 ).٥/١١٠(بيان المعاني)  ٢(
، )٢/٦٦٧) (١٧٩٠(رقـــم) أن تعــرى المدينــة  بــاب كراهيــة النبـــي   ) (أبــواب فــضائل المدينـــة  (روى البخــاري )  ٣(

) ١٣٧٦(رقـم  ) دينـة والـصبر علـى ألوائهـا    باب الترغيـب فـي سـكنى الم     ) (كتاب الحج ( ومسلم في صحيحه  
)٢/١٠٠٣.( 

 ).٩/١٥٠(شرح النووي على صحيح مسلم) ٤(
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 إنمــا دعــا علــيهم لــيس بــسبب كفــرهم، ولكــن ألنهــم ردوا        بــأن النبــي  : وينــاقش

 الجحفــة يومئــذ دار كانــت: ( أن يعينــوا كفــار قــريش عليــه، قــال ابــن بطــالوخــشيدعوتــه، 

 كثيـرًا مـا يـدعو علـى مـن لـم يجـب إلـى اإلسـالم إذا خـاف منـه                    شرك، وكـان رسـول اهللا       

 علـى أهـل الجحفـة بـالحمى ليـشغلهم بهـا،             ودعـا ...ن يـئس مـنهم      معونة أهـل الكفـر، حـي      

 يفلم تـزل الجحفـة مـن يومئـذ أكثـر بـالد اهللا حمـى، وإنـه يتقـى شـرب المـاء مـن عينهـا الـذ                             

 وكـان : ( قـال العينـي  و ،)١()عين حم، وقَلَّ من شرب منه إال حُمَّ، وهو متغير الطعم     : يقال له 

ــداوة للمـــؤ   ــديد اإليـــذاء والعـ ــا يهـــود شـ ــا علـــيهم وأراد الخيـــر ألهـــل   أهلهـ منين، فلـــذلك دعـ

 وعلى هذا فال يكون في الحديث دليل على جواز الدعاء على الكـافر المـسالم؛           ،)٢()اإلسالم

 دعا عليهم لكونهم معتدين ويخـشى       ألن أهل الجحفة كانوا غير مسالمين، وأن النبي         

 .وقوفهم مع كفار قريش

 لمـا رأى مـن النـاس إدبـارا      إن النبـي    :  قـال   اهللا بن مسعود     عبدحديث  : الثاني الدليل

 كـل شـيء حتـى أكلـوا الجلـود           ت سـبع كـسبع يوسـف فأخـذتهم سـنة حـص            اللهم:  قال

 بـسبب  علـيهم    دعـا   الداللة عليه من ظاهر الحديث أن النبـي          ووجه ،)٣(...)والميتة والجيف 

 بـي    دعـاء الن   بـاب (كفرهم وإعراضـهم ال بـسبب حـرب، وقـد بـوب البخـاري فـي صـحيحه                   

ــنين كـــسني يوســـف  ( ــا علـــيهم سـ ــر ،)اجعلهـ ــال ابـــن حجـ ــه: ( قـ ــه فـــي أبـــواب  ووجـ  إدخالـ

االستسقاء التنبيه على أنه كما شرع الدعاء باالستسقاء للمؤمنين كـذلك شـرع الـدعاء               

بالقحط على الكـافرين لمـا فيـه مـن نفـع الفـريقين بإضـعاف عـدو المـؤمنين ورقـة قلـوبهم                        

 أن يــدعو لهــم برفــع    ذلــك التجــاؤهم إلــى النبــي     وقــد ظهــر مــن ثمــرة   ،ليــذلوا للمــؤمنين 

                                     
 ).٤/٥٥٩(شرح ابن بطال)  ١(
 ).٢١/٢١٧(عمدة القاري)  ٢(
 .سبق تخريجه)  ٣(
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ــدعاء علــى المــشركين       ،...القحــط ــه تعلــق بالترجمــة مــن جهــة أن ال  ويحتمــل أن يكــون ل

 .)١() دون من كان مسالمابالقحط ينبغي أن يخص بمن كان محارباً

 والعقوبـة  منع الـدعاء علـى الكـافر المعـين المـسالم بـالمرض والقحـط                 : الثاني القول

 والعدل واجـب حتـى مـع الكـافر، ويـستدل           ظلم، في الدعاء و   اعتداءهذا  لمجرد كفره؛ ألن    

 بــن عمــرو الدوســي وأصــحابه قــدموا علــى الطفيــل هريــرة رضــي اهللا عنــه، أن أبــي بحــديثلــه 

. هلكـت دوس : فقيـل .  عصت وأبت، فـادع اهللا عليهـا  يا رسول اهللا إن دوساً :  فقالوا النبي  

فرفـع رسـول اهللا     : قال أبو هريرة    : رواية ألحمد    وفي ،)٢() وأت بهم  اللهم اهد دوساً  : قال

 ووجــه الداللــة مــن  ،)٣() اهــد دوســا وائــت بهــا  اللهــم: (فقــال! هلكــت دوس:  يديــه ، فقلــت 

 لــم يوافــق الطفيــل علــى الــدعاء علــيهم لمجــرد كفــرهم وعــصيانهم أن النبــي : الحــديث

ى أن المشروع في مثـل    ورفضهم الدعوة، بل دعا لهم بالهداية، فهذا الحديث فيه داللة عل          

هــذه الحــال حيــث ال أذى وعــداء مــنهم الــدعاء لهــم ال علــيهم، ولهــذا بــوب عليــه اإلمــام           

 ). الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهمباب: (البخاري

 للمشركين بـأن  هذا باب في بيان دعاء النبي       : أي: ( العيني في شرح هذا التبويب     قال

تعليــل لدعائــه بالهدايــة لهــم، وذلــك أنــه   " ليتــألفهم": قولــه ،اهللا يهــديهم إلــى ديــن اإلســالم 

 .)٤(...) والرجوع إلى دين اإلسالماأللفةيدعو لهم إذا رجا منهم 

اللهــم اهــدِ أم أبــي :  فقــال وعنهــا،  ألم أبــي هريــرة  النبــي دعاء لــه أيــضاً بــويــستدل

 .)٥(هريرة

                                     
 ).٢/٤٩٣(فتح الباري)  ١(
 .سبق تخريجه ) ٢(
 ).١٦/٣١٢(، )١٠٥٢٦(مسند اإلمام أحمد رقم)  ٣(
 ).١٤/٢١٧( القاريعمدة) ٤(
) بـاب مـن فـضائل أبـي هريـرة الدوسـي رضـي اهللا عنـه            (،  )كتـاب فـضائل الـصحابة     (رواه مسلم في صـحيحه      ) ٥(

 ).٤/١٩٣٨) (٢٤٩١(رقم
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 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

ي قتـالهم قبـل أن       وذلـك فـ   ( نبـال ثقيـف      حرقتنـا قالوا يا رسول اهللا أ    :  قال  جابر   وعن

  ووجـه الداللـة مـن الحـديث أن النبـي             ،)١() اهد ثقيفاً  اللهم: ( قال ،فادع اهللا عليهم  ) يسلموا

 فــإذا الطــائف؛ غــزوة وأصــحابه فــي  ه مــع شــدة عــداوتهم ونكــايتهم بــدايــةدعـا لهــم باله 

 .شرع الدعاء للكافر المحارب بالهدية فالمسالم من باب أولى

ــدعاء للكــافر المــسالم أو      بــأن هــذا الحــدي  : وينــاقش ــه يــدل علــى جــواز ال ــذي قبل ث وال

 فــي نــصوص الحربــي بالهدايــة، وال يــدل علــى منــع الــدعاء علــيهم بــدليل ثبوتــه عــن النبــي    

 .أخرى

 : في هذه المسألة واهللا أعلم أن الكافر المسالم ال يخلو من حالينوالراجح

ــال ــىالحـ ــه     : األولـ ــشى غائلتـ ــسالما لكـــن تخـ ــافراً مـ أو اعتـــداؤه وأذاه  أن يكـــون كـ

 والـوهن والهـالك     المرضللمسلمين، فهذا ال بأس بالدعاء عليه بمـا يـضعفه ويـدفع شـره بـ               

 .ونحو ذلك، وهذا كحال يهود الجحفة

 أال يكــون مــنهم أذى وال تخــشى غــوائلهم ويرجــى إســالمهم فــاألولى  : الثانيــةالحــال

 لــدوس عــاء النبــي عــدم الــدعاء علــيهم، والمــشروع الــدعاء لهــم بالهدايــة، ومــن ذلــك د  

 .وثقيف وأم أبي هريرة

أنــه يــدعو لهــم إذا أمــن  : إحــداهما:  علــى حــالتين أن دعــاء النبــي ذكرنــا:  العينــيقــال

أنـه يـدعو علـيهم إذا اشـتدت شـوكتهم وكثـر أذاهـم               : واألخرى ،غائلتهم ورجا هدايتهم  

عو آلخـرين    يدعو على قـوم ويـد      وكان: ( وقال ،اهـ. )٢()ولم يأمن من شرهم على المسلمين     

 ، فكــان يــدعو علــى مــن اشــتد أذاه للمــسلمين ،علــى حــسب مــا كانــت ذنــوبهم فــي نفــسه 

                                     
بـاب مناقـب فـي ثقيـف     ) (كتـاب المناقـب  (، والترمـذي فـي جامعـه    )٢٣/٥٠) (١٤٧٠٢(رواه أحمـد فـي مـسنده   ) ١(

 .هذا حديث حسن صحيح غريب: يث حسن، قال الترمذي، وهو حد)٥/٧٢٩) (٣٩٤٢((رقم) وبني حنيفة
 ).١٤/٢٠٧(عمدة القاري) ٢(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٢٢

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 قـد  وكان يدعو لمن يرجو بر دعوته ورجوعه إليهم كما دعا لدوس حين قيل لـه إن دوسـاً               

 .)١() وائت بهم دوساًاهد اللهم: عصت ولم يكن لهم نكاية وال أذى فقال

 :  المعين الحي لعن الكافر المسالم: الثانيةالصورة

 اإلشــارة إلــى أنــه ال خــالف بــين العلمــاء علــى جــواز لعــنهم علــى ســبيل العمــوم   ســبق

m  X   W   V  U  T  S : هـود  m...:   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ëlلقوله تعالى   
  Z  Yl من النصوصوغيرها ،٦٤: األحزاب . 

لين المنـع،   األقرب من القـو    إن:  اختالفهم في حكم لعن الكافر المعين، وقلنا       وذكرنا

وهذا عام في الكافر الحربي، وفي الكـافر المـسالم مـن بـاب أولـى؛ ألنـه ال سـبيل إلـى العلـم               

 .بمآل المدعو عليه باللعن

 على الكافر المسالم بسوء الخاتمة، أو بالموت على الكفر أو           الدعاء : الثالثة الصورة

 .بعدم الهداية واإليمان ونحو ذلك

ء فــي هــذه الــصورة إذا كــان الكــافر محاربــا أو عــدواً،   اإلشــارة إلــى خــالف العلمــاســبق

وذكرنا أن األقرب واهللا تعالى أعلم في هذه المسألة التفصيل، فيقال بمنع الـدعاء علـيهم        

 لكل الكفار الـذين هـم علـى األرض لمـا فيـه مـن                عامبنحو دعاء نوح وهو الدعاء بالهالك ال      

لـدعاء علـيهم بـسوء الخاتمـة، وبعـدم         مخالفة السنن الكونية الربانية، وكذلك يمنع من ا       

اإليمان لمخالفته المقصد من إرسال الرسل وهو تعبيد النـاس لـربهم وهـدايتهم لإلسـالم،               

وهذا يشمل الكافر المسالم والحربي، ودعوة موسى قد يكون لها سبب خاص ال يمكننا              

 عاء نبينـا  االعتماد عليه، ثم هو دعا على عدو وال ينطبق على المسالم، ثم هـو مخـالف لـد          

 وأمـا دعـاء خبيـب بـن عـدي فالظـاهر مـن روايـات         )٢() بهـم  تاللهـم اهـد دوسـاً وائـ       : (لما قـال  

 ولـيس المقـصود كـل    ، هـم مـن حـضر مقتلـه ورضـي بـه      لدعاءوأحداث القصة أن المقصود با   

 . واهللا أعلم،مكة 

                                     
 .، والحديث سبق تخريجه )١٤/٢٠٤(عمدة القاري)  ١(
  .سبق تخريجه ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 :حكم الدعاء على الظالم المسلم:  الثانيالمبحث
 أن يكون جنساً بال تعيين، وإما أن يكون ظالماً معينا  المدعو عليه إما   الظالم المسلم

 وبيانـه فـي المطالـب الثالثـة         ،)١(من عموم الناس، وإما أن يكون معيناً من الحكام ونحـوهم          

 :التالية

 : الظلمة المسلمين بال تعيينجنسالدعاء على :  األولالمطلب
وم بــال تعيــين  هــذا المطلــب أن يــدعو علــى الظلمــة المعتــدين علــى ســبيل العمــ   صــورة

طائفة أو جماعة أو أفراد يدعو عليهم بالهالك والعقوبـات واألمـراض ونحـو ذلـك أو كـأن               

 انصرنا على الظالمين أو اللهم عليك بالمعتـدين والظـالمين ونحـو ذلـك فهـذا              للهما: يقول

النوع مـن الـدعاء ال إشـكال فيـه وجـائز بالكتـاب والـسنة، ومـن أسـلم األدعيـة وأحـسنها،                     

الى يعلم ما تريده قلوب عباده، ويتولى تنزيل العقاب على مـن يـستحقه مـن أعيـان                واهللا تع 

الظلمــة، والــدعاء علــى جــنس الظلمــة كالــدعاء علــى جــنس الكفــرة، ويــدخل فــي عمــوم     

ــه تعــالى   ــه تعــالى  ،١٨هــود m...   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ël: النــصوص مثــل قول  وقول

m... Î    Í   Ë     Êl وقولــه تعــالى،٤٤هــود  :m  ...   â  á     à  ß  Þ    Ý l 
 الداللة من اآليات أن اللعن حقيقته دعاء علـى الظـالمين بـالطرد مـن رحمـة      ووجه .٢٨: نوح

اهللا، وهذه تشمل الظالم المسلم والكافر، وإذا جاز الدعاء على كـافر معـين كمـا سـيأتي                  

 .فالدعاء على جنس الظلمة من باب أولى

 .بعينه من عموم الناسالدعاء على ظالم :  الثانيالمطلب
 والقحــط والزلزلــة  والمــرض هــذا المطلــب أن يــدعو علــى ظــالم بعينــه بــالهالك    صــورة

 باالنتقــام منــه أو بعــدم الهدايــة أو بــاللعن ونحوهــا  أو والخاتمــة أو بــسوء العاقبــة والهزيمــة

فــرداً كــان أو جماعــة أو طائفــة أو قومــاً وقــع مــنهم ظلــم واعتــداء علــى المــسلمين، فهــذا    

 : أنواعثالثة بحسب نوع الدعاء المدعو به عليه، ويمكن حصره في يختلفع النو

                                     
األصــل فــي الحــاكم أنــه مــن عمــوم النــاس لكــن خــص بالــذكر ألهميــة اإلشــارة إلــى حكــم الــدعاء علــى        )  ١(

 .الحاكم المسلم الظالم



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٢٤

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 الــدعاء عليــه بالهزيمــة والعقوبــة والــضعف والمــرض والفقــر وســوء        : األولــىالنــوع

 إشـــكال فـــي جـــوازه، وقـــد دل عليـــه الكتـــاب ال ذلـــك، فهـــذا و واالنتقـــام منـــه ونحـــةالعاقبـــ

 m ±   °  ¯   ̧ ¶  µ  ´  ³  ² l : والسنة، ومن ذلـك عمـوم قولـه تعـالى     
ــالى ،٤١: الــــشورى m  N   M  LK  J      I  H  G  F    E  D  C  B  A :  وقــــال تعــ

  P  Ol ١٤٨: النساء 

 فإنــه قــد ، اهللا أن يــدعو أحــد علــى أحــد، إال أن يكــون مظلومــاً يحــب ال:  ابــن عبــاسقــال

 .)١( فهو خير لهوإن صبر} LK  J      I  { : أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله

مـن دعـا علـى مـن ظلمـه فقـد            : "قال رسـول اهللا     :  عائشة، رضي اهللا عنها، قالت     وعن

 .)٢("انتصر

 عموم النصوص الواردة في السنة الدالة علـى أن دعـوة المظلـوم مجابـة تـدل       وكذلك

 إلـى   بعث معـاذاً     عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا       ابنعلى الجواز، ومن ذلك حديث      

 .)٣( حجاباهللاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين :  فقالاليمن

 ،الصائم حتـى يفطـر  :  ال ترد دعوتهمثالثة: (قال رسول اهللا : قال  أبي هريرة وعن

ــوم يرفعهــا اهللا فــوق الغمــام    ،واإلمــام العــادل  ــواب الــسماء   ، ودعــوة المظل  ، ويفــتح لهــا أب

 .)٤()وعزتي ألنصرنك ولو بعد حين: ويقول الرب

 المظلــوم أن يــدعو علــى الظــالم بعينــه حــق النــصوص وغيرهــا تــدل علــى أن مــن وهــذه

 .ويجوز له ذلك

                                     
 ).٩/٣٤٤( تفسير ابن جرير)١(
هـذا حـديث غريـب      : وقـال ) ٥/٥٥٤(،  )٣٥٥٢(رقـم ) باب في دعاء النبي     ) (كتاب الدعوات (رواه الترمذي   )  ٢(

 ).١٠/١٠٧(ال نعرفه إال من حديث أبي حمزة، وضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة
) ١٤٢٥(رقـم ) فـي الفقـراء حيـث كـانوا     بـاب أخـذ الـصدقة مـن األغنيـاء وتـرد             (،  )كتاب الزكاة (رواه البخاري ) ٣(

 ).١/٥٠) (١٩(رقم) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم) (كتاب اإليمان(،  ومسلم)٢/٥٤٤(
بــاب فــي ) (كتــاب الــدعوات(، والترمــذي فــي ســننه )١٥/٤٦٣) (٩٧٤٣(رواه اإلمــام أحمــد فــي مــسنده رقــم)  ٤(

كتاب (وابن ماجة في سننه" هذا حديث حسن "يسى  ، قال أبو ع   )٥/٥٧٨) (٣٥٩٨(، رقم )العفو والعافية 
 ).٣/١٩٩(، وصححه ابن خزيمة)١/٥٥٧) (١٧٥٢(رقم" ) الصائم ال ترد دعوته"باب في ) (الصيام



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 بـــن أبـــي وقـــاص وهـــو أحـــد العـــشرة ســـعد فعـــل ذلـــك بعـــض الـــصحابة ومـــنهم وقـــد

 نــشدتنا فــإن إذ أمــا:   لمنــدوب عمــروقــال المبــشرين بالجنــة لمــا اتهمــه رجــل  عنــد عمــر  

أمـا واهللا  :  قال سـعد ، بالسوية وال يعدل في القضيةيقسم  كان ال يسير بالسرية وال        سعداً

 أطــل قــام ريــاء وســمعة فأطــل عمــره و اللهــم إن كــان عبــدك هــذا كاذبــاً : ألدعــون بــثالث

.  أصـابتني دعـوة سـعد      مفتـون  وكـان بعـد إذا سـئل يقـول شـيخ كبيـر               ،فقره وعرضه بالفتن  

 وإنــه ليتعــرض ،رفأنــا رأيتــه بعــد قــد ســقط حاجبــاه علــى عينيــه مــن الكبــ  : قــال عبــد الملــك

 .)١(للجواري في الطرق يغمزهن

 الفقـر مـا كـان حـال الكبـر؟ ألنـه       أصـعب  وبـالفقر،  الداللة على ذلك أنـه دعـا عليـه        ووجه

 .وقت الضعف والعجز عن العمل فالفقر معه أشد

 بنـت أويـس     أروى سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة علـى            دعا وكذلك

:  فخاصـمته إلـى مـروان بـن الحكـم فقـال      ، من أرضـها   أخذ شيئاً  ادعت على سعد بن زيد أنه     

 قال وما سـمعت     ؟ بعد الذي سمعت من رسول اهللا        سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً      

 طوقـه   مـن األرض ظلمـاً  من أخذ شبراً (يقول  قال سمعت رسول اهللا      ؟من رسول اهللا    

 اذبـة اللهـم إن كانـت ك  :  فقـال ،ال أسـألك بينـة بعـد هـذا    : فقـال لـه مـروان   ) إلى سـبع أرضـين    

 فمـا ماتـت حتـى ذهـب بـصرها ثـم بينـا هـي تمـشي فـي           قـال  ، بصرها واقتلهـا فـي أرضـها       فعمّ

 الحـديث دليـل علـى جـواز الـدعاء      وفـي : ( النـووي قـال  ،)٢()أرضها إذ وقعت فـي حفـرة فماتـت        

 .)٣()على الظالم

 لــيس هــذا  وإن العفــو عــن الظــالم قــد يكــون أفــضل فــي بعــض المواضــع وتفــصيله  هــذا

 .موضع ذكره

                                     
 .سبق تخريجه )  ١(
، ومــسلم فــي  )٣/١١٦٨) (٣٠٢٦(، رقــم)بــاب مــا جــاء فــي ســبع أرضــين  ) (كتــاب بــدء الخلــق (رواه البخــاري)  ٢(

واللفـظ لـه   ) ٣/١٢٣٠) (١٦١٠(رقـم ) باب تحـريم الظلـم وغـصب األرض وغيرهـا    ) (ةكتاب المساقا (صحيحه
 . .من حديث هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد

 ).١١/٥٠(شرح النووي) ٣(
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 :  الظالم المسلم المعينلعن بالدعاء : الثانيالنوع

 الفالنيــة أو ة هــذه المــسألة أن يقــول اللهــم العــن فالنــا الظــالم المــسلم أو القبيلــصــورة

 .الطائفة الفالنية

 العاصي المعـين، فـال     فأما: ( فقال )١( ابن العربي اتفاق العلماء على منع لعن العاصي        نقل

 جــيء إليــه بــشارب خمــر مــرارا، فقــال بعــض مــن      أن النبــي "ه اتفاقــا، لمــا روي  يجــوز لعنــ 

 للـشيطان علـى   انـا ال تكونـوا أعو  : ما له لعنه اهللا، ما أكثر مـا يـؤتى بـه، فقـال النبـي                 : حضره

 .)٣(...) فجعل له حرمة األخوة، وهذا يوجب الشفقة، وهذا حديث صحيح)٢("أخيكم

 ألن ؛ابن العربي في منع لعن العاصي المعـين غيـر دقيـق    يبدو أن االتفاق الذي نقله   لكن

أما الظالم لغيـره المعتـدي      ) الظالم لنفسه (الخالف محفوظ، إال أن يكون محله في العاصي         

 :)٤( العلماء في حكم لعنه على أقوال أشهرهاين فقد وقع الخالف بينعلى اآلخر

ء أكان عاصيا أو ظالمـاً حيـاً        ال يجوز لعن المعين المسلم مطلقاً سوا       أنه : األول القول

 وإذا منعوا   ،)٥( وهذا قول األكثرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة        ،كان أو ميتاً  

 . بالمنعأولى المعينلعن الكافر المعين فالظالم المسلم 

 وأضـافوا هنـا    ،)٦( التي أوردوها في حكم لعن الكـافر المعـين         األدلة على ذلك ب   واستدلوا

 فـي الـشراب فقـال رجـل مـن القـوم اللهـم               جلـده  الـذي   فـي الرجـل      الـسابق  مر  ع   حديث

 أنــه يحــب اهللا  ال مــا علمــت إ اهللا تلعنــوه فــو  ال: (    العنــه مــا أكثــر مــا يــؤتى بــه فقــال النبــي        

                                     
 ).١/٧٥(أحكام القرآن)  ١(
بــاب مــا يكــره مــن لعــن شــارب الخمــر وأنــه لــيس بخــارج مــن   ) (كتــاب الحــدود(رواه البخــاري فــي صــحيحه) ٢(

  .، من حديث أبي هريرة )٦/٢٤٨٩) (٦٣٩٩(، رقم)الملة
 .، وكذلك نقل اإلجماع على جواز لعن العاصي مطلقاً أي بال تعيين)١/٧٥(أحكام القرآن) ٣(
فــتح : ذكــر ابــن حجــر خمــسة أقــوال فــي المــسألة بــدون ذكــر القــائلين بهــا وأدلــتهم، ولالســتزادة ينظــر     )  ٤(

 ).١٢/٧٦(الباري
، وأحكـــــام )٣/٤١٦(، ورد المحتـــــار)١/٢٠٣(، وعمـــــدة القـــــاري)١/٦٣٤(تفـــــسير البحـــــر المحـــــيط : ينظـــــر)  ٥(

 ).١٠/١٩٠(، والفروع)٣٥٤(، واألذكار ص)١/٥٣٣(، ونهاية المحتاج)١/٧٤(القرآن
 .بق ذكرهاس)   ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 وأن محبة اهللا ومحبـة رسـوله        ، أنه ال يجوز لعن المذنب بخصوصه      في ظاهر   وهو ،)١()ورسوله

 . )٢( ألنه طرد من رحمته؛ والقربى منه فال يجوز لعنهموجبتان للزلفى من اهللا

 بأنه يفيد منع لعن العاصي الظالم لنفسه دون الظالم لغيره فال داللة فيه              : يناقش وقد

 بذنبــه اًتــدل علــى المنــع لكــون العاصــي معترفــ     ) إنــه يحــب اهللا ورســوله  (عليــه، بــل جملــة   

له بخالف الظالم لغيره فالغالب أنـه ال       على محبة اهللا ورسو    ياً رحمة ربه باق   ياًوتقصيره راج 

 . بل مكابر ال يخشى اهللا وال يخاف عقابه،يعترف بشيء من ذلك

 الجــواز إذا كــان ظالمــا أو كــان هنــاك ســبب شــرعي للعنــه، وهــو قــول   : الثــانيالقــول

 ظـاهر  و،)٤( البلقينيوالسراج ،)٣( الحسن البصري وابن الجوزي   منهم من أهل العلم     جماعة

 لعـن اإلِنـسان بعينـه ممّـن اتَّـصَفَ بـشيءٍ مـن المعاصـي؛              وأمـا : (رحمـه اهللا، قـال    قول النـووي    

كيهـودي أو نـصراني أو ظـالم أو زان أو مـصور أو ســارق أو آكـل ربـا، فظـواهر األحاديـث أنــه         

 .)٥()ليس بحرام

 اهللا الــذي لعــن":  َ مــرّ بحمــارٍ وُسِــمَ فــي وجهــه فقــال   روي أن النبــي مــا : ومــن أدلــتهم

 . لعن معين وهو الذي وسم الحمارإلى صريحة إشارة فهذا فيه ،)٦("وسمه

ــوقش ــأن :ون  وقيــل يحتمــل أن  ،)٧( المــراد فاعــل جــنس ذلــك ال فاعــل هــذا المعــين     ب

 .)٨(الواسم كان كافراً

                                     
 .سبق تخريجه) ١(
 ).٨/٢٥٤٥(شرح الطيبي على مشكاة المصابيح)  ٢(
 ).١/٢٨٥(ية، واآلداب الشرع)١٠/١٩٠(الفروع البن مفلح) ٣(
 ).٦٣٨-٢/٦٣٧(الزواجر للهيتمي : ينظر)  ٤(
 ).١٦٤(الكبائر للذهبي: ، وينظر)٣٥٤(األذكار ص)  ٥(
) بـاب النهـي عـن ضـرب الحيـوان فـي وجهـه ووسـمه فيـه              ) (كتاب اللباس والزينة  (رواه مسلم في صحيحه   ) ٦(

  .من حديث جابر ) ٣/١٦٧٣) (٢١١٧(رقم
 ).٢٦/٧٢(، )١٨/١٢٧(روح المعاني لآللوسي: ينظر)  ٧(
 ).٢٦٥٠/ ٦(، ومرقاة المفاتيح)٩/٢٨٠٨(شرح المشكاة للطيبي)  ٨(
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:  فقـال  ، يـؤذيني   لـي جـاراً    إن اهللا   رسـول يـا   :  رجـل  قـال :  قـال   هريـرة    أبي حديث ومنها

مـا  :  فقـالوا  ، متاعه فاجتمع النـاس عليـه      أخرجطلق ف  فان ، الطريق إلى متاعك   أخرجانطلق ف 

 ، الطريـق إلـى  متاعـك  أخرجانطلـق فـ  :  فقـال  فـذكرت للنبـي   ،لي جار يؤذيني:  قال ؟شأنك

 ال اهللا فـو  ، منزلـك إلـى ارجع :  فقال، فأتاه، فبلغه،أخزه اللهم ، العنهاللهم :فجعلوا يقولون

 .)١(أوذيك

 علـى الـصحابة لعـنهم الجـار     نكـر النبـي    الداللة من الحديث ظـاهرة حيـث لـم ي      ووجه

 .المعين، وأقرهم على ذلك بسكوته، والسكوت حجة كما القول والفعل

 وتقريـره لهـم ألن الجـار قـد يكـون مـستحقاً للعـن            بـأن سـكوت النبـي         يناقش وقد

ــاورين         ــين ومجـ ــود مختلطـ ــان اليهـ ــستبعد ذلـــك فكـ ــك، وال يـ ــو ذلـ ــه أو نحـ ــره أو نفاقـ لكفـ

 ، جار يهودي، واليهودي ال يردعه دين وال ورع إال أن تكـون المـروءة              ي  للصحابة، وكان للنب  

وهذا ما ألجئه عليه الجار لما أحرجه أمام جيرانه، فكـف أذاه عنـه خوفـاً علـى سـمعته بـين          

 . واهللا أعلم،الناس ال ديانة

إذا دعا الرجل امرأتـه إلـى فراشـه فأبـت أن تجـيء              " مرفوعاً    حديث أبي هريرة     ومنها

 .)٢("غضبان لعنتها المالئكة حتى تصبحفبات 

 أن يكون لعن المالئكة عليهم الـسالم إياهـا لـيس بالخـصوص بـل              حتمالبا: ونوقش

 .)٣( فراش زوجهااجرةلعن اهللا من باتت مه: بالعموم بأن يقولوا

                                     
، وصــححه ابــن حبــان  )٢/٧٦٠) (٥١٥٣(، وأبــو داود فــي ســننه رقــم  )٥٦(رواه البخــاري فــي األدب المفــرد ص ) ١(

هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد     :  وقـال ) ٤/١٨٣) (٧٣٠٢(، والحاكم في مـستدركه رقـم      )٢/٢٧٨) (٥٢٠(رقم
 ). شرط مسلم و لم يخرجاه، وله شاهد آخر صحيح على شرط مسلمعلى

بــاب إذا قــال أحــدكم آمــين والمالئكــة فــي الــسماء فوافقــت إحــداهما ) (كتــاب بــدء الخلــق(رواه البخــاري)  ٢(
بـاب  ) (كتـاب النكـاح  (، ورواه مسلم فـي صـحيحه  )٣/١١٨٢) (٣٠٦٥(رقم) األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه      

 . من حديث أبي هريرة ) ٢/١٠٥٩) (١٤٣٦(رقم) فراش زوجهاتحريم امتناعها من 
 ).٢/٦٣٨(الزواجر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 عمـر مـرّ بفتيـان مـن     ابـن  ذلـك أن  ومـن  لعن المعـين المـسلم       الصحابة عن بعض    وورد

 فلمـا  ،وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة مـن نـبلهم          قريش قد نصبوا طيراً   

 اهللا مـن فعـل هـذا إن رسـول اهللا            لعـن من فعـل هـذا ؟       :  فقال ابن عمر   ، عمر تفرقوا  ابنرأوا  

 :ً١() فيه الروح غرضالعن من اتخذ شيئا(. 

 . لعن الوصف والفعل ال عين الفاعلدبأن المرا:  يناقشوقد

 إلـى  عمـدوا  ،لعـن اهللا فالنـاً  : وقـال  ... بـاس  علـى ابـن ع   أتيـت :  سعيد بن جبيـر قـال      وعن 

 .)٢( زينة الحج التلبيةوإنما ، الحج فمحوا زينتهأيام أعظم

 أن األصل في ذلك المنع، وإذا منـع مـن لعـن الكـافر                واهللا أعلم في المسألة    واألظهر

 كانــت لديــه  ويتأكــد المنــع إذا أقــيم عليــه الحــد أو،المعــين فالظــالم المــسلم مــن بــاب أولــى

 فهــو محمــول علــى لعــن الوصــف ال العــين، أو كــون الملعــون    شــبهة، ومــا ورد عــن النبــي  

 واسـتثنائية كافراً أو منافقاً ونحو ذلك، وما ورد عن الصحابة في ذلك فهي أحوال محتملة               

 بـه محـض     قـصد  وقـد يكـون قائلهـا        ،)٣( وقـد تكـون مجاوبـة تلقائيـة مـن قائلهـا            ،لها ظروفهـا  

 واألولـى فـي هـذه الحـال الـدعاء لـه             ،معناه األصلي وهـو اإلبعـاد عـن رحمـة اهللا          السب ال قصد    

 . تعالى أعلمواهللا )٤( ابن الجوزي أن ترك اللعن أولىوسلم ،بالهداية

 علـى الظـالم المـسلم المعـين بـسوء الخاتمـة، أو بـالموت علـى             الـدعاء  :  الثالـث   النوع

 : العلماء في هذه المسألة على قولينالكفر أو بعدم الهداية واإليمان ونحو ذلك، اختلف

 .)٦( والشافعية،)٥( وبه أفتى بعض المالكية، يجوز الدعاء بذلك: األولالقول

                                     
 ).٣/١٥٤٩) (١٩٥٨(، رقم)باب النهي عن صبر البهائم) (كتاب الصيد والذبائح(رواه مسلم في صحيحه) ١(
، قـــال )٣/٣٦٤) (١٨٧٠(، أحمـــد فـــي مـــسنده رقـــم )٣/١٩٥(، )١٣٣٨٤(رواه عبـــد الـــرزاق فـــي مـــصنفه رقـــم ) ٢(

 حديث صحيح رجاله ثقال رجال الشيخين: ققالمح
 .أي ردة فعل باالصطالح المستحدث)  ٣(
 ).١/٢٨٦(ينظر اآلداب الشرعية)  ٤(
 ).١/٥٤٥(مواهب الجليل)  ٥(
، حاشـــــية الجمـــــل علـــــى )٢/٨٧(تحفـــــة المحتـــــاج ومعـــــه حاشـــــية الـــــشرواني وابـــــن قاســـــم العبـــــادي )  ٦(

 ).٢/٣٤٤(المنهج
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:  الحطـاب  قـال  )١() يدعو اهللا في الصالة على الظـالم       بأن بأس   ال: ( المدونة قال مالك     في

يــره وهــو أراد بــال بــأس صــريح اإلباحــة وظــاهره وإن لــم يظلمــه بــل ظلــم غ :  ابــن نــاجيقــال(

 ، وبـه قـال بعـض شـيوخنا        ، وظاهره أنه يدعو عليه بالموت على غير اإلسالم        ق، باتفا كذلك

وأفتـــى بعـــض  ... تهـــىوكــان شـــيخنا يعجبـــه ذلـــك ويفتــي بـــه، والـــصواب عنـــدي تحريمــه ان   

شيوخنا غير مـا مـرة بأنـه يـدعى علـى المـسلم العاصـي بـالموت علـى غيـر اإلسـالم، واحـتج              

الــصواب أنــه ال يجــوز وال دليــل فــي اآليــة؛ ألنــه فــرق بــين    . لكبــدعاء موســى علــى فرعــون بــذ 

 بالجنــة إمــا أوال وإمــا  هالكــافر المــأيوس منــه كفرعــون وبــين المــسلم العاصــي المقطــوع لــ    

 .)٢(...)ثانيا

 سـعد  قـال : ( أبي وقاص على مـن ظلمـه  بن القول دعاء سعد     لهذا ما يستدل به     وأوضح

 ، فأطـل عمـره  ، قـام ريـاء وسـمعة   دك هـذا كاذبـاً    أما واهللا ألدعون بثالث اللهم إن كـان عبـ         

 أصـابتني دعـوة   مفتـون  وكـان بعـد إذا سـئل يقـول شـيخ كبيـر           ، وعرضه بالفتن  ، فقره أطلو

 وإنـه ليتعـرض   ،قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر  . سعد

 .)٣()للجواري في الطرق يغمزهن

ــة    قــال ــه: ( ابــن حجــر فــي بيــان وجــه الدالل ــدعاء علــى الظــالم المعــين بمــا     وفي  جــواز ال

 ولكن من حيث إنه يؤدي إلى       ، وليس هو من طلب وقوع المعصية      ،يستلزم النقص في دينه   

 ومــن هــذا القبيــل مــشروعية طلــب الــشهادة وإن كانــت تــستلزم ،نكايــة الظــالم وعقوبتــه

Í  Ì  Ë   Î  { ظهور الكافر على المسلم ومن األول قول موسـى عليـه الـسالم      
Ñ  Ð  Ï  {٤()اآلية(. 

                                     
 ).١/١٩٢(المدونة)  ١(
 ).١/٥٤٥(هب الجليلموا)  ٢(
 .سبق تخريجه )  ٣(
 ).٢/٢٤١(فتح الباري)  ٤(
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 الفوائد أيضاً في هذا الحديث جواز دعـاء المظلـوم علـى ظالمـه              ومن: ( ابن عثيمين  قال

 .)١() الدعوات على من ظلمههذه بمثل ما ظلمه كما دعا سعد بن أبي وقاص 

 بــسوءالـدعاء  : ( قــال القرافـي ،)٢( منـع ذلـك، وهـو قــول لـبعض المالكيـة     : الثــانيالقـول 

 قلنـا  وحيـث : ( وقـال فـي موضـع ثـانٍ    ،)٣()ي عنه ويأثم قائله، وإن لم يكفـر بـذلك      الخاتمة منه 

بجــواز الــدعاء علــى الظــالم فــال تــدعو عليــه بمالبــسة معــصية مــن معاصــي اهللا تعــالى وال            

 وإرادة الكفــر كفــر بــل تــدعو عليــه بإنكــاد الــدنيا وال   ، فــإن إرادة المعــصية معــصية ،بــالكفر

نايته عليك بـأن يجنـي عليـك جنايـة فتـدعو عليـه بـأعظم        تدعو عليه بمؤلمة لم تقتضها ج 

ــد     ،منهــا  ~̀   ...m  واهللا تعــالى ، فهــذا حــرام عليــك؛ ألنــك جــان عليــه بالمقــدار الزائ
f  e  d  c  b    a...o  gl ]فتأمــل هــذه الــضوابط وال تخــرج ] ١٩٤: البقــرة

 مــا اســتفاد  الــدعاء المحــرم الــذي لــيس بكفــر وهــو  مــن: ( وقــال فــي موضــع ثالــث ،)٤()عنهــا

 أمـا الـداعي     ، لوقـوع المحرمـات فـي الوجـود         وهو المدعو به لكونه طلباً     ،التحريم من متعلقه  

فكقوله اللهم أمتـه كـافرا أو اسـقه خمـرا أو أعنـه علـى المكـس الفالنـي أو وطء األجنبيـة                    

 أمــا ،الفالنيــة أو يــسر لــه الواليــة الفالنيــة وهــي مــشتملة علــى معــصية أو يطلــب ذلــك لغيــره    

...  اللهم سلط عليـه مـن يقتلـه أو يأخـذ مالـه             ، اإلسالم ى عل ه كقوله اللهم ال تمت فالناً     لعدو

 ومنزلته من التحريم منزلة متعلقه، فالدعاء بتحصيل ، تحريم الوسائلمفجميع ذلك محر

                                     
 ).٦/٨٥(شرح رياض الصالحين) ١(

 ).٤/١٥٢٥(مرقاة المفاتيح: وينظر ). ١/٥٤٥(مواهب الجليل)  ٢(

 .بتصرف يسير) ٤/١٢٠(الفروق )  ٣(

 ).٤/٢٩٤(الفروق)  ٤(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٣٢

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 ويــروى مــن دعــا لفاســق بالبقــاء فقــد أحــب أن يعــصى اهللا  ،أعظــم المحرمــات أقــبح الــدعاء

 .)٢(...)م فدل ذلك على أن الدعاء بالمحرم محر، محرمةتعالى  ومحبة معصيته)١(،تعالى

إمـا بعزلـه لـزوال    : لـه أحـوال   ) يقصد المسلم(الدعاء على الظالم  :  موضع رابع  في وقال

بـذهاب أوالده وهـالك أهلـه ونحـوهم ممـن لـه تعلـق بـه،                :  وهـذا حـسن، وثانيهـا      ،ظلمه فقط 

الــدعاء :  عليــه، وثالثهــاجــن مــن لــم ي وهــذا ينهــى عنــه ألذيتــه ،ولــم يحــصل منــه جنايــة عليــه 

بـــالوقوع فـــي معـــصية كابتالئـــه بالـــشرب أو الغيبـــة أو القـــذف فينهـــى عنـــه أيـــضا؛ ألن إرادة   

الــدعاء عليــه بحــصول مؤلمــات فــي جــسمه أعظــم ممــا  : المعــصية للغيــر معــصية، ورابعهــا

̀  m...d  c  b    a  : لقولــه تعــالىيــستحقه فــي عقوبتــه، فهــذا ال يتجــه أيــضاً   ~   
f  e...o  gl ]ــرة ــه ت ويخـــــــــــــــص ،]١٩٤: البقـــــــــــــ ــه لقولـــــــــــــ ــالى تركـــــــــــــ  :عـــــــــــــ

mÓÒÑÐÏÎÍÌËl} ــشورى ــه} ٤٣:الــــ ــائزففعلــــ ــه ، جــــ  وتركــــ

 .)٣()أحسن

                                     
خشري فـي تفـسير هـود، والغزالـي فـي موضـعين           ذكره الزم ): (١/٦٤٦(قال السخاوي في المقاصد الحسنة    ) ١(

من اإلحياء، ولم نره في المرفوع، ولكـن هـو فـي الـسادس والـستين مـن الـشعب للبيهقـي، وفـي الـصمت                  

البن أبي الدنيا من قول الحسن البصري، وكذا عزاه الغزالي نفسه في موضع ثالـث مـن اإلحيـاء، وأخرجـه               

ول الثوري، نعم في المرفوع كما البن أبـي الـدنيا فـي الـصمت،     أبو نُعيم في ترجمة الثوري من الحلية من ق       

ــه ليغــضب إذا مــدح  : وابــن عــدي فــي الكامــل، وأبــي يعلــى، والبيهقــي فــي الــشعب عــن أنــس، رفعــه        إن اللَّ

الفاسق، وسنده ضعيف، والبن عدي عن عائشة، والطبراني في األوسط، وأبي نُعيم في الحلية، عن عبـد                

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم، وأسـانيده ضـعيفة، بـل     : رفوعااللَّه بن بسر، كالهما م    

 ).من وقر صاحب بدعة: من أكرم فاسقا، بدل: كلها موضوعة، وأورده الغزالي بلفظ: قال ابن الجوزي

 ).٤/٢٩٦(الفروق)  ٢(
رة والفــروق ، ولــم أجــد نــص القرافــي فــي شــيء مــن كتبــه المــشهورة كالــذخي   )١/١٨٣(الفواكــه الــدواني)  ٣(

 .وتنقيح الفصول
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يبــاح :  علــى الظــالم بــسوء الخاتمــة ونحــوه فقيــل   الــدعاء فــي واختلفــوا: (اري القــقــال

وجمـع بعـضهم بحمـل األول علـى متمـرد عـم ظلمـه، والثـاني                 :  قال ابن حجر   ، يمنع وقيل...

 .)١()الصواب أن األول محمول على الكافر والثاني على المسلم: ى غيره، وأقولعل

 : حجة المانعين تدو حول أموروخالصة

وجـود البـدائل التـي    :  للغيـر معـصية وإرادة الكفـر كفـر، الثـاني           المعصيةأن إرادة   : األول

 الدعاء على وألن: يحصل به التشفي للمظلوم كالدعاء عليه بنكد الدنيا ونحو ذلك، الثالث    

 .ولده أو أهله أذية لم لمن تحصل منه جناية

 :أحوال إلى لها واهللا أعلم  أن المسألة  يمكن تفصيواألظهر

الــدعاء عليــه بــسوء الخاتمــة والمــوت علــى الكفــر أو دخــول النــار ونحــو   :  األولــىالحــال

 له بالجنة طوعذلك، فللمالكية فيه قوالن، واألظهر المنع لما سبق تقريره؛ ألن المسلم مق     

 ولمخالفته المقصد من إرسـال الرسـل وهـو تعبيـد النـاس لـربهم وهـدايتهم                  ،إما أوال أو ثانياً   

لإلســالم، وإذا منعنــا ذلــك فــي الكــافر ففــي المــسلم أولــى، الســيما أن التــشفي مــن الظــالم   

 .يمكن أن يكون بغير ذلك كالدعاء عليه باألمراض والعقوبة والفقر ونحو ذلك

 الدعاء على الظالم بما يستلزم منـه الـنقص فـي دينـه كـالتعريض للفـتن                  : الثانية الحال

 أجازهـا ابـن حجـر وابـن عثيمـين، واألحـوط تـرك الـدعاء                 ،ونحو ذلك فهذه الحـال محتملـة      

 .بها

 صراحة كالزنا وشرب الخمـر والربـا،        ات عليه بالوقوع في المحرم    الدعاء:  الثالثة الحال

 إرادة المعـصية للغيـر   ألناألولـى كمـا قـال القرافـي،      كالحـال    عواألقرب في هـذه الحـال المنـ       

 .معصية

 . عليه بالعزل من واليته فهذه جائزةالدعاء:  الرابعةالحال

                                     
 ).٤/١٥٢٥(مرقاة المفاتيح) ١(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٣٤

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 لهــم تعلــق بــه ولــم ممــن بــذهاب أوالده وهــالك أهلــه ونحــوه عاءالــد:  الخامــسةالحــال

 m Ì  Ë  Ê Í :  الحال الـصحيح فيهـا المنـع لقولـه تعـالى     فهذه ،يحصل منه جناية عليه   
Î...Ùl } ذلك اعتداء في الدعاءفيكون}  ١٦٤: األنعام . 

ــا أعظـــم مالـــه أو عليـــه بحـــصول مؤلمـــات فـــي جـــسمه  الـــدعاء:  الـــسادسةالحـــال  ممـ

̀  m...  d  c  b    a :  أيــضا لقولــه تعــالى  يمنــعيــستحقه فــي عقوبتــه، فهــذا      ~ 
f  e...o  gl  }تعالى أعلمواهللا}  ١٩٤: البقرة . 

 .عاء على الحاكم المسلم الظالم بعينهالد:  الثالثالمطلب
  يختلف الحكم في الدعاء على الحاكم المـسلم الظـالم عـن الـدعاء علـى جـنس                    قد

ــدعاء للحــاكم     ؛الظــالم المــسلم  ــصالح المــسلم ألن األصــل هــو مــشروعية ال  والهدايــة بال

  وهـذه عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة، قـال            ، البطانة ونحو ذلك ولـو جـار       وصالحواالستقامة  

 فــاعلم أنــه صــاحب ، رأيــت الرجــل يــدعو علــى الــسلطان وإذا: (البربهــاري فــي شــرح الــسنة 

 لقـول  ،هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصالح فاعلم أنه صاحب سـنة إن شـاء اهللا               

 ،يـا أبـا علـي فـسر لنـا هـذا           :  لـه  قيـل  ... ، فـي الـسلطان    إاللو كانت لي دعوة ما جعلتهـا        : فضيل

 نفــسي لــم تعــدني، وإذا جعلتهــا فــي الــسلطان صــلح، فــصلح بــصالحه   إذا جعلتهــا فــي: قــال

 .العباد والبالد

 أن نـدعو لهـم بالـصالح، ولـم نـؤمر أن نـدعو علـيهم وإن ظلمـوا، وإن جـاروا؛ ألن          فأمرنـا 

 الطحــاوي وقــال ،)١()ظلمهـم وجــورهم علـى أنفــسهم، وصـالحهم ألنفــسهم وللمـسلمين    

ى الخـروج علـى أئمتنـا ووالة أمورنـا وإن جـاروا، وال               نـر  وال: (في عقيدة أهل السنَّة والجماعة    

 مـا   فريضة،ندعو عليهم، وال ننزع يداً مِن طاعتهم، ونرى طاعتَهم مِن طاعة اهللا عز وجل               

 الشيخ أبـو إسـماعيل الـصابوني    وقال ،)٢() وندعو لهم بالصالح والمعافاةية،لم يأمروا بمعص  

                                     
 ).١/١١٣(شرح السنة)  ١(
 ).٢/٥٤٠(العقيدة  الطحاوية مع شرحها البن أبي العزّ )  ٢(
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اب الحـديث الـدعاءَ لهـم باإلصـالح      أصـح ويـرى ( كتابـه عقيـدة الـسلف أصـحاب الحـديث          في

 .)١()والتوفيق والصّالح وبسط العدل في الرَّعيَّة

 النصوص من أهـل العلـم تبـين أن مـسألة الـدعاء لهـم أو الـدعاء علـيهم إنمـا هـي                      هذه

من مباحث العقيدة واألصول وليست من مسائل الفروع، وهذا الفرق بين الدعاء على فـرد         

 األئمــة أن ئــكلحــاكم، لكــن الظــاهر مــن عمــوم نــصوص أول ظــالم مــن أفــراد النــاس وبــين ا 

 : بمنع الدعاء عليهم إذا اجتمع فيه وصفاندالمقصو

 مــن ظلــم أو خطــأ علــى عمــوم النــاس أو   نهمالــدعاء علــيهم ألجــل مــا وقــع مــ  : األول

 .لسوء سياستهم

 الناس في المنابر والمـساجد والمجـامع ونحـو ذلـك،          امالدعاء عليهم جهراً أم   : الثاني

 .   على السلطان، وخروجهم عليهلعامةا يترتب على األمرين من إثارة للفتنة وتأليب الم

 عليهم فهو صـاحب هـوى، أمـا دعـاء المظلـوم مـن أفـراد        يدعو من مقصدهم بأن   وهذا

 علــى الــسلطان ســراً بينــه وبــين ربــه، بــسبب ظلــم خــاص وقــع عليــه مــن الــسلطان     اسالنــ

 وال يعتبـــر الـــداعي صـــاحب هـــوى، لعمـــوم  ،)٢(فلـــيس هـــذا بممنـــوع وال مـــذموم فـــي الجملـــة 

 المنـع مـن الـدعاء علـى     لّـة  علـى مـن ظلمـه؛ وألن عِ   المظلومالنصوص الدالة على جواز دعاء  

الحاكم الظالم وهي إثارة الفتنة عليه منتفية فيمـا إذا كانـت سـراً، وإن كـان المـشروع لـه                     

 نـصوصاً  المطلب فإن هنـاك  أن يدعو له بالهداية ورفع الظلم عنه، ولتفصيل الكالم في هذا      

 ببيــان أحــوال الــدعاء علــى الحــاكم الظــالم فــي الفــروع   ، بحاجــة إلــى إبــرازخاصــةومواقــف 

 :التالية

 : الحاكم  المسلم الظالملعن : األولالفرع

                                     
 ).٣٤(عقيد السلف أصحاب الحديث ص) ١(
 رغم أهمية مسألة حكم الدعاء على الحاكم الظالم سراً لم أجد من تكلم في حكمها صراحة، لكـن                  ) ٢(

 .ممكن إدخالها في عمومات النصوص، وهذا هو األصل، واهللا أعلم



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٣٦

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 معاويــة ن العلمــاء عـن هــذه المــسألة فـي أعيــان مـن الظلمــة كالحجــاج ويزيـد بــ    تكلـم 

لعنهم نقول اختلف العلماء في حكـم الـدعاء         وغيرهما، وتخريجاً على الخالف في حكم       

 : على الحاكم الظالم المسلم على قولين

 وبعـــض ،)١( وهـــذا قـــول الحنفيـــة، الظـــالم كيزيـــد والحجـــاجعـــن ليجـــوز : األولالقـــول

 .)٣( ورواية عن اإلمام أحمد نصرها ابن الجوزي وغيره،)٢(الشافعية

 ويـصلون   ،تحبونهم ويحبـونكم   أئمتكم الذين    خيار: ( أقوى ما استدلوا به حديث     ومن

 وتلعنــونهم ، وشــرار أئمــتكم الــذين تبغــضونهم ويبغــضونكم ،علــيكم وتــصلون علــيهم 

 ،مـا أقـاموا فـيكم الـصالة    . ال (فقـال  السيف؟ ننابذهم بأفال يا رسول اهللا: قيل ،)ويلعنونكم

 .)٤() من طاعة تكرهونه، فاكرهوا عمله، وال تنزعوا يداً شيئاًتكم رأيتم من والوإذا

 سـألوه   بـل  ، يـسألوه عـن اللفـظ وهـو اللعـن          لـم  الـصحابة    أن:  الداللة من الحـديث    ووجه

 لفـظ اللعـن علـى سـبيل التقريـر لقـولهم فـي اللعـن،               وصاغ النبي    ،عن الفعل وهو المنابذة   

 .وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز

 : من وجهينويناقش

:   كقولهتهم ولم يذكره إقراراً  عن حالهم مع أئم    بر أخ إنما  رسول اهللا    أن: األول

 ومـا اللعانـان يـا رسـول اهللا ؟ قـال الـذي يتخلـى فـي طريـق النـاس أو فـي                قـالوا  اللعـانين    اتقوا(

 .الخ)٥()ظلهم

                                     
 ).١/٢٠٤(، فيض القدير للمناوي)٤١٦(لسان الحكام ص)  ١(
 ).٥/٩١(، تحفة الحبيب على شرح الخطيب)٢/٦٣٨(الزواجر البن حجر الهيثمي)  ٢(
 ).١٠/٣٢٧(، اإلنصاف)٥٧٩(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص) ٣(
مـن حـديث   ) ٣/١٤٨١(، )١٨٥٥(رقـم ) باب خيار األئمـة وشـرارهم  ) (كتاب اإلمارة(ي صحيحهرواه مسلم ف  ) ٤(

  .عوف بن مالك 
) ٢٦٩(رقــم) بــاب النهــي عــن التخلــي فــي الطــرق والظــالل      ) (كتــاب الطهــارة (رواه مــسلم فــي صــحيحه  )  ٥(

)١/٢٢٦.( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

فــي اللغــة أشــمل مــن الطــرد واإلبعــاد مــن رحمــة اهللا، إذ يــدخل فيــه   ) للعــنا (أن: الثــاني

الطـرد واإلبعـاد مـن      :  اللعـن    وأصـل : ( المخلـوقين، قـال ابـن األثيـر        مـن  والـذم السب والـشتم    

 .)١() ومن الخلق السب والدعاء،اهللا

إن  (قال رسول اهللا :  اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال     عبد ث هذا المعنى حدي   ومن

 قيـل يـا رسـول اهللا وكيـف يلعـن الرجـل والديـه؟                ،) يلعن الرجـل والديـه       أنمن أكبر الكبائر    

:  عليه البخـاري   وبوب ،)٢() ويسب أمه فيسب أمه    ،اه فيسب أب  رجل الرجل أبا ال   يسب: (قال

 الكبـائر   من: ( اللعن بالسب، وفي رواية لمسلم      النبي   ففسر)  ال يسب الرجل والديه    باب(

نعـم يـسب أبـا    :  قـال  ؟ والديـه  الرجـل  يـشتم    ليـا رسـول اهللا وهـ      :  قـالوا  ، والديـه  الرجلشتم  

 . بعضها بعضاَ، والروايات يفسر) ويسب أمه فيسب أمه،الرجل فيسب أباه

 ،)٤( كــــالغزاليالــــشافعية وبعــــض )٣(المالكيــــة وهــــو قـــول  التحــــريم : الثــــانيالقــــول

قـال  :  رضـي اهللا عنهـا قالـت   عائـشة  نحو واستدل ب،)٥( عن أحمد وأكثر أصحابه والمنصوص

 أنــه يخــتم لــه أو الحتمــال و،)٦()ال تــسبوا األمــوات فــإنهم قــد أفــضوا إلـى مــا قــدموا   : ( النبـي  

ســالم بخــالف مــن علــم موتــه علــى الكفــر كفرعــون وأبــي جهــل وأبــي لهــب       خــتم لــه باإل

 .)٧(ونظرائهم

كـره أحمـد لعـن      : ( ي القاضـ  قـال  ،)٨( وهو قول عن اإلمام أحمد     كراهة ال : الثالث القول

ويمكن أن يتأول توقف أحمد عن لعنة الحجاج ونظرائه أنه كان مـن األمـراء       : الحجاج قال 

                                     
 ).٢٥٥/ ٤(النهاية في غريب األثر )  ١(
، ومــسلم فــي صــحيحه )٥/٢٢٢٨) (٥٦٢٨(رقــم) ب ال يــسب الرجــل والديــهبــا) (كتــاب األدب(رواه البخــاري) ٢(

 ).١/٩٢) (٩٠(رقم ) باب بيان الكبائر وأكبرها) (كتاب اإليمان(
 ).٢/٣٥٢(، فتاوى ابن عليش)١/٧٥(أحكام القرآن)  ٣(
 ).٥/٧١(، الغرر البهية شرح البهجة الوردية)٢/٦٣٨(الزواجر البن حجر الهيثمي)  ٤(
 ).١٠/٣٢٧(، اإلنصاف)١٠/١٩٠( الفروع)  ٥(
 ).١/٤٧٠(، )١٣٢٩(، رقم)باب ما ينهى من سب األموات) (كتاب الجنائز(رواه البخاري في صحيحه)  ٦(
 ).٢/٦٣٨(، الزواجر البن حجر الهيثمي)٣/١٢٥(إحياء علوم الدين)  ٧(
 ).١٠/٣٢٧(، اإلنصاف)١/٢٩٠(اآلداب الشرعية)  ٨(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٣٨

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

أن لعـن  :  الثـاني ، خـصوصاً ،ا نهـي جـاء عـن لعنـة الـوالة      أحـدهم : فامتنع من ذلك من وجهين    

 . )١() وهذا المعنى معدوم في غيرهم،األمراء ربما أفضى إلى الهرج وسفك الدماء والفتن

 أجبـت مقـدم المغـل بـوالي؛ لمـا      وبـذلك : ( وقـال ،)٢( القول ظـاهر اختيـار ابـن تيميـة     وهذا

 فـسألني فيمـا     ، غيـره مخاطبـات    قدموا دمشق في الفتنـة الكبيـرة وجـرت بينـي وبينـه وبـين              

 ، فنحبــه صــالحاًال نــسبه وال نحبــه فإنــه لــم يكــن رجــالً : مــا تقولــون فــي يزيــد؟ فقلــت : يســألن

 أمــا قتــل ؟أفــال تلعنونــه؟ أمــا كــان ظالمــا: فقــال.  مــن المــسلمين بعينــهونحــن ال نــسب أحــداً

مـا قـال     كالحجـاج بـن يوسـف وأمثالـه نقـول ك           لظالموننحن إذا ذكر ا   :  فقلت له  الحسين؟

 وقد لعنه ، بعينه  وال نحب أن نلعن أحداً     ، m... Ï  Î  Í  Ì  Ël :اهللا في القرآن  

ــاد       ــه االجتهـ ــسوغ فيـ ــذهب يـ ــذا مـ ــاء؛ وهـ ــن العلمـ ــوم مـ ــا    ؛قـ ــب إلينـ ــول أحـ ــك القـ ــن ذلـ  لكـ

 ).٣(...)وأحسن

:  الواردة في تحريم لعن المسلم بعينـه كحـديث         ص النصو لعموم الثاني أوجه    والقول

 تفرق بين أن يكـون حاكمـاً أم فـرداً مـن أفـراد النـاس،                 فلم وغيره،   )٤()لعن المؤمن كقتله  (

 .واهللا تعالى أعلم

الدعاء على الحاكم الظالم بعينه  بـالزوال والهـالك والمـرض  والعقوبـة      :   الثاني الفرع

 وقـد دل عليـه الكتـاب والـسنة،          ،فهذا يجوز للمظلوم أن يدعو به بينه وبين ربه        :   ذلك ونحو

ــالىومــــن ذلــــك عمــــو   m¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯l : م قولــــه تعــ
m  N   M  LK  J      I  H  G  F    E  D  C  B  A :  وقـال تعـالى    ،}٤١: الشورى{

  Q  P  Ol }١٤٨: النساء{ 

                                     
 ).١/٢٩٠(اآلداب الشرعية)  ١(
 ).١٠/٣٢٧(، اإلنصاف)٤/٤٨٤(، )٣/٤١٢(مجموع الفتاوى)  ٢(
 ).٤/٤٨٧(مجموع الفتاوى)  ٣(
، )٥/٢٢٦٤) (٥٧٥٤(رقــم) بــاب مــن أكفــر أخــاه بغيــر تأويــل فهــو كمــا قــال    ) (كتــاب األدب(رواه البخــاري) ٤(

من حـديث  ) ١/١٠٤) (١١٠(رقم) باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه )(كتاب اإليمان (ومسلم في صحيحه  
 . بن الضحاك ثابت



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 يحــب اهللا أن يــدعو أحــد علــى أحــد، إال أن يكــون مظلومــا، فإنــه قــد   ال:  ابــن عبــاسقــال

 ،)١(وإن صــبر فهــو خيــر لــه} إِال مَــنْ ظُلِـمَ  { : ولــهأرخـص لــه أن يــدعو علــى مـن ظلمــه، وذلــك ق  

 ذلك في حكم الدعاء على الظالم المسلم، وال فرق بين أن يكـون حاكمـاً أو         رير تق ويبقى

 .محكوماً
 بـالموت علـى الكفـر أو    أو الـدعاء علـى الحـاكم الظـالم بـسوء الخاتمـة،         : الثالـث  الفرع

 .بعدم الهداية واإليمان ونحو ذلك
فــي هــذه المــسألة كمــا ســبق بيانــه، والــصواب أن يقــال بــأن المــسألة لهــا  الخــالف وقــع
 : أحوال

 بـسوء الخاتمـة والمـوت علـى الكفـر أو دخـول النـار ونحـو                   عليـه  الـدعاء    : األولى الحال
 ومخالف لعقيدة أهـل الـسنة والجماعـة الـذين يـرون مـشروعية       ممنوعة الحال  فهذهذلك  

ح لهم وللمسلمين كما قال القاضـي عيـاض، أمـا       الدعاء لهم بالهداية لما في صالحهم صال      
الـــدعاء علـــيهم بالفـــساد الـــديني ونقـــص اإليمـــان ونحـــو ذلـــك، فـــإن ضـــرره ال يقتـــصر علـــى  

 . ولكن على عامة الناس وسياسته للدولة،الحاكم
 الــدعاء عليــه بــالوقوع فــي المحرمــات صــراحة كالزنــا وشــرب الخمــر    :لثانيــة االحــال

 إرادة وألنل المنـع كالحـال األولـى والثانيـة، كمـا قـال القرافـي،               والربا، واألقرب في هذه الحا    
 .المعصية للغير معصية

 الـدعاء بـذهاب أوالده وهـالك أهلـه ونحـوه مِـن مَـن لهـم تعلـق بـه ولـم                        :ة الثالثـ  الحال
m Í Ì Ë Ê :  لقولـه تعـالى    ؛يحصل منه جناية عليه فهذه الحـال الـصحيح فيهـا المنـع            

Î...l  }ذلك اعتداء في الدعاءونفيك}  ١٦٤: األنعام . 
 الدعاء على الحاكم الظالم الذي عم ظلمه لجميع النـاس بـالعزل مـن             :ة الرابع الحال

 سـؤال اهللا هدايتـه وأن      األولـى  كان   إنواليته واستبداله بخير منه، فهذه الحال ال بأس بها، و         
 )٢(م فـي صـحيح مـسل    جـاء  للجواز بمـا     ويستدل من شأنه ليصلح لهم سلطانهم،       اهللايصلح  

                                     
 ).٩/٣٤٤(تفسير ابن جرير) ١(
 . من حديث عائشة رضي اهللا عنها) ٣/١٤٥٨) (١٨٢٨(رقم) باب فضيلة اإلمام العادل(، )كتاب اإلمارة) (٢(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٤٠

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 مـن أمـر أمتـي شـيئاً فـشق علـيهم فاشـقق عليـه، ومـن            ياللهم من ول  :  أنه قال  عن النبي   
 .ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به

 الـدرداء   أبـي  بحـديث    ، على الملوك ال يجوز مطلقاً     الدُّعاء أنَّ على بعضُهم تمسك   وقد
 مالــك الملــوك وملــك الملــوك، ،ال أنــا اهللا ال إلــه إأنــا: (إن اهللا يقــول: قــال رســول اهللا : قــال

ــيهم بالــسخط والنقمــة          ــدي، وإن العبــاد إذا عــصوني حولــت قلــوبهم عل ــوك بي ــوب المل قل
 ولكــن اشــغلوا  ، علــى الملــوك الــدعاءفــساموهم ســوء العــذاب، فــال تــشغلوا أنفــسكم ب   

 :لكن الجواب عنه من ثالثة أوجه. )١()أنفسكم بالذكر والتضرع أكفكم ملوككم
 ط، الطبرانـي فـي األوسـ   رواه: ( قال الهيثمـي ، الحديث ضعيف جداًهذابأن  : األول الوجه

 قــال : (العلــل المتناهيــة " ابــن الجــوزي فــي   وقــال  ،)٢()وفيــه وهــب ابــن راشــد، وهــو متــروك     
 ، متـروك الحـديث، وال يـصح هـذا الحـديث مرفوعـاً        وهـب بـن راشـد ضـعيف جـداً         : الدارقطني

ينار أنه قرأ في الكتب هذا الكالم وهـو أشـبه           فرواه جعفر بن سليمان عن مالك بن د       : قال
 .)٣()بالصواب

 غــرض إنمــا الملــوك المقــصود مــن الحــديث تحــريم الــدعاء علــى    لــيس: الثــاني الوجــه
الحديث التوجيه إلى ما يغفل عنه اإلنسان، فإن الدعاء على الظالم ال ينساه أحـد، ولكنـه ال       

 لــم يــرد فــي ذم الــدعاء  فالحــديث ،)٤( هــو األهــمايكــاد يتوجــه إلــى حــال نفــسه فوجــه إلــى مــ  
 .)٥(عليهم، بل في ذم ذهولهم عما كان أنفع لهم وأهم

ــالــدعاء المقــصود بــه هــو  أن:  الثالــثالوجــه  عليــه مــن الفــتن  تــب لمــا يتر جهــراًيهم عل
 ظلمه وتأخـذه العـزة   زداد على الداعي وعلى أهل الخير وعلى الرعية كلها، وقد ي          والمفاسد

  واهللا تعالى أعلم،)٦( ونحو ذلكالهداية وباإلصالح، جهرادعاء لهم  الالمطلوب ألنباإلثم؛ 

 

                                     
 ).٩/٩(رواه الطبراني في المعجم األوسط)  ١(
 ).٥/٢٤٩(مجمع الزوائد)  ٢(
 ).٢/٢٨٢(العلل المتناهية)  ٣(
 ).٢/٧٠(ح البخاريفيض الباري على صحي)  ٤(
 ).٢/٢٧١(فيض الباري  على صحيح البخاري)  ٥(
 ).١/١٠٧(الفواكه الدواني: ينظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 :حكم الدعاء للكفار:  الثانيالفصل
، وفــي هــذا الفــصل حكــم )علــيهم( الفــصل األول كــان الكــالم فــي حكــم الــدعاء  فــي

الكفار، وفرق بـين الـدعاء علـيهم والـدعاء لهـم فـاألول بمـا يـضرهم والثـاني بمـا                   ) لـ(الدعاء  

 ألن المـسلم علـى األصـل يطلـب الهدايـة وصـالح              ؛اقتصر الفصل هنا علـى الكفـار      ينفعهم، و 

 :البال والمغفرة والرحمة وكثرة المال والولد وطول البقاء، وفي الفصل ثالثة مباحث

 :حكم الدعاء لهم بالهداية ونحوها:  األولالمبحث
، وبيانهمــا فــي  أن يكــون محاربــاًإمــا ال يخلــو مــن حــالين إمــا أن يكــون مــسالماً والكــافر

 :المطلبين التاليين

 :حكم الدعاء للكافر المسالم بالهداية:  األولالمطلب
 : أهل العلم في المسألة على قوليناختلف

 للكـــافر المـــسالم بالهدايـــة وهـــو ظـــاهر قـــول المالكيـــة   الـــدعاء يجـــوز : األولالقـــول

م عمــا يجــوز ومــا ال  وهــو يــتكل، ابــن مفلــح الحنبلــي رحمــه اهللا قــال ،)١(والــشافعية والحنابلــة

 ويـستدل  )٢("وأما الدعاء بالهداية ونحوها فهـذا جـوازه واضـح         : " يجوز الدعاء به للكافر قال    

 :له بنصوص كثيرة منها

ــدعاء ( عليــه البخــاري  وبــوب )٣()اللهــم اهــد دوســا وائــت بهــم   ( لــدوس دعــاؤه: األول ال

لـه وقولـه ليتـألفهم     ظـاهر فيمـا تـرجم       وهـو : ( قال ابـن حجـر     ،)للمشركين بالهدى ليتألفهم  

 تارة يـدعو علـيهم وتـارة    كان من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين وأنه   

يدعو لهم فالحالة األولـى حيـث تـشتد شـوكتهم ويكثـر أذاهـم كمـا تقـدم فـي األحاديـث                      

                                     
، األذكـار للنـووي   )٤/٥١٤(، المجمـوع )١٧/١٤١(، البيـان والتحـصيل    )٤/٣٨٩(مختـصر اخـتالف العلمـاء     : ينظر)  ١(

 ).١/٦٦٤(، شرح منتهى اإلرادات)٣١٧(و) ٢٥٥(ص
 ).١/٣٩١(اآلداب الشرعية ) ٢(
 .سبق تخريجه)  ٣(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٤٢

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

التــي قبــل هــذا ببــاب والحالــة الثانيــة حيــث تــؤمن غــائلتهم ويرجــى تــألفهم كمــا فــي قــصة      

 .)١()دوس

 )٢(" اهدِ أم أبي هريرةاللهم: : " أبي هريرةم أل النبي دعاء: الثاني

:  يرجــون أن يقــول لهــم   ه يتعاطــسون عنــد كــانوا حينمــا لليهــود  دعــاؤه: الثالــث

 ،)٣(يهديكم اهللا، ويصلح بالكم: يرحمكم اهللا، فيقول

 أبي موسـى دال علـى أنهـم يـدخلون فـي مطلـق األمـر                 فحديث: ( الحافظ ابن حجر   قال

 وإصــالح البــال وهــو بالهدايــة مخــصوص وهــو الــدعاء لهــم  تــشميتبالتــشميت، لكــن لهــم 

 . انتهى)٤() وال مانع من ذلك،الشأن

 ،)٥( كراهية الـدعاء لـه بالهدايـة إذا عطـس وهـو روايـة عـن اإلمـام أحمـد                    : الثاني القول

يء  اهللا؟ قـال أي شـ      يهديكم: فإن عطس يقول له   : -لإلمام أحمد - له قيل: (قال في الفرع  

ــه لــم يــره    ــه؟ كأن ــه لــم يــستحبه كمــا ال يــستحب بداءتــه     : وقــال القاضــي . يقــال ل ظــاهره أن

 وهـو ظـاهر كـالم       ،يكـره : والذي ذكره القاضي  :  قال ،فيه الروايتان : وقال شيخنا ... بالسالم

 .)٦() نفى االستحبابا وابن عقيل إنم،أحمد

ل مـسلم سـمعه    كعلىإذا عطس فحمد اهللا فحق    : ( بحديث أبي هريرة     واستدلوا

  .)٨(لما خص المسلم بذلك دل على أن الكافر بخالفه:  الداللةوجه ،)٧()يشمتهأن  

                                     
 ).٦/١٠٨(فتح الباري)  ١(
 .سبق تخريجه)  ٢(
بــاب مــا جــاء  (، )كتــاب األدب(والترمــذي فــي جامعــه ) ٣٢/٣٥٦(، )١٩٥٨٦(رواه اإلمــام أحمــد فــي مــسنده  )  ٣(

مـا يقـول    ) (كتاب عمل اليـوم والليلـة     (، والنسائي في سننه   )٥/٨٢) (٢٧٣٩(رقم) كيف تشميت العاطس  
 قـال أبـو عيـسى هـذا حـديث        من حـديث أبـي موسـى        ) ٦/٦٧) (١٠٠٦١(رقم) اب إذا تعاطسوا    ألهل الكت 

 .حسن  صحيح
 ).١٠/٦٠٤(فتح الباري)  "٤(
 ).١٠/٣٣٧(الفروع البن مفلح) ٥(
 .المرجع السابق)  ٦(
ــا يكـــره مـــن التثـــاؤب   ) (كتـــاب األدب(رواه البخـــاري فـــي صـــحيحه  )  ٧( ــا يـــستحق مـــن العطـــاس، ومـ ) بـــاب مـ

 )٥/٢٢٩٧(، )٥٨٦٩(رقم
 ).٢/٣٢٠(اآلداب الشرعية)  ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 بأن المراد بالتشميت هو الدعاء له بالرحمة وليس المراد الدعاء له بالدعاء لـه        ويناقش

 حقـا علـى كـل مـسلم سـمعه أن يقـول لـه                كان(بالهداية بدليل الرواية األخرى في البخاري     

 . وحكم الدعاء لهم بالرحمة يختلف عن حكم الدعاء لهم بالهداية،)١()يرحمك اهللا

 هــو القــول األول لقــوة أدلــتهم ووضــوحها وال دليــل علــى الكراهــة إال القيــاس   والــراجح

لوجود الفارق بينهما، إذ هدايـة البـشر هـي مطلـب الرسـل              : على البداءة بالسالم، وفيه نظر    

هللا هـــو الـــسالم، وتعنـــي الـــسالمة مـــن الـــشرور والغايـــة مـــن إرســـالهم، أمـــا الـــسالم فـــإن ا

 .واآلفات، وهو ما ال يناسب الدعاء به للكافر

 :حكم الدعاء للكافر المحارب بالهداية:  الثانيالمطلب
 لثقيــف يـدل علــى   دعـاؤه  و، أجــد أحـداً مــن أهـل العلــم كـره الــدعاء لهـم صــراحة    لـم 

 فعـل هـذا    و محتمل، ألن النبي     الجواز، وأما عن األفضل الدعاء لهم أم الدعاء عليهم فه         

ــذا، وظـــاهر كـــالم ابـــن حجـــر الـــسابق وغيـــره أن الـــدعاء علـــيهم حيـــث تـــشتد      وفعـــل هـ

 .شوكتهم  ويكثر أذاهم أفضل من الدعاء لهم بالهداية،  واهللا أعلم

 

@     @    @ 

 

                                     
ــحيحه  )  ١( ــي صـ ــاري فـ ــاب األدب(رواه البخـ ــاؤب     ) (كتـ ــره مـــن التثـ ــا يكـ ــاس، ومـ ــا يـــستحق مـــن العطـ ) بـــاب مـ

 )٥/٢٢٩٨(، )٥٨٧٢(رقم



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٤٤

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 :حكم الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة:  الثانيالمبحث
والجنـة ونحوهـا ال يخلـو مـن حـالين إمـا أن يكـون         المدعو له بالمغفرة والرحمة    الكافر

 : وإما أن يكون حياً، وبينهما في المطلبين التالينتاًمي

 :حكم الدعاء للكافر الميت بالمغفرة والرحمة:  األولالمطلب
 بــال خــالف ســواء أكــان حربيــاً أم  والمغفــرة، بالرحمــة ال يجــوز الــدعاء للكــافر الميــت 

 : على ذلك ظاهرة وكثيرة ومنهاواألدلة )١(م قريباًمسالماً وسواء أكان بعيداً أ

m  ]  \     [  Z  Y   X  W  V  U   T  S : تعالى قوله
     k  j              i  h  g  f  e  d  c  b  a     ̀ _  ^

   } |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r           q  p  o  n        m  l
 _    ~l ١١٤ - ١١٣: التوبة ،  

 .)٢( يفهم منه النهي عن االستغفار لمن مات كافراوهذا:  القرطبيقال

ــدْعى بــالمغفرة ونحوهــا لمــن مــات كــافراً ،   : (  النــوويوقــال  والمــسلمون... يحــرم أن يُ

 .)٣()مجمعون عليه

 ربـي أن أسـتغفر ألمـي فلـم           اسـتأذنت : ( قال  والنبي  السنة حديث أبي هريرة      ومن 

ــي، واســتأذنته أن أ يــأذن  النهــي عــن االســتغفار  فيــه: ( النــوويقــال ،)٤()زور قبرهــا فــأذن لــي  ل

 . اهـ )٥()للكفار

 ، عن الدعاء بالرحمة للعاطسين من اليهـود إلـى الـدعاء لهـم بالهدايـة        النبي   ولعدول

 .كما سبق في المبحث األول

                                     
ــار ) ١( ــان والتحـــصيل )٦/٢٨٠(شـــرح مـــشكل اآلثـ ــى)٨/٢٢٠(، تفـــسير القرطبـــي )٢/٢١١(، البيـ ، )١١/٢١٠(، المحلـ

 )٢٤/٣٢٥(، مجموع الفتاوى)٣٦٤(، األذكار للنووي ص)٢/٢٩١(الفواكه الدواني
 ).٨/٢٢٠(تفسير القرطبي)  ٢(
 ).٣٦٤(ألذكار للنووي ص)  ٣(
 ) .٢/٦٧١(، )٩٧٦(رقم)  ربه عز و جل في زيارة قبر أمهباب استئذان النبي (رواه مسلم في صحيحه)  ٤(
 ).٧/٤٥(شرح النووي على صحيح مسلم )  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 :حكم الدعاء للكافر الحي بالمغفرة والرحمة:  الثانيالمطلب
 : الدعاء للكافر الحي بالمغفرة والرحمة على قولين أهل العلم في حكماختلف

ــه،   :  األولالقــول ــدعاءيجــوز االســتغفار ل ــالمغفرة مــادام   وال ــه ب ــاً ل  عــن ابــن  روي ،)١(حي

ال بـــأس أن يـــدعو الرجـــل ألبويـــه  :  قـــال كثيـــر مـــن العلمـــاء وقـــد: ( القرطبـــيقـــال )٢(عبـــاس

 بمـا   لوا بهـذا القـول واسـتد       ولـم يـذكر مـن قـال        ،)٣()الكافرين ويستغفر لهمـا مـا دامـا حيـين         

 :يلي

m     [  Z  Y   X  W  V  U   T  S : تعالىقوله :  األولالدليل
f  e  d  c  b  a     ̀ _   ̂ ]  \l . 

 نزلــت فلمــا ، نزلــت هــذه اآليــة حتــىكــانوا يــستغفرون لموتــاهم   :  ابــن عبــاس  قــال

 .)٤(اأمسكوا عن االستغفار ولم ينههم أن يستغفروا لألحياء حتى يموتو

بأن المـراد باالسـتغفار لألحيـاء مـنهم هـو الـدعاء لهـم بالـصالح والهدايـة                   :  يناقش وقد

 إال باإلســـالم والتوبـــة مـــن ر ولـــيس مطلـــق مغفـــرة الـــذنوب؛ ألن الـــشرك ال يغفـــ،)٥(لإليمـــان

 أخبــره اهللا تعــالى  فلمــا ،)٦( أنــه روي أنــا أبــاه آزر وعــد إبــراهيم أنــه سيــسلم   وذلــكالــشرك، 

 . وتبرأ منه قبل وفاته، على الكفر ترك تلك الدعوةوت مصراًبالوحي بأنه يم

m  o  n m  l     k  j  i  h: قولـــــه تعـــــالى:  الثـــــانيالـــــدليل
_    ~   } |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  pl. 

                                     
 ).٨/٢٧٣(، تفسير القرطبي)٦/٢٨٥(، شرح مشكل اآلثار)١٤/٥١٥(تفسير ابن جرير)  ١(
 ).١٤/٥١٦(تفسير ابن جرير)  ٢(
 ).٨/٢٧٤(تفسير القرطبي)  ٣(
 ).٦/١٨٩٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره)١٤/٥١٣(رواه ابن جرير في تفسيره) ٤(
 ).١١/٤٨(، تفسير المنار)٦/٣٢(، روح المعاني)١٦/١٨٩(تفسير الرازي: ينظر)  ٥(
 ).٨/٢٧٤(تفسير القرطبي: ينظر) ٦(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٤٦

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

ما زال إبراهيم يستغفر ألبيه حتـى مـات، فلمـا تبـين لـه أنـه عـدو هللا                    :  ابن عباس    قال

 .)١(لما مات تبين له أنه عدو هللا: وفي رواية. تبرأ منه

:  أحـد  يـوم  قـال رسـول اهللا   :  بـن سـعد الـساعدي قـال          سـهل  حـديث :  الثالـث  الدليل

 الــذين ال لقومــه  هــذا الحــديث اســتغفاره ففــي ،)٢() اغفــر لقــومي فــإنهم ال يعلمــون اللهــم(

 .)٣(يعلمون، وهم الذين لم يؤمنوا به ولم يصدقوه

 كـان علـى سـبيل الحكايـة      إنمـا   ذلك القول من النبي      نأب:  من وجوه أقواها   ونوقش

 كـأني أنظـر إلـى النبـي     :  قـال  اهللا بـن مـسعود    عبد حديثعمن تقدمه من األنبياء بدليل      

اللهــم (  ضــربه قومــه فــأدموه وهــو يمــسح الــدم عــن وجهــه ويقــول األنبيــاء نبيــا مــن  يحكــي

ية عمن قبله، ال أنه قاله ابتـداء عـن        صريح في الحكا   وهذا ،)٤()اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون      

 .)٥(نفسه

 يحتمــل أن يكــون ذلــك ســؤاال فــي العفــو عــن ذنــبهم بــه مــن الــشج   أنــه:  الثــانيالوجــه

 ال لــسؤال إســقاط حقــوق اهللا، وللمــرء أن يــسقط  هم، حقــه عــنســقاطلوجهــه، وســؤاالً إل

 .)٦(حقه عند المسلم والكافر

 بـــالقول تــألفهم  إيمــانهم ويمكـــن  جــو مر أن األحيـــاء وهــو  النظــر  مـــن:  الرابــع الــدليل 

 .)٧(الجميل وترغيبهم في الدين

                                     
 ).١٤/٥١٩(تفسير ابن جرير) ١(
، وقـال الهيثمـي فـي    )٣/٢٥٤(، وصححه ابن حبـان )٦/١٦٢) (٥٨٦٢(رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم     )  ٢(

ورجاله ثقـات   ): (١٢/٨(قال األلباني في السلسلة الصحيحة    )رجاله رجال الصحيح  ) ( ٦/١١٧(مجمع الزوائد 
 .ثم ذكر له شاهداً آخر بسند حسن...) ؛ غير أن محمد بن فليح فيه كالم من قبل حفظهرجال البخاري

 ،)٦/٢٨٧(شرح مشكل اآلثار)  ٣(
 .سبق تخريجه )  ٤(
 ).٨/٢٧٣(تفسير القرطبي)  ٥(
 ).٢/٥٩٣(، وأحكام القرآن البن العربي)٣/٢٥٤(صحيح ابن حبان) ٦(
 )٣١٧(ي ص، األذكار للنوو)٨/٢٧٣(تفسير القرطبي) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

ال يجــوز الــدعاء بــالمغفرة والرحمــة للكــافر مــن غيــر تفريــق بــين الحــي     :  الثــانيالقــول

 : ويستدل لهم بعموم النصوص الدالة على منع االستغفار لهم،)١(والميت

ــدليل ــه:  األولالــــــــــــــــ ــالى قولــــــــــــــــ m  Y X WVUTS: تعــــــــــــــــ
     ̀ _   ̂ ] \[Zf  e  d  c  b  al. 

 فـإن اهللا لـم يجعـل للمـؤمنين     ، اآلية تضمنت قطع مواالة الكفار حيهم وميتهم   فهذه

ــا ال يجـــوز    وطلـــب المغفـــرة ،)٢(أن يـــستغفروا للمـــشركين فطلـــب الغفـــران للمـــشرك ممـ

 .للمشرك الحي نوع موالة له

 �    ¡  m       ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s :  الثــانيالــدليل
  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬    «  ª      ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹      ̧ ¶        µ  ´
  Ë   Ê  Él ٤: الممتحنة 

ــةووجــه ــإبراهيم والــذين معــه  أمــرأن اهللا :  الدالل ــراهيم ألبيــه   ، بالتأســي ب  إال فــي وعــد إب

 .)٣(بر أنه لما تبين له أنه عدو هللا تبرأ منه وأخ،باالستغفار

ســمعت رجــال يــستغفر ألبويــه وهمــا مــشركان،   :  قــال علــيحــديث :  الثالــثالــدليل

ألم يستغفر إبراهيم ألبيـه؟ فـذكرت ذلـك    : أتستغفر ألبويك وهما مشركان؟ قال    : فقلت

 .)٤(}ه كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياوما{:  فنزلت،للنبي 

                                     
، أحكـــام القـــرآن البـــن    )٦/٢٧٩(، شـــرح مـــشكل اآلثـــار   )٨/١٣٦(اإلفـــصاح عـــن معـــاني الـــصحاح    : ينظـــر ) ١(

 ).٧/٤٥(، شرح النووي على صحيح مسلم )٨/٢٧٣(، تفسير القرطبي)٢/٥٩٢(العربي
 ).٨/٢٧٣(تفسير القرطبي)  ٢(
 ).٤/١٠٢(تفسير البغوي: ، وينظر)٤/٣٢٦(مجموع الفتاوى)  ٣(
، والترمـذي فـي جامعـه       ).١/٦٥٥) (٢١٦٩(، والنسائي في سننه رقـم     )٢/٣٢٨) (١٠٨٥(حمد في مسنده  رواه أ )  ٤(

هــذا حــديث ): (٢/٣٦٥(، وقــال الحــاكم فــي مــستدركه)هــذا حــديث حــسن: (، وقــال)٥/٢٨١) (٣١٠١(رقــم
 .ووافقه الذهبي) صحيح اإلسناد و لم يخرجاه



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٤٨

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 حيـين أو ميتـين      اأنه لم يذكر فيه أن أبـوي ذلـك الرجـل كانـ            :  الداللة من الحديث   ووجه

 . فيبقى الحكم على عمومه)١(عند استغفاره لهما

إن كــان المــراد باالســتغفار  :  فيقــالالتفــصيل واهللا أعلــم فــي هــذه المــسألة   واألظهــر

مستغفر له حياً أم ميتاً، وهو      مغفرة الذنوب بما فيها الشرك، فهذه ال تجوز سواء أكان ال          

 لوجـوب   ؛المستثنى من األسـوة بـإبراهيم الخليـل عليـه الـسالم كمـا فـي سـورة الممتحنـة                   

البراءة من المشركين ولو كـانوا أولـي قربـى، والـدعاء بـالمغفرة لهـم ينـافي عقيـدة البـراء                      

والـصالح   للمشرك الحي الدعاء له بالهداية باالستغفار وإن كان المقصود ، المشركين نم

 ،والتوفيق لإليمان والتوبة من الشرك، فيكون بعدها أهالً لمغفرة الذنوب، فهـذا ال بـأس بـه             

لكـن األولــى االســتغناء عــن لفـظ االســتغفار لهــذا المعنــى لبعـده عــن إدراك الــسامع وقلــة    

 ألنهـا هـي األقـرب للمـراد واألكثـر        ؛استخدامه فيه، واالستعاضة عنـه بلفـظ الهدايـة ونحوهـا          

 .الً، وبهذا يجتمع القوالن، وتأتلف النصوصاستعما

 

@    @     @ 

 

                                     
 ).٦/٢٨٠(شرح مشكل اآلثار)  ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 .حكم الدعاء لهم بكثرة المال والولد وطول البقاء ونحو ذلك:  الثلثالمبحث
 والعافيــة لهــم بكثــرة المــال والولــد وطــول البقــاء   الــدعاء حكــم ي العلمــاء فــ اختلــف

 : الدنيوية على قولينح ذلك من المصالوغيروصحة البدن 

 وهـو قـول   ،)٢( وإسـحاق بـن راهويـة   )١( الجـواز، وهـو قـول إبـراهيم النخعـي     :األول القـول 

 إذا كـان يقـصد تكثيـر الجزيـة، واسـتدلوا      )٥( وهو قول عند الشافعية   ،)٤( والحنابلة )٣(الحنفية

ــذلك بحــديث ابــن عمــر    ــوا     إذا: ل ــصارى فقول ــر دعــوتم ألحــدٍ مــن اليهــودِ والن ــك أكث  اهللاُ مالَ

رد :  فقـال ، كـافر  إنـه :  على رجل فـسلم عليـه فقيـل لـه          مر" عن ابن عمر أنه      روي و )٦(وولدَك

 اهللا مالك وولدك ثم التفت إلـى أصـحابه فقـال     أكثر:  فرد عليه فقال   ،علي ما سلمت عليك   

 يهـودي، فقـال لـه       فـسقاه   بـي  استـسقى الن   ": قـال   روي عن أنـس      وبما ،)٧("أكثر للجزية 

  .)٨(" مات ى حتبيجمّلك اللّه فما رأى الش: النبي 

 وألنــه دعــاء ؛ يعــود نفعــه علــى أهــل اإلِســالم؛ ألنــه يتــوفر مــا يأخذونــه مــنهم دعــاء وألنــه

 ١٥: التغـابن  m v  u    t  s  r  qp   o  n  ml)٩(عليهم بالفتنـة 

 m  P  O  N  M  L  K      J  I  H  G  FE  D  C  B  A
S  R  Ql ٥٥: التوبة. 

                                     
 ).٦/١٠٥(مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 ).٣/٢١٠(أحكام أهل الذمة)  ٢(
 ).٥/٣٤٨(، الفتاوى الهندية)٤/١٧٦(، االختيار لتعليل المختار)١٩١(تحفة الملوك ص)  ٣(
 ).١/٦٦٤(شرح منتهى اإلرادات) ٢/٤٦٣(، و)٤/٢٣٣(، اإلنصاف)٣/٤١٩(، المبدع)١٠/٣٣٤(الفروع) ٤(
 ).٣١٧(األذكار للنووي ص)  ٥(
 ).٥٥/٢٠٨(،  وابن عساكر في تاريخه )٤/١٧٨(كامل رواه ابن عدى في ال) ٦(
 ).١٠/٦١٦(المغني البن قدامة: ، وينظر)١١/٢٦١) ) (٨٥١٥(روا البيهقي في شعب اإليمان رقم) ٧(
، وفي إسناده سـلمة بـن وردان، وهـو ضـعيف،     )١/٢٥٣(، )٢٨٩(رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم    )  ٨(

 ).٢٤٨(قاله ابن حجر في التقريب ص
 ).٢/٤٨(التنوير شرح الجامع الصغير) ٩(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٥٠

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 شـره ونحـوه، فـإن       كـدفع نحو ذلـك عنـد الحاجـة والعـذر           الدعاء ب  يجوز : الثاني القول

 ، مـودة وإظهـار  وإيناس ذلك بسط ألن ؛)١(لم يكن عذر وال حاجة كره، وهو قول الشافعية   

 ال يجــوز أن يقــصد تكثيــر أعــداء    ألنــه و،)٢( علــيهم ونهينــا عــن ودهــم   غالظ بــاإلأمرنــاوقــد 

 .)٣(المسلمين

 بأطـــال اهللا بقـــاءك حتـــى اء الــدع هـــةكرا علـــى )٥(  واألمـــام أحمــد ) ٤( الـــشافعيةونــص 

 الكـافر أولـى أال      ففـي ) ٦() باطلـة ال أصـل لهـا       هـي : ( ألنه شيء فرغ منـه، وقـال النـووي         ؛للمسلم

 .)٧( ابن تيميةواختارهتقال له، 

 الكفـر وأهلـه،     يـر  يلـزم منـه تكث     لك هو القول الثاني ألن تكثير الـدعاء لهـم بـذ           واألوجه 

ية فهـو نـادر، ولـيس كـل كـافر يجـب عليـه الجزيـة،                 على حساب المسلمين، أما قصد الجز     

وينتقض هذا القول أيضاً فيما لو كان الكافر ال يدفع جزية لسبب من األسباب أو ال نقطاع                 

: قولــه وأمــا ،)٨( الــسندضــعيف أمــا حــديث ابــن عمــر فهــو  ،الجزيــة كمــا هــو الحــال فــي زماننــا 

 وأمـا  ،)٩(ء مـن كتـب الـسنة   فقـد ذكـره ابـن قدامـة، ولـم أقـف عليـه فـي شـي         ) أكثـر للجزيـة  (

 . أعلمواهللاحديث أنس فهو ضعيف ال تقوم به حجة 

                                     
 ).٤/١٨٥(، أسنى المطالب)٤/٦٠٧(المجموع) ١(
 ).٤/٦٠٨(المجموع) ٢(
 ).٣/٤١٩(المبدع) ٣(
 ).٤/٢١٥(، مغني المحتاج)٤/٦١٤(المجموع)  ٤(
 )٤/٢٣٥(اإلنصاف: ، وينظر)١٠/٣٣٤(، الفروع)واختاره شيخنا(قال ابن مفلح )  ٥(
 .)٤/٦١٤(المجموع)  ٦(
 ).٤/٢٣٥(، اإلنصاف)١٠/٣٣٤(الفروع) ٧(
، وهذه األحاديث التـي أمليتهـا لعبـد اهللا بـن جعفـر عـن عبـد اهللا        )١٧٩-٤/١٧٨(في الكامل: قال ابن عدي )  ٨(

بن دينار عن ابن عمر كلها غير محفوظات ال يحدث بها عن ابن دينـار غيـر عبـد اهللا بـن جعفـر، عبـد اهللا             
) ضـعيف جـداً   : (وقـال األلبـاني   "   أحـد عليـه، وهـو مـع ضـعفه يكتـب حديثـه              بن جعفر عامـة حديثـه ال يتابعـه        

 ).٦/٧٣(سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة: ينظر
وقــد أورده الــشيخ ابــن قدامــة بــدون  . لــم أقــف عليــه بهــذا التمــام  ): (٥/١١٤(قــال األلبــاني فــي إرواء الغليــل )  ٩(

 ).أكثر للجزية(، وقصده بقوله بتمامه أي بزيادة )عزو



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 : على الكفرة والظلمة، وفيه ستة مباحثللدعاءتطبيقات فقهية :  الثالثالفصل
 :حكم الدعاء على عموم الدول الكافرة الظالمة:  األولالمبحث

الظالمة من غير    بهذا المبحث بيان حكم الدعاء على جنس الدول الكافرة           المقصود

اللهـم عليـك بالـدول الكـافرة الظالمـة والمعتديـة            : تعيين لواحدة منها، كأن يقول الـداعي      

 مـن جـواز الـدعاء علـى         سـبق  مـا  فهذا النوع مـن الـدعاء جـائز وهـو مخـرج علـى                ،ونحو ذلك 

 .جنس الكفار الظالمين

شــرع  و، علــى جــنس الظــالمين الكفــار مــشروع مــأمور بــه    والــدعاء: ( ابــن تيميــة قــال

  .)١() والدعاء على الكافرين،القنوت والدعاء للمؤمنين

 

@     @      @ 

 

                                     
 ).٨/٣٣٥(مجموع الفتاوى) ١(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٥٢

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 :بعينهاحكم الدعاء على دولة كافرة ظالمة :  الثانيالمبحث
 فــي المــسألة والخــالف فيهــا كــالكالم فــي الــدعاء علــى الكــافر الظــالم بعينــه،  الكــالم

والقحــط والحريــق والزلزلــة أن يــدعو علــى دولــة كــافرة ظالمــة بعينهــا بــالهالك  : وصــورتها

 .والهزيمة ونحوها، وهذا له ثالث صور كما سبق

ــصورة ــىال ــدعاء : األول  علــى الدولــة الكــافرة الظالمــة بالهزيمــة والعقوبــة والقحــط     ال

 وأن يكفي المسلمين شرهم ونحو ذلك، فهـذا ال إشـكال فـي جـوازه،                ،والضعف والمرض 

 .لما سبق النصوص واألدلة

 على الدولة وحاكمها بالسقوط وزوال الملك، ويـشهد لـذلك         في ذلك الدعاء   ويدخل

 وأمـره أن يدفعـه إلـى عظـيم      ، بكتابه رجالًبعث  رسول اهللا    أن بن عباس    اهللا عبدحديث  

 ، فحـسبت أن ابـن المـسيب   ، فلمـا قـرأه مزقـه      ، فدفعه عظيم البحرين إلى كـسرى      البحرين

 رسـول   وأتـى : ( تـاريخ ابـن جريـر      يوف ،)١(فدعا عليهم رسول اهللا أن يمزقوا كل ممزق       : قال

 قد سـلط علـى كـسرى ابنـه شـيرويه فقتلـه فـي شـهر كـذا             اهللا السماء أن    من الخبر   اهللا  

 .)٢()وكذا ليلة كذا وكذا من الليل بعدما مضى من الليل سلط عليه ابنه شيرويه فقتله

 : لعن دولة كافرة بعينها:  الثانيةالصورة
بــين العلمــاء علــى جــواز لعــن الــدول الكــافرة     علــى مــا ســبق نقــول ال خــالف   تأسيــساً

الظالمــة علــى ســبيل العمــوم وبــال تعيــين، وصــورتها أن يقــول اللهــم العــن الــدول الكــافرة     

ــه تعــالى    و:  }١٨ هــود{ m...:   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ël: الظالمــة المعتديــة لقول

m  Z  Y  X   W   V  U  T  Sl }من النصوصوغيرها ، }٦٤ األحزاب . 

ــة          لعــن وأمــا ــداعي اللهــم العــن الدول ــين كــأن يقــول ال ــى ســبيل التعي ــة كــافرة عل دول

الفالنيــة الكــافرة الظالمــة ونحــو ذلــك، فهــذه الــصورة يقــع فيهــا الخــالف بــين العلمــاء فــي      

                                     
) باب ما يذكر في المناولـة وكتـاب أهـل العلـم بـالعلم إلـى البلـدان       ) (كتاب العلم(رواه البخاري في صحيحه ) ١(

 ).١/٣٦) (٦٤(رقم
 ).٦/٤٨٥(البداية والنهاية:  ، وينظر)٢/١٣٣(تاريخ األمم والرسل والملوك) ٢(
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 ذلـك، وأجـازه   يمنعـون حكم لعن الكـافر المعـين علـى قـولين سـبق ذكرهمـا، فـالجمهور                

ة عــن اإلمــام أحمــد اختارهــا ابــن    بعــض الــشافعية وبعــض المالكيــة كــابن العربــي وروايــ    

 من لعن معين فهـو منـسوخ علـى     وسبق أن األقرب هو المنع، وما ورد عن النبي   ،الجوزي

 .الصحيح كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه اهللا تعالى

 جماعيـــة علـــى الدولـــة الظالمـــة بـــالهالك العـــام أو اإلبـــادة الالـــدعاء : الثالثـــةالـــصورة

 أو الدعاء عليهم بعدم الهداية واإليمان ونحو ذلك، فهـذا           زالزلالباألعاصير أو البراكين أو     

الجواز والمنع، واألقرب هنا واهللا تعالى أعلم فـي هـذه       : يقع فيه الخالف السابق على قولين     

المسألة التفصيل، فيقال بمنع الدعاء عليهم بعدم اإليمـان لمخالفتـه المقـصد مـن إرسـال              

هم لإلسـالم، ودعـوة موسـى قـد يكـون لهـا سـبب                وهو تعبيد الناس لـربهم وهـدايت       الرسل

 ائتاللهم اهد دوسا و   : ( لما قال  خاص ال يمكننا االعتماد عليه ثم هو مخالف لدعاء نبينا           

 ونحوهـا، أمـا الـدعاء بـالهالك العـام      ،)٢()اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون  : ( وقال )١()بهم

 وجنودهـا   وطغاتهـا زتهـا ومؤسـساتها     للدولة الظالمة فيقال إن كان المقصود بالدولة أجه       

 ويــستدل لــه بــدعاء خبيــب بــن عــدي رضــي اهللا عنــه، وإن كــان المقــصود      ،فهــذا ال بــأس بــه 

 بعـد   ت من جنس دعوة نوح التـي كانـ        ألنه المنع؛ على تلك األرض فيحتمل      نبالدولة كل م  

 دعـوة نـوح كانـت علـى كـل مـن كـان               ألنإياسه من هدايتهم كما سبق، ويحتمل الجواز؛        

لى وجه األرض بخالف هذه الدعوة فهي دعاء بهالك عام على كل مـن كـان علـى تلـك         ع

 ؛األرض فقــط، واألظهـــر واهللا أعلــم إن كـــان عامــة النـــاس والــشعب أهـــل ظلــم كالدولـــة     

 .واهللا أعلم.  فاألولى تركهوإالفاألظهر الجواز كما هو الحال في دولة اليهود في فلسطين، 

 : ذلك في أمرينبعد النظر ويبقى

                                     
 .سبق تخريجه ) ١(
 .سبق تخريجه)  ٢(
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

ــنهم مــسلمون مستــضعفو    : األول ــو كــان بي ــدعاء مــا     نفيمــا ل  فيخــصص لهــم مــن ال

اللهم أهلـك الظـالمين بالظـالمين وأخـرج إخواننـا المـسلمين             : (يستثنون به كقول الداعي   

 ).المستضعفين من بينهم سالمين

مراعاة المصالح والمفاسد واألخـذ بالـسياسة الـشرعية عنـد الـدعاء علـى دولـة           : الثاني

عينها، فإنه وإن كان حكمه الجواز في بعض أحواله، لكن ليس كل ما جـاز كـان              كافرة ب 

فعله أو قوله حقاً، فإن كان في التعيين جهراً فتنة وإثارة للبلبلة بين العامة والدول أو ضرراً              

به أو بغيره فإن الحكمة في اجتناب الجهـر بـه، واالسـتغناء عنـه بالـدعاء العـام أو التعيـين                 

 العبد وربه أسلم له ولغيره، وإذا كان العلمـاء منعـوا فعـل الـسنة أو الواجـب           فيما بين  اًسر

 فالجـائز أولـى بـالترك إن ترتـب عليـه      ،إذا كـان يترتـب عليـه ضـرر أشـد علـى الـداعي أو غيـره        

 فتنة، واهللا تعالى أعلم

 

@     @     @ 
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 :المسالمة الكافرةحكم الدعاء على الدول :  الثالثالمبحث
 : ما سبق فإن الدعاء على الدول الكافرة منقسم إلى حالين علىتأسيساً

 بـال تعيـين     مـسالمة الدعاء على عموم الدول الكـافرة المـسالمة وغيـر ال          :  األولى الحال

أن يــدعو علــى عمــوم الــدول بــالهالك والقحــط والحريــق والزلزلــة     : وصــورة هــذه المــسألة 

، اللهــم زلــزل األرض بهــم أو اللهــم عليــك بالــدول الكــافرة(والهزيمــة ونحوهــا كــأن يقــول 

، مطلقاً بال تعيين دولة، وموجب الدعاء هـو  )قاتل اهللا الدول اليهودية والنصرانية ونحو ذلك      

ــربهم فيــدخل فــي ذلــك المعتــدي        بــسبب كفــرهم وشــركهم أو إلحــادهم وعــصيانهم ل

ة  خالف في جـواز لعـن الكفـر   وال: (والمسالم والمعاهد، وهذا جائز بال خالف، قال القرطبي     

ــال القاضــــي عيــــاض ،)١()والــــدعاء علــــيهم ــرة ي خــــالف فــــوال: ( وقــ ــدعاء علــــى الكفــ  ،)٢() الــ

 . على سبيل العموم بال تعيين، وسبق تقرير هذه الحالصودهمومق

 : ثالث صورا هذه الحال لها،الدعاء على دولة كافرة مسالمة بعينه:  الثانيةالحال

القحـط والـضعف والمـرض ونحـو         بالهزيمـة والعقوبـة و     ا الـدعاء عليهـ    : األولى الصورة

 : فهذه الصورة لها احتماالن بناء على ما سبقم،ذلك بال سبب إال لمجرد كفره

 والمنع، واألقرب فـي هـذه المـسألة واهللا أعلـم أن الدولـة المـسالمة ال تخلـو مـن                   الجواز

 :حالين

أو  للمسلمين   ا وأذاه داؤها أو اعت  اأن تكون مسالمة لكن تخشى غائلته     :  األولى الحال

 ا بما يـضعفه ا فهذا ال بأس بالدعاء عليه   ،مساندتها للظالمين بطريق مباشر أو غير مباشر      

 . على يهود الجحفة بالمرض والوهن والهالك ونحو ذلك كما دعا النبي اويدفع شره

 غوائلها أو فيها مسلمون أو من يرجـى       يخشىأن أال يكون منها أذى وال       :  الثانية الحال

دم الــدعاء عليهــا، والمــشروع الـدعاء لهــا بالهدايــة، ومــن ذلــك دعــاء   فــاألولى عــإسـالمهم، 

 .هريرة لدوس وثقيف وأم أبي النبي 

                                     
 ).٢/٣٠٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ١(
 ).٢/٦٥٩(إكمال المعلم) ٢(
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

أنــه يــدعو لهــم إذا أمــن : إحــداهما:  علــى حــالتين أن دعــاء النبــي ذكرنــا: ( العينــيقــال

أنـه يـدعو علـيهم إذا اشـتدت شـوكتهم وكثـر أذاهـم               : واألخرى ،غائلتهم ورجا هدايتهم  

 .اهـ. )١() شرهم على المسلمينولم يأمن من

وســبق أن األقــرب منــع لعــن الكــافر :  لعــن الــدول الكفــرة المــسالمة: الثانيــةالــصورة

 . أعلم فالمسالم من باب أولى، واهللالظالم

ــةالـــصورة ــا بـــالهالك العـــام أو اإلبـــادة   الـــدعاء : الثالثـ  علـــى الدولـــة المـــسالمة بعينهـ

زل أو الدعاء عليهم بعـدم الهدايـة واإليمـان ونحـو            الجماعية باألعاصير أو البراكين أو الزال     

 وهــو منــع الــدعاء علــيهم الظلمــة علــى مــا قيــل فــي الــدعاء فيهــاذلــك، فهــذه الــصورة يقــال 

ــالهالك العــام للدولــة   عاء أمــا الــد ،بعــدم اإليمــان لمخالفتــه المقــصد مــن إرســال الرســل       ب

 ، مبـرر مـن ظلـم ونحـوه         عبـث وبـال    نـوع  ألنـه    ، المنـع  فيحتمـل  وشـعبها    بأجهزتهاالمسالمة  

 . بعد إياسه من هدايتهم كما سبقت جنس دعوة نوح التي كانمنوألنه 

 .حكم الدعاء على الشعوب الكافرة بعينها أو على سبيل العموم:  الرابعالمبحث

 مسألة غير مسألة الدعاء على الدولة الكافرة، فالشعوب غير الدول، وصورة هذا      هذه

 وطأتك على الـشعوب الكـافرة بـال تعيـين أو اللهـم عليـك          اللهم اشدد :  أن يقول  لمبحثا

 .بالشعب الفالني ونحو ذلك

 : صورتانفهاتان

 الدعاء على الشعوب الكافرة بال تعيين، وهذا الحكم فيـه كـالحكم        : األولى الصورة

 .في الدعاء على جنس الكفرة  وهو جائز كما سبق

ــصورة ــةال هزيمــة والعقوبــة والقحــط   الــدعاء علــى شــعوب كــافرة بعينهــا بال  : الثاني

 يجــوز إن كانــت تلــك الــشعوب ظالمــة ومعتديــة أو    اوالــضعف والمــرض ونحــو ذلــك فهــذ   

 . وإال فاألولى ترك الدعاء عليها لما سبق، مع الظالميناطأةيخشى شرها أو متو

                                     
 ).١٤/٢٠٧(عمدة القاري) ١(
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 لعنها بعينها فالصحيح منعه حتى ولو كانت الشعوب ظالمة فـإذا كانـت مـسالمة                 أما

 .لعن جنس الشعوب الكافرة مطلقا بال تعيين فجائز، واهللا أعلمفمن باب أولى، وأما 

 كـافرة مـسالمة بعينهـا بـالهالك العـام أو اإلبـادة الجماعيـة          شـعوب  الدعاء علـى     وأما

ــدعاء علــيهم  بعــدم الهدايــة واإليمــان ونحــو ذلــك،        ــزالزل أو ال باألعاصــير أو البــراكين أو ال

 منـع الـدعاء   وهـو  الدول الظالمة والمسالمة ىعل ما قيل في الدعاء فيهافهذه الصورة يقال  

 بــالهالك العــام  عاء أمــا الــد ،علــيهم بعــدم اإليمــان لمخالفتــه المقــصد مــن إرســال الرســل    

 وألنــه مــن ؛ ألنــه نــوع عبــث وبــال مبــرر مــن ظلــم ونحــوه؛ المنــعفــاألقربللــشعوب المــسالمة 

اء بــالهالك  بعــد إياســه مــن هــدايتهم كمــا ســبق، وأمــا الــدع نــتجــنس دعــوة نــوح التــي كا

 أنــه ال بــأس بــه كمــا هــو الحــال فــي     ظهر فــاأل؛العــام لــشعب ظــالم ومعتــد بــالهالك العــام   

 . في فلسطين؛ ألنه مغتصب لألرض بغير وجه حق وظالم ومعتداليهوديالشعب 

 

@       @      @ 

 



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٥٨

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 أو الـدعاء    ظالمـة، حكـم الـدعاء علـى جـنس الـدول المـسلمة ال            :  الخامس المبحث
 المة بعينها على دولة مسلمة ظ

 : المبحث فيه مطلبانهذا

 .الدعاء على جنس الدول المسلمة الظالمة بال تعيين:  األولالمطلب
ــدول المــسلم    وصــورة ــدعو علــى ال ــة علــى ســبيل   لظالمــة اة هــذا المطلــب أن ي  المعتدي

 فيدعو علـيهم بـالهالك والعقوبـات واألمـراض ونحـو ذلـك أو كـأن           ،العموم بال تعيين دولة   

 ونحـو ذلـك ويقـصد    المـة  انصرنا على الدول الظالمة أو اللهم عليك بالدول الظ       اللهم: يقول

 مــسلمة، فهــذا النــوع مــن الــدعاء ال إشــكال فيــه وجــائز بالكتــاب والــسنة، كمــا   بــذلك دوالً

 أسلم األدعية وأحـسنها، واهللا تعـالى يعلـم مـا تريـده قلـوب عبـاده،                  ومن تقرير ذلك،    سبق

تحقه مــن أعيــان الــدول الظالمــة، ويــدخل فــي عمــوم    ويتــولى تنزيــل العقــاب علــى مــن يــس   

m  Ì  Ë     Ê وقوله تعالى  ، mÏ  Î  Í  Ì  Ël : النصوص مثل قوله تعالى
 Íl تعالىوقوله ٤٤: هود  :má     à  ß  Þ    Ý  l ٢٨: نوح. 

 .الدعاء على دولة مسلمة ظالمة بعينها:  الثانيالمطلب 
 بــالهالك والقحــط والحريــق  امة بعينهــ هــذا المطلــب أن يــدعو علــى دولــة مــسل  صــورة

 الهدايــة أو بــاللعن ونحوهــا، بعــدم أو اوالزلزلــة والهزيمــة أو بــسوء العاقبــة أو باالنتقــام منهــ

 فهذا النوع يختلف بحسب نوع الـدعاء  ، ظلم واعتداء على مسلمين آخرين    منهاوقد وقع   

 : وله  ثالث صور، ، سبقكماالمدعو به عليه، 

 ، منها ونحـو ذلـك  واالنتقاماء عليها بالهزيمة والعقوبة والضعف       الدع : األولى الصورة

 فـي عمـوم النـصوص التـي سـبق ذكرهـا ممـا يـدل علـى جـواز دعـاء                       ويدخل ال بأس به     فهذا

 أو كافراً، وال فرق بين أن يكون الظالم فرداً أو دولة فـي          كانالمظلوم على الظالم مسلماً       

 .هذه الحال

ولــة المــسلمة الظالمــة بالــسقوط والــزوال وتبــديلها    فــي ذلــك الــدعاء علــى الد ويــدخل

 .بخير منها ونحو ذلك، خاصة إذا كانت مع ظلمها محاربة لإلسالم والمسلمين



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 الظالمـة كـأن يقـول اللهـم العـن الدولـة الفالنيـة،             ة لعن الدول المسلم   : الثانية الصورة

جمـاع فـي منـع     العربـي نقـل اإل   ابـن  على حكم لعن المسلم الظالم، وسبق أن         جوهذا يخرّ 

أظهرهمـا المنـع، ومـا      :  لعـن الظـالم المـسلم علـى قـولين          كـم  واختلفوا فـي ح    ،لعن العاصي 

 ظروفها وقد تكون ردة فعل من قائلهـا،         ها فهو أحوال محتملة واستثائية ل     هورد في جواز  

 ، به محض السب ال قـصد معنـاه األصـلي وهـو اإلبعـاد عـن رحمـة اهللا       قصدوقد يكون قائلها    

 . هذه الحال الدعاء للدولة بالهدايةواألولى في

 يــشمل األفــراد والجماعــات والكيانــات واألحــزاب والــدول المــسلمة، وال وجــه        وهــذا

 . واهللا أعلم، بين األفراد والدول في حكم اللعن بالذاتريقللتف

 على الدولة المسلمة الظالمة بعينهـا بـالهالك العـام أو اإلبـادة              الدعاء : الثالثة الصورة

ــدعاء علــيهم بعــدم الهدايــة واإليمــان     و أباألعاصــير أو الجماعيــة ــزالزل أو ال  البــراكين أو ال

 مــا قيــل فــي الــدعاء علــى الظلمــة وهــو منــع الــدعاء     فيهــاونحــو ذلــك، فهــذه الــصورة يقــال   

 الــدعاء بــالهالك العــام وأمــاعلــيهم بعــدم اإليمــان لمخالفتــه المقــصد مــن إرســال الرســل،  

 ألنه ربمـا فـي الدولـة مـن لـم يظلـم ولـم يـرض            المنع؛ظهر   ومعتدية فاأل  ظالمة مسلمةلدولة  

 mÎ Í  Ì  Ë  Ê...l : بــالظلم مــن عــوام النــاس وأشــرافهم، واهللا تعــالى يقــول      
 لهــمال":  بــل قــال، علــى قــريش بــالهالك العــام يــدع لــم  كــان النبــي وإذا ،}١٦٤: األنعــام{

لى بعدم الدعاء    أو فالمسلمون،  "عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف       

 علــيهم بالتــضييق، والتــضييق قــد يكــون مــن مــصلحة الظــالم    دعــاؤهعلــيهم بــذلك، وإنمــا  

 .بحيث يرجع إلى اهللا من ظلمه

 واالســتقامة والــصالح بعــدم الهدايــة الدولــة يقــال الحكــم بمنــع الــدعاء علــى  وكــذلك

اللهـم  : ( وقـال )١() بهـم تاللهـم اهـد دوسـا وائـ    : ( لمـا قـال    ألنه مخالف لدعاء نبينا      ،ونحوها

 ونحوهــا، فــإذا كــان هــذا دعــاؤه للكــافر فالمــسلم دولــة   ،)٢()اغفــر لقــومي فــإنهم ال يعلمــون 

                                     
 ).سبق تخريجه)  ١(
 .سبق تخريجه)  ٢(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٦٠

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 بالدعاء له بالهداية والصالح، السيما أن التشفي من الدولة الظالمة يمكن           ولىكان أو فردا أ   

 .أن يكون بغير ذلك كالدعاء عليها بالسقوط والعقوبة والفقر للظلمة فيها ونحو ذلك

  كل دعاء على الدولة يلحق ضـرره علـى مـن لـم يظلـم مـن النـاس أو                      المنع في   ويدخل

 . به، واهللا أعلميرضلم 

 

@     @     @ 
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 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 .وتحكم الدعاء على كافر بعينه في القن:  السادسالمبحث
 ، هذا المبحث هو الـدعاء علـى كـافر معـين باسـمه فـي دعـاء القنـوت فـي الـصالة            صورة

جــرم حــرب أو طاغيــة مــن طواغيــت الزمــان المحــاربين لإلســالم    كــرئيس دولــة ظــالم وم 

 .والمسلمين

 كــان يــصلي عنــد البيــت وأبــو   النبــي أن:  ( اهللا بــن مــسعود عبــد الــشيخان عــن روى

 إذ قــال بعــضهم لــبعض أيكــم يجــيء بــسلى جــزور بنــي فــالن  ، وأصــحاب لــه جلــوسجهــل

به فنظـر حتـى سـجد النبـي        فجاء   ، فانبعث أشقى القوم   ،فيضعه على ظهر محمد إذا سجد     

         فجعلـوا  :  قـال  ، لـو كـان لـي منعـة         شـيئاً  أغنـي  وأنـا أنظـر ال       ، وضعه علـى ظهـره بـين كتفيـه

 سـاجد ال يرفـع رأسـه حتـى جاءتـه      يضحكون ويحيـل بعـضهم علـى بعـض ورسـول اهللا          

" اللهـم عليـك بقـريش     : " رأسـه ثـم قـال       فرفـع رسـول اهللا       ،فاطمة فطرحت عـن ظهـره     

وكــانوا يــرون أن الــدعوة فــي ذلــك البلــد    :  قــال،هم إذ دعــا علــيهم ثــالث مــرات فــشق علــي  

اللهم عليك بـأبي جهـل وعليـك بعتبـة بـن ربيعـة وشـيبة بـن ربيعـة                    " ثم سمى    ،مستجابة

:  قــال،وعــد الــسابع فلــم يحفــظ " والوليــد بــن عتبــة وأميــة بــن خلــف وعقبــة بــن أبــي معــيط   

 .)١()في القليب قليب بدر صرعى فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول اهللا 

 ، الحديث يدل بوضوح على جواز الدعاء على الكافر المعين باسـمه فـي المـسجد         وهذا

 المـسألة  ذه وهـ ، ذلك الدعاء في القنوت فـي الـصالة     ن لو كا  بماغير أن هذا المبحث يختص      

 :لماءفيها قوالن للع

 مــا عاءمنعــون مــن الــد يألنهــم ؛)٣(والحنابلــة )٢( قــول الحنفيــةوهــو المنــع؛ :األول القــول

 صـالتنا  إن: ( مرفوعـاً  أنـس   حـديث كان من جنس كالم اآلدميين، وأقـوى مـا اسـتدلوا بـه              

   ؛)٤()هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن

                                     
 .سبق تخريجه) ١(
 ، )١/٣١٩(، فتح القدير)١/١٢٤(، تبيين الحقائق)١/٢٣٧(بدائع الصنائع) ٢(
 ).١/٢٠٣(، شرح منتهى اإلرادات)٢/٨٢(، اإلنصاف)١/٤٦٩(، المبدع)١/١٤٣(لحنابلةالكافي في فقه ا)  ٣(
باب تحريم الكالم في الصالة ونسخ ما كان     ) (كتاب المساجد ومواضع الصالة   (رواه مسلم في صحيحه   ) ٤(

 ).١/٣٨١(، )٥٣٧(، رقم)من إباحة



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٦٢

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 الــدعاء ال يــدخل فــي كــالم النــاس المنهــي عنــه أن اســتداللهم بحــديث أنــس ونــوقش

 .)١( فكان بالذكر أشبهورغبةبتهال إنما هو ا

 ،)٤( عـن اإلمـام أحمـد   وروايـة  )٣(الـشافعية  و،)٢(المالكية وهو قول لجواز، ا : الثاني القول

 .)٦( عثيمينابن و،)٥(اختارها ابن قدامة

 أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الـدعاء بـه خـارج الـصالة مـن          مذهبنا: (نووي ال قال

ــه، الــدين والــدنيا أمــور ــاً كــسباًارزقنــي اللهــم : ول  ، وجاريــة حــسناء يــصفها  وداراً وولــداً طيب

 مـن ذلـك     شـيء  وال يبطـل صـالته       ، وأهلك فالنـا وغيـر ذلـك       ، من السجن  فالناًواللهم خلص   

 .)٧()اق ثور واسحوأبو وبه قال مالك والثوري ،عندنا

 : بعدة أدلة من أهمهاواستدلوا

ل وذكوان وعلى قبائل مـن العـرب فـي           رع على كان يدعو    ما سبق أنه    : ول األ الدليل

 .دعاء القنوت

 : من ثالثة أوجهونوقش

 . فيهاحاً على االبتداء حين كان الكالم مبامحمولأنه : األول

 . والمحرم مقدم على المبيحمبيح، المجيزين دليل و، المانعين محرمدليل أن: الثاني

 . )٨( مقدم على الفعل المجيزين فعل والقولدليل وقول، المانعين دليل أن: الثالث

 كان يقنت في صالة الفجر يدعو على من ناوأه أي           أنه  علي   عن روي   ما: الثاني الدليل

 .)٩(عاداه

                                     
 ).٢/٣٢١(، الحاوي الكبير)٣/٤٧٢(المجموع)  ١(
 ).١/٢٩٠(، شرح مختصر خليل للخرشي)٢/٢٣٣( الذخيرة،)١/١٩٢(المدونة) ٢(
 ).١/١٩٧(، مغني المحتاج)٢/٣٢٠(، الحاوي الكبير)٣/٤٧١(المجموع) ٣(
 ).٢/٨٢(، اإلنصاف)١/٤٦٩(المبدع)  ٤(
 ).١/٦٢٠(المغني) ٥(
 ).٩/٢٩٣(مجموع الفتاوى)  ٦(
 ).٣/٤٧١(المجموع)  ٧(
 ).١/١٢٤(تبيين الحقائق) ٨(
 ).٢/١٠٨(شيبة في مصنفهرواه ابن أبي )  ٩(
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ــم   : ونــوقش ــصحابة ل ــأن ال ــو موســى       يــسوغواب ــه أب ــى كتــب إلي ــه ذلــك االجتهــاد حت  ل

 ).١(فإذا أتاك كتابي هذا فأعد صالتك:  بعدأما األشعري

 علـــى قبائـــل مـــن العـــرب  علـــم الجـــواز، ودعـــاء النبـــي   المـــسألة واهللا أفـــي والـــراجح

بأعيــانهم رعــل وذكــوان وعــصية نــص فــي جــواز التعيــين فــي القنــوت، وأمــا المناقــشات        

الواردة عليه فضعيفة، إذ دعوى النـسخ فيهـا يحتـاج إلـى معرفـة المتقـدم والمتـأخر منهمـا،                     

الـسابقة، وبالتـالي فـال    وأما اعتباره من الكالم المنهي عنه فسبق الجـواب عليـه فـي الحـال           

تعارض بينهما حتى نقدم المحرم على المبيح أو القـول علـى الفعـل، إنمـا يُلجـأ لمثـل ذلـك                    

الترجيح عند عدم القدرة على الجمع، والجمع هنا ممكن بحمـل المنهـي عنـه علـى كـالم                   

اآلدميــين مــع بعــضهم لــبعض فــي أمــور حــوائجهم أو كــالم نفــسه بــصوت، وحمــل الجــائز  

بد لربه ومخاطبته بما يريد من خيري الدنيا واآلخرة، وما يريد دفعه مـن شـر الـدنيا           بكالم الع 

ــصالة بأســمائهم    تــسمية: (واآلخــرة، قــال ابــن عثيمــين رحمــه اهللا    ــيهم فــي ال  المــدعو عل

صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام؛ فـسماهم           : وأسماء آبائهم، وهم  

هــذا جــائز، وعليــه، : الجــوابهــذا مــشروع أو جــائز؟ بأســمائهم وأســماء آبــائهم، لكــن هــل 

فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة؛ كانت التسمية أولى، ولـو دعـا إنـسان ألنـاس                

معينــين فــي الــصالة جــاز؛ ألنــه ال يعــد مــن كــالم النــاس، بــل هــو دعــاء، والــدعاء مخاطبــة اهللا 

ح فيهـــا شـــيء مـــن كـــالم   ال يـــصل إن هـــذه الـــصالة": تعـــالى، وال يـــدخل فـــي عمـــوم قولـــه  

 . )٢("الناس

 يجــوز أن يكــون ذلــك الــدعاء فــي الــصالة بــين المــصلي وربــه كــأن يكــون فــي    وكــذلك

الــسجود، وهــذا جــائز علــى الــصحيح مــن قــولي العلمــاء، وال يعتبــر هــذا مــن كــالم اآلدميــين      

                                     
، وأمــا كــالم أبــي موســى فقــد ذكــره الكاســاني، ولــم أجــده فــي شــيء مــن دواويــن  )١/٢٣٧(بــدائع الــصنائع)  ١(

لمـا قنـت علـي فـي صـالة      : عـن الـشعبي قـال   ) ١/١٠٢(السنة بعد البحث، لكن جاء في مصنف ابن أبي شـبة          
 .إنما استنصرنا على عدونا: فقال: الصبح أنكر الناس ذلك، قال

 ).٩/٢٩٣(مجموع الفتاوى)  ٢(
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المنهي عنه إنما هو دعـاء تـضرع وابتهـال فأشـبه الـذكر المـشروع فـي الـصالة، أمـا المنهـي                        

 الـصالة   فـي كنـا نـتكلم     : ( قـال   بـن أرقـم      زيدنه فهو الكالم بين اآلدميين بدليل حديث        ع

فأمرنــا ) انتينوقومــوا هللا قــ( الــصالة حتــى نزلــت فــي إلــى جنبــه وهــويكلــم الرجــل صــاحبه  

 .)١()الكالمبالسكوت ونهينا عن 

 ألن   أن يكون ذلك الدعاء في المسجد خـارج الـصالة، فهـذا ال إشـكال فـي جـوازه؛                   أما

 دعا على صناديد قريش بأسمائهم عند الكعبة وهي أشرف البقاع فغيره من باب              النبي  

 .أولى بالجواز

 

@     @     @ 

 

 

                                     
ونهينا (، بدون زيادة  )٤/١٦٤٨(،  )٤٢٦٠(رقم) باب سورة البقرة  ) (كتاب التفسير (رواه البخاري في صحيحه   ) ١(

بــاب تحــريم الكــالم فــي الــصالة (، )كتــاب المــساجد ومواضــع الــصالة(ومــسلم فــي صــحيحه) عــن الكــالم
 ).١/٣٨٣(، )٥٣٩(رقم) ونسخ من كان من إباحة
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 :ج وفيها النتائالخاتمة،
 :الحمد هللا أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً، وبعد

ث  المنثورة بين دفتيـه؛ ألضـع البحـ        جه خاتمة تضم خالصة معتصرة للبحث، ونتائ      فهذه

 .)١(أمام كل مستفيد منها على طرف الثمام

 :أهم نتائج هذا البحث: ر في هذا المضمافأقول

 يجوز الدعاء على المسلم بغير وجه حـق، ومـن دعـا علـى أخيـه المـسلم بغيـر                    ال -١

 . وهو من صور االعتداء في الدعاء،وجه حق لم يقبل منه ولم يُجَب له

ن أم مـــسالمين علـــى ســـبيل  عمـــوم الكفـــار ســـواء أكـــانوا معتـــديعلـــى الــدعاء  -٢

العمــوم بــال تعيــين طائفــة أو جماعــة أو أفــراد جــائز بالكتــاب والــسنة واإلجمــاع،  

 . أسلم األدعية وأحسنهامن هو و،نقله القرطبي والقاضي وغيرهما

 علــى كــافر ظــالم بعينــه بالهزيمــة والعقوبــة والقحــط والــضعف والمــرض  الــدعاء -٣

ل فــي جــوازه، وقــد دل عليــه    وأن يكفــي المــسلمين شــره ونحــو ذلــك ال إشــكا    

 .الكتاب والسنة

 كــان يــدعو علــى المــشركين علــى حــسب ذنــوبهم وإجــرامهم و   النبــيكــان -٤

 . المسلمينعلى على من اشتد أذاه الدعاءيبالغ في  

 كلعــن اليهــود العمــوم  خــالف بــين العلمــاء فــي جــواز لعــن الكفــار علــى ســبيلال -٥

 والقاضـي عيـاض وابـن كثيـر     والنصارى من غير تعيـين، كمـا ذكـر ذلـك القرطبـي        

 .وغيرهم

                                     
ذا مثل تقوله العرب للشيء الذي ال يعسر تناوله، وذلك أن الثمـام ال يطـول فيـشق تناولـه فمـا كـان علـى            ه)  ١(

نبت، ضعيف، قصير، ال يطول، له خوص أو شبيه بـالخوص، وربمـا حـشي بـه     : طرفه فأخذه سهل، والثمام 
وس ، والقــــام)١٢/٨١(، ولــــسان العــــرب)٢/١١(وســــد بــــه خــــصاص البيــــوت، غريــــب الحــــديث البــــن قتيبــــة  

 ).ثمم(مادة) ١/١٤٠٢(المحيط
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 خالف في جواز لعن كافر معين، تحقّق موته على الكفر، إن لم يتـضمن إيـذاء                 ال -٦

 .مسلم، أما إن تضمّن ذلك حرم

 ولكـن يقيـد فـي حـال موتـه           ، لعنـه  ز وجُهل موتـه علـى الكفـر جـا         ا عاش كافر  من -٧

 .لعنه اهللا إن كان مات كافر: على الكفر فنقول

لــى منــع لعــن الكــافر المعــين الحــي، وهــو الــصحيح مــن قــولي     الفقهــاء عجمهــور -٨

 عام في الكـافر الحربـي، وفـي         وهذاالعلماء،  وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين،         

 .الكافر المسالم من باب أولى؛ ألنه ال سبيل إلى العلم بمآل المدعو عليه باللعن

  . أبو هريرة كما قال ذلك لعن الكافر المعين منسوخ وقد تركه النبي أن -٩

 منــع الــدعاء علــى الكفــار بــالهالك العــام لكــل الكفــار الــذين هــم علــى       األظهــر -١٠

األرض، وكــذلك منــع الــدعاء علــيهم بــسوء الخاتمــة، وبعــدم اإليمــان، أو المــوت 

 الـدعاء بهـالك أشـخاص       ويجـوز  يـشمل المحـارب والمـسالم،        وهذاعلى الكفر،   

 .رضوطائفة ظالمة معتدية معينة ،ال كل من على األ

 لكــن تخــشى غائلتــه أو اعتــداؤه وأذاه للمــسلمين جــاز    كــان الكــافر مــسالماً إذا -١١

 عليه بما يضعفه ويدفع شره بالمرض والوهن والهالك ونحـو ذلـك، وهـذا               الدعاء

 .كحال يهود الجحفة

 الكفار المـسالمين أذى وال تخـشى غـوائلهم ويرجـى إسـالمهم،              من لم يكن    إذا -١٢

 مشروع الدعاء لهم بالهدايـة، كمـا دعـا النبـي            فاألولى عدم الدعاء عليهم، وال    

 .لدوس وثقيف وأم أبي هريرة

  لثقيف، وال يجوز الـدعاء        الدعاء للكافر المحارب بالهداية كما دعا النبي         يجوز -١٣

 .للكافر مطلقاً بالرحمة والمغفرة بال خالف

،  بتكثيــر ولــده ومالــه وطــول البقــاء افر مــن قــولي العلمــاء منــع الــدعاء للكــ األوجــه -١٤

 الكفـر   يـر  يلـزم منـه تكث     الك لهـم بـذ    لـدعاء  ا ألنوغير ذلك من المصالح الدنيوية؛      

 .وأهله، على حساب المسلمين
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 الدعاء علـى جـنس الظلمـة مـن المـسلمين بـالهالك واألمـراض، بـال تعيـين                    يجوز -١٥

 علــى جــنس الظلمــة كالــدعاء علــى جــنس    والــدعاءطائفــة أو جماعــة أو أفــراد،  

 .صوصالكفرة، ويدخل في عموم الن

 الــدعاء علــى ظــالم مــسلم معــين بالهزيمــة والعقوبــة والــضعف والمــرض     يجــوز -١٦

ــه الكتـــاب والـــسنة، وعمـــوم    العاقبـــةوالفقـــر وســـوء  ــو ذلـــك، وقـــد دل عليـ  ونحـ

ــل ذلـــك بعـــض        ــد فعـ ــستجابة، وقـ ــوم مـ ــوة المظلـ ــى أن دعـ ــة علـ النـــصوص الدالـ

 . الصحابة

 منـع لعـن العاصـي       علـى  العلماء على جـواز لعـن العاصـي بـال تعيـين، واتفقـوا                اتفق -١٧

 واألظهـر المعين الظالم لنفسه، واختلفوا في حكم لعن الظـالم لغيـره المعـين،              

واهللا أعلــم فــي المــسألة أن األصــل فــي ذلــك المنــع، وإذا منــع مــن لعــن الكــافر           

ــى مــنالمعــين فالظــالم المــسلم     ويتأكــد المنــع إذا أقــيم عليــه الحــد أو    ، بــاب أول

 .كانت لديه شبهة

ء على الظـالم المـسلم بـسوء الخاتمـة والمـوت علـى الكفـر أو                  منع الدعا  األظهر -١٨

 منعنا ذلك في الكافر ففي المـسلم أولـى، السـيما أن      وإذادخول النار ونحو ذلك،     

ــاألمراض       ــه بـ ــدعاء عليـ ــر ذلـــك كالـ ــون بغيـ ــالم يمكـــن أن يكـ التـــشفي مـــن الظـ

 .والعقوبة والفقر ونحو ذلك

ه الـنقص فـي دينـه كـالتعريض          يـستلزم منـ    بمـا  ترك الدعاء على الظالم،      األحوط -١٩

 .للفتن ونحو ذلك

 يجوز الدعاء على الظالم بالوقوع في المحرمات صراحة كالزنا وشـرب الخمـر              ال -٢٠

 . معصيةر إرادة المعصية للغيألن ؛والربا

 . الدعاء على الظالم بالعزل من واليتهيجوز -٢١

م  لهــمــن أوالده وهــالك أهلــه ونحــوه مبــذهاب منــع الــدعاء علــى الظــالم الــصحيح -٢٢

 .تعلق به ولم يحصل منه جناية عليه
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 هــو مــشروعية الــدعاء للحــاكم المــسلم بالــصالح والهدايــة واالســتقامة     األصــل -٢٣

 .وصالح البطانة ونحو ذلك ولو جار، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة

 . وهو اختيار ابن تيميةتحريم، منع لعن الحاكم المسلم الظالم الصحيح -٢٤

حـاكم المـسلم الظـالم بينـه وبـين ربـه فـي ظلـم              للمظلـوم أن يـدعو علـى ال        يجوز -٢٥

خاص به؛ لعموم النصوص الدالة على أن من حـق المظلـوم الـدعاء علـى الظـالم،                

 والمجـامع ونحـو     والمـساجد وال يجوز الدعاء عليه جهراً أمام النـاس فـي المنـابر             

 عليه من إثارة للفتنة وتأليب العامـة علـى الـسلطان، وخـروجهم              يترتبذلك، لما   

 .عليه

 بسوء الخاتمة والمـوت علـى الكفـر أو    سلم الحاكم المعلى منع الدعاء    األظهر -٢٦

 لعقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة الــذين يــرون مــشروعية       مخالفتــهدخــول النــار ل 

الدعاء لهم بالهداية لما في صالحهم صـالح لهـم وللمـسلمين كمـا قـال القاضـي                  

حـو ذلـك، فـإن ضـرره        عياض، أما الدعاء عليهم بالفساد الديني ونقص اإليمان ون        

 .ال يقتصر على الحاكم، ولكن على عامة الناس وسياسته للدولة

 الــدعاء علــى الحــاكم الظــالم الــذي عــم ظلمــه لجميــع النــاس بــالعزل مــن     يجــوز -٢٧

واليتــه واســتبداله بخيــر منــه، بــشرط أال يكــون ذلــك جهــراً لمــا يترتــب عليــه مــن     

ــه      ــى ســؤال اهللا هدايت ــصلح اهللا مــن شــأنه   الفــتن والمفاســد، وإن كــان األول وأن ي

 .ليصلح لهم سلطانهم

 على الدولة الكافرة الظالمـة بالهزيمـة والعقوبـة والقحـط والـضعف              الدعاء يجوز -٢٨

 .والمرض، وأن يكفي المسلمين شرهم ونحو ذلك

 لعــن الــدول الكــافرة علــى ســبيل العمــوم وبــال   واز جــى خــالف بــين العلمــاء علــ ال -٢٩

 .المسالمة ويدخل في ذلك الدول الكافرة و،تعيين

 ســواء أكانــت ظالمــة أم   ، دولــة كــافرة علــى ســبيل التعيــين    لعــن منــع األقــرب -٣٠

 .مسالمة، وفي المسألة خالف
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 ويجوز ، منع الدعاء على الدولة الكافرة الظالمة والمسالمة بعدم اإليمان       األقرب -٣١

 يـــةالـــدعاء بهـــالك طغاتهـــا وجنودهـــا وأجهزتهـــا، وأمـــا الـــدعاء باإلبـــادة الجماع 

 لشعبها فينظر إن كانوا كلهم ظلمة كالدولة فال بأس كاليهود         والهالك العام 

 .في فلسطين، وإال فاألولى تركه

 مستـضعفون فيخــصص لهــم  مــسلمون كـان بــين الــشعوب المـدعو علــيهم   إذا -٣٢

اللهــم أهلــك الظــالمين بالظــالمين  : (مــن الــدعاء مــا يــستثنون بــه كقــول الــداعي  

 ).سالمين المسلمين المستضعفين من بينهم نناوأخرج إخوا

 كانـــت الدولـــة الكـــافرة مـــسالمة لكـــن تخـــشى غائلتهـــا أو اعتـــداؤها وأذاهـــا   إذا -٣٣

للمــسلمين أو مــساندتها للظــالمين بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، فهــذا ال بــأس  

 علـى   دعـا النبـي   كمـا  ه يضعفها ويدفع شرها بـالمرض ونحـو  بمابالدعاء عليها   

 .يهود الجحفة

أذى وال يخشى غوائلها أو فيها مـسلمون أو مـن     الدولة المسالمة    من لم يكن    إذا -٣٤

 . فاألولى عدم الدعاء عليها، والمشروع الدعاء لها بالهداية،يرجى إسالمهم

 على شـعوب كـافرة    الدعاء على الشعوب الكافرة بال تعيين وكذا        الدعاء يجوز -٣٥

ــة والقحــط والــضعف والمــرض ونحــو ذلــك         كانــت إنبعينهــا بالهزيمــة والعقوب

 وإال فــاألولى تــرك  ، أو يخــشى شــرها أو متواطــأة مــع الظــالمين    ظالمــة ومعتديــة 

 .الدعاء

 منــع لعــن الــشعوب الكــافرة بعينهــا ســواء أكانــت ظالمــة أو مــسالمة،   الــصحيح -٣٦

 . جنس الشعوب الكافرة مطلقا بال تعيينلعنويجوز 

 الدعاء على جنس الدول المـسلمة الظالمـة المعتديـة علـى سـبيل العمـوم                 يجوز -٣٧

 . لعن دولة مسلمة ظالمة بعينهاويمنع بال تعيين دولة،

ــدعاء علــى دولــة مــسلمة ظالمــة بعينهــا بالهزيمــة والــضعف والــسقوط      يجــوز -٣٨  ال

وتبديلها بخير منها ونحو ذلك، وال يجوز الـدعاء بعـدم الهدايـة أو باإلبـادة العامـة                  
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 الدولــة مــن لــم يظلــم ولــم يــرض بــالظلم مــن عــوام النــاس          ي ألنــه ربمــا فــ  ؛لهــا

 .وأشرافهم

 في القنوت الـدعاء علـى كـافر معـين باسـمه كـرئيس دولـة ظـالم ومجـرم                     يجوز -٣٩

 .حرب أو طاغية من طواغيت الزمان المحاربين لإلسالم والمسلمين

 األئمة والدعاة والخطباء الحرص على الدعاء على أفعال الظلمـة، ومطلـق             يوصى -٤٠

فهـو  الظلمة والكفار من الدول والجماعات والطوائـف، والبعـد عـن التعيـين فيـه،         

 .أسلم وأبعد عن إثارة الفتن، وإن كان ذلك جائزاً في بعض الحاالت

 والـصالح، وهـو أولـى    ة الدعاء للحكام المسلمين الفسقة والظلمـة بالهدايـ        يوصى -٤١

ــالح         ــالحهم صـ ــك؛ ألن صـ ــو ذلـ ــة ونحـ ــوء الخاتمـ ــار وسـ ــيهم بالنـ ــدعاء علـ ــن الـ مـ

 .للمجتمع، وهذا مذهب السلف الصالح

 والمفاســد واألخــذ بالــسياسة الــشرعية عنــد      المــصالحمراعــاة بوجــوب يوصــى -٤٢

 رئيس دولة أو شعب أو طائفة، فإنه وإن كـان           أوالدعاء على دولة  كافرة بعينها       

حكمه الجواز في بعض أحواله، لكن ليس كل ما جـاز كـان فعلـه أو قولـه حقـاً،                   

 فإن كان في التعيين جهـرًا فتنـة وإثـارة للبلبلـة بـين العامـة والـدول أو ضـرراً بـه أو                      

بغيــره فــإن الحكمــة فــي اجتنــاب الجهــر بــه، واالســتغناء عنــه بالــدعاء العــام أو      

التعيين سراً فيما بين العبد وربه أسلم له ولغيره، وإذا كـان العلمـاء منعـوا فعـل                

 إذا كـان يترتـب عليـه ضـرر أشـد علـى الـداعي أو غيـره، فالجـائز                    جبالسنة أو الوا  

 .أولى بالترك إن ترتب عليه فتنة

وصل إليه اجتهادي ال أزعم أنه الحق القطعـي، إن كـان صـوابا فمـن اهللا واهـب                   ما ت  هذا

، ...الهدى والصواب، وإن كان خطأ فمني ومـن الـشيطان الـرجيم، واهللا هـو الـرحيم التـواب               

وإن تبين لي الحق بعد الزلل  أو أبانه لي مجتهـد فـإني راجـع إليـه أواب، وصـلى اهللا علـى نبينـا                     

  . سلممحمد وعلى آله وصحبه و

@      @      @ 
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  والمصادرالمراجع

 االشـــبيلي المـــالكي العربـــي بـــن  اهللا أبـــو بكـــرعبـــد بـــن القاضـــي محمـــد:  القـــرآن، المؤلـــفأحكـــام .١

وت، لبنــان، الطبعــة الثالثــة،  محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــر    : ، راجعــه)هـــ٥٤٣ت(

 . م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤

) هـ٧٥١ت( شمس الدين ابن قيم الجوزية أيوب بن  بكرأبي نب محمد:  أهل الذمة، المؤلفأحكام .٢

 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، : تحقيق

 .  بيروت، المعرفةدارهـ، )٥٠٥ت  (، بن محمد الغزالي أبو حامدمحمد:  المؤلف، علوم الدينإحياء .٣

عبــد : تحقيــق الموصــلي الحنفـي،  مــودود بـن  محمــود بـن  عبــد اهللا: المؤلــف لتعليــل المختـار،  االختيـار  .٤

 .م، الطبعة الثالثة٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٦اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

ــة، المؤلـــف   اآلداب .٥ ــنح المرعيـ ــشرعية والمـ ــد   :  الـ ــد اهللا محمـ ــي عبـ ــام أبـ ــن اإلمـ ــح بـ ــي، مفلـ  المقدسـ

 .م، بيروت١٩٩٦ -هـ ١٤١٧رنؤوط، عمر القيام، مؤسسة الرسالة، شعيب األ: ، تحقيق)هـ٧٦٣ت(

عبـد القـادر    : ، تحقيـق  )هــ ٦٧٦ت( النـووي    شـرف  بـن  أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى       :  المؤلف األذكار، .٦

 والنــشر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، طبعــة جديــدة منقحــة،   للطباعــةاألرنــؤوط رحمــه اهللا، دار الفكــر 

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

الـشيخ  : محمد ناصـر الـدين األلبـاني، تحقيـق    : غليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المؤلف    ال إرواء .٧

ــد الموجــود     ــروت، الط     -عــادل أحمــد عب  بعــة الــشيخ علــي محمــد معــوض، المكتــب اإلســالمي، بي

 .م١٩٨٥ – ١٤٠٥الثانية، 

اني الـرأي   الجامع لمذاهب فقهـاء األمـصار وعلمـاء األقطـار فيمـا تـضمنه الموطـأ مـن معـ                  االستذكار .٨

 البــر عبــد بــن  اهللاعبــد بــن أبــو عمــر يوســف:  المؤلــفواالختــصار،واآلثــار وشــرح ذلــك كلــه باإليجــاز  

 قلعجــي، دار قتيبــة، دمــشق، دار الــوعي،  أمــين ي المعطــعبــد: ، تحقيــق)هـــ٤٦٣ت(النمــري القرطبــي 

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤حلب، الطبعة األولى، 

محمد . د: يخ اإلسالم زكريا األنصاري، تحقيقش:  المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف    أسنى .٩

 .، الطبعة األولى٢٠٠٠ – هـ ١٤٢٢محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

يحيـى بـن هبيـرة بـن محمـد بـن هبيـرة الـذهلي الـشيبانيّ، أبـو           : المؤلـف  ، عن معـاني الـصحاح    اإلفصاح .١٠

 .هـ١٤١٧ ،الوطن دار ، عبد المنعم أحمدفؤاد:  تحقيق،)هـ٥٦٠ت(المظفر، عون الدين 

:  المؤلــــفحنبــــل، بــــن  فــــي معرفــــة الــــراجح مــــن الخــــالف علــــى مــــذهب اإلمــــام أحمــــد  اإلنــــصاف .١١

محمد حامد الفقي، دار إحيـاء التـراث       : ، تحقيق )هـ ٨٨٥ت( المرداوي أبو الحسن،     سليمان بن علي

 .العربي

الدمـشقي   القرشـي البـصري ثـم      كثيـر  بـن  عمـر  بـن  أبـو الفـداء إسـماعيل     :  والنهايـة، المؤلـف    البداية .١٢

 .م١٩٨٨، هـ، ١٤٠٨علي شيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة األولى : ، تحقيق)هـ٧٧٤ت(

 الكاسـاني   أحمـد  بـن  مـسعود  بـن  عـالء الـدين، أبـو بكـر       :  الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف     بدائع .١٣

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ الثانية،، دار الكتب العلمية، الطبعة )هـ٥٨٧ت (الحنفي 

 بـدر الـدين   ي الحنفـ  يأبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى الغيتـاب               : المؤلـف  ،ح الهداية  شر البناية .١٤

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األولى، الطبعة ، لبنانبيروت، ، الكتب العلميةدار ،)هـ٨٥٥ت(لعينيا

الـشيخ العالمـة عبـد القـادر مالحـويش آل غـازى الفراتـي الـديرزوري، مطبعـة                 :  المعاني، المؤلف  بيان .١٥

 .هـ ١٣٨٢شق، الترقي، دم

أبـو الوليـد محمـد بـن         : المؤلف ، والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة      البيان .١٦

 ، الغرب اإلسالمي، بيـروت دار ، محمد حجي وآخروند:  تحقيق،)هـ٤٥٠ت(أحمد بن رشد القرطبي   

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية، الطبعة ،لبنان

 الطبـري أبـو جعفـر، دار الكتـب العلميـة،            جريـر  بـن  محمـد :  األمـم والرسـل والملـوك، المؤلـف        تاريخ .١٧

 .١٤٠٧بيروت، الطبعة األولى ، 

أبـــو القاســـم  :  حلهـــا مـــن األماثـــل، المؤلـــف   مـــن  مدينـــة دمـــشق وذكـــر فـــضلها وتـــسمية     تـــاريخ .١٨

محــب الــدين أبــي ســعيد  : ، تحقيــق)٥٧١ت( اهللا الــشافعي، عبــد بــن  هبــة اهللابــن الحــسن بــن علــي

 .، بيروت١٩٩٥دار الفكر،  العمري، غرامة بن عمر

 الزيلعـي الحنفـي، دار الكتـب        علـي  بـن  فخر الـدين عثمـان    :  الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف     تبيين .١٩

 .هـ، القاهرة١٣١٣اإلسالمي، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

سليمان بـن محمـد بـن عمـر      : المؤلف ،)البجيرمي على الخطيب  ( الحبيب على شرح الخطيب    تحفة .٢٠

 .  األولىالطبعة ، هـ ١٤١٧ لبنان روت،بي ، الكتب العلميةدار ،البجيرمي الشافعي

 روجعـت  الهيتمـي،  حجـر  بـن  علـي  بـن  محمـد  بـن  أحمـد :  المحتاج في شرح المنهـاج، المؤلـف       تحفة .٢١

 التجاريـة الكبـرى بمـصر لـصاحبها         المكتبـة  ، نـسخ بمعرفـة لجنـة مـن العلمـاء          دةعلى ع : وصححت

 .  م١٩٨٣ ،هـ١٣٥٧ ،مصطفى محمد

 عبـد  بـن   بكـر  أبـي  بـن  محمـد : ، المؤلـف  )ي حنيفـة النعمـان    فـي فقـه مـذهب اإلمـام أبـ         ( الملوك   تحفة .٢٢

 .، بيروت١٤١٧عبد اهللا نذير أحمد، دار البشائر اإلسالمية، . ، تحقيق د)٦٦٦ت(القادر الرازي، 

عامر النجـار،  : د: سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي البغدادي، تحقيق       :  الخواص، المؤلف  تذكرة .٢٣

 .هـ١٤٢٩طبعة األولى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ال

 الــشهير بــأبي حيــان األندلــسي، دار الكتــب     يوســف بــن محمــد:  البحــر المحــيط، المؤلــف  تفــسير .٢٤

 . م، الطبعة األولى٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢العلمية، لبنان، بيروت، 

 شــمس محمــد بــن  رضــاعلــي بــن محمــد رشــيد: ، المؤلــف)تفــسير المنــار( القــرآن الحكــيم تفــسير .٢٥

 . م١٩٩٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )هـ١٣٥٤ت(الدين القلموني الحسيني 

 الدمــشقي شــي القركثيــر بــن عمــر بــن أبــو الفــداء إســماعيل  :  القــرآن العظــيم، المؤلــف  تفــسير .٢٦

هــ،  ١٤٢٠ سـالمة، دار طيبـة للنـشر والتوزيـع، الطبعـة الثانيـة،              محمـد  بـن  سـامي :  تحقيـق ) هـ٧٧٤ت(

 .م١٩٩٩

 التميمـي الـرازي ابـن       إدريـس  بـن  محمـد  بن  عبد الرحمن  أبو محمد :  القرآن العظيم، المؤلف   تفسير .٢٧

أسعد محمـد الطيـب، مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز، المملكـة العربيـة         : ، تحقيق)هـ٣٢٧ت(أبي حاتم   

 . هـ١٤١٩السعودية، الطبعة الثالثة، 

 الطبعـة  ، دار الرشيد بحلب،محمد عوَّامة:  تحقيق، العسقالنيحجرابن  : المؤلف ، التهذيب تقريب .٢٨

 .هـ١٤٠٦ ،ولىاأل



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٧٤

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 البـر   عبـد  بـن   اهللا عبـد  بـن  أبـو عمـر يوسـف     :  لما في الموطـأ مـن المعـاني واألسـانيد، المؤلـف            التمهيد .٢٩

محمــد عبــد الكبيــر البكــري، وزارة عمــوم األوقــاف     ، العلــويأحمــد بــن مــصطفى: النمــري، تحقيــق

 .هـ ١٣٨٧والشؤون اإلسالمية، المغرب، 

 ثــم نــي الحــسني، الكحالصــالح بــن إســماعيل بــن محمــد:  شــرح الجــامع الــصغير، المؤلــف  التنــوير .٣٠

ــ ١١٨٢ت(الــصنعاني، أبــو إبــراهيم، عــز الــدين، المعــروف كأســالفه بــاألمير         محمــد  . د: ، المحقــق )هـ

 . م٢٠١١ هـ،١٤٣٢إسحاق محمد إبراهيم، مكتبة دار السالم، الرياض، الطبعة األولى، 

، ) هــ ٣١٠ت( أبـو جعفـر الطبـري،      يزيـد  بـن  جريـر  بن محمد:  المؤلف القرآن، آي البيان في تأويل     جامع .٣١

 م٢٠٠٠ هـ،١٤٢٠أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، : تحقيق

 بكــر أبــي بــن أحمــد بــن أبــو عبــد اهللا محمــد :  المؤلــف،) القرطبــيتفــسير( ألحكــام القــرآن الجــامع .٣٢

ــي    ــدين القرطبـ ـــ٦٧١ت(شـــمس الـ ــق)هـ ــيش، دار الك   : ، تحقيـ ــراهيم أطفـ ــي وإبـ ــد البردونـ ــب أحمـ تـ

 . م١٩٦٤هـ،١٣٨٤المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

العالمــة الــشيخ ســليمان :  الجمــل علــى المــنهج لــشيخ اإلســالم زكريــا األنــصاري، المؤلــف  حاشــية .٣٣

 . الجمل رحمه اهللا، دار الفكر، بيروت

أبـو الحـسن   : المؤلـف  ، الكبير فـي فقـه مـذهب اإلمـام الـشافعي وهـو شـرح مختـصر المزنـي                   الحاوي .٣٤

الشيخ علي محمد معـوض  :  تحقيق،)هـ٤٥٠: المتوفى (وردي محمد البغدادي، الشهير بالماعلي بن 

- هــ    ١٤١٩ األولـى،    الطبعـة  لبنـان،  ، الكتـب العلميـة، بيـروت      دار ، الشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود         -

 . م١٩٩٩

 المــالكي ي األندلــسي، أبــو بكــر الطرطوشــ محمــد بــن الوليــد بــن محمــد:  والبــدع، المؤلــفالحــوادث .٣٥

 . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩ الحلبي، دار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة، حسن بن علي: ، تحقيق)هـ٥٢٠ت(

أبو العباس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير                      : المؤلف الذخيرة، .٣٦

 الطبعـة  بيـروت،  ، وآخرون، دار الغـرب اإلسـالمي  ، حجيمحمد:  تحقيق ،)هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي  

 . م١٩٩٤لى، األو



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 العزيــز عابــدين عبــد بــن عمــر بــن ابــن عابــدين، محمــد أمــين:  المحتـار علــى الــدر المختــار، المؤلــف رد .٣٧

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، )هـ١٢٥٢ت(الدمشقي الحنفي 

 دعبـ  بـن  شـهاب الـدين محمـود   :  المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني، المؤلـف              روح .٣٨

علــي عبـد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  : تحقيــق، )هـــ١٢٧٠ت(اهللا الحـسيني األلوســي 

 .هـ١٤١٥الطبعة األولى، 

 بمركـز الدراسـات   واإلعـداد ابن حجر الهيتمي، تم التحقيـق   :  عن اقتراف الكبائر، المؤلف    الزواجر .٣٩

 .م، لبنان، صيدا، بيروت١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، المكتبة العصرية، 

أبـو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر      : المؤلـف  ، األحاديث الصحيحة وشيء من فقههـا وفوائـدها       سلسلة .٤٠

 المعــارف للنــشر والتوزيــع،  مكتبــة ،)هـــ١٤٢٠ت(الــدين، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، األلبــاني     

 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢األولى، : الطبعة ،الرياض

أبـو عبـد الـرحمن محمـد     : المؤلـف  ،فة والموضوعة وأثرها السيئ في األمـة       األحاديث الضعي  سلسلة .٤١

: الطبعـة  ، المعـارف، الريـاض   دار ،)هــ ١٤٢٠ت(ناصر الدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، األلبـاني                  

 . م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢األولى، 

مــد ، بتحقيــق مح)هـــ٢٧٥ت( السجــستاني األزدي األشــعث بــن ســليمان:  المؤلــفاود، أبــي دســنن .٤٢

 .محي الدين عبد الحميد، دار الفكر

أحمـد  : ، تحقيـق  )هــ ٢٧٩ت( أبـي عيـسى الترمـذي الـسلمي          عيـسى  بـن  محمد:  الترمذي، تأليف  سنن .٤٣

 .محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث ، بيروت 

الـسيد عبـد اهللا     :  أبو الحسن الـدارقطني البغـدادي، تحقيـق        عمر بن علي:  الدارقطني، المؤلف  سنن .٤٤

 .هـ ١٣٨٦، دار المعرفة، بيروت، هاشم يماني

ــسنن .٤٥ ــد  :  الكبــرى، المؤلــف ال . د : ، تحقيــق)هـــ٣٠٣ت( النــسائي شــعيب بــن  أحمــدالــرحمنأبــو عب

 .هـ ١٤١١عبدالغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، درا الكتب العلمية ، بيروت ، 

بيهقــي، الناشــر  العلــي بــن الحــسين بــن  الكبــرى، وفــي ذيلــه الجــوهر النقــي ألبــي بكــر أحمــد الــسنن .٤٦

 .هـ ١٣٤٤مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة بالهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة األولى، 



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٧٦

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

شـرف  : ، المؤلـف  )الكاشـف عـن حقـائق الـسنن       ( الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بــ         شرح .٤٧

ــ ٧٤٣ت( اهللا الطيبــي عبــد  بــن الــدين الحــسين  عبــد الحميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار     . د: ، تحقيــق )هـ

  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، الطبعة األولى، ) الرياض-مكة المكرمة (صطفى الباز م

، دار إحيـاء  )هــ ٦٧٦ت( النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي     شرح .٤٨

 .هـ ١٣٩٢ ،التراث ، الطبعة الثانية، بيروت

 الـوطن للنـشر،     دار،  )هــ ١٤٢١ت( العثيمين   محمد بن صالح بن محمد:  رياض الصالحين، المؤلف   شرح .٤٩

 . هـ١٤٢٦الرياض، 

ــفالبخــاري، صــحيح شــرح .٥٠ ــو الحــسن علــي  :  المؤل ــد بــن خلــف بــن أب  البكــري بطــال بــن  الملــكعب

، .م٢٠٠٣هــ،  ١٤٢٣ مكتبة الرشد، السعودية، الريـاض،    إبراهيم بن أبو تميم ياسر  : القرطبي، تحقيق 

 .الطبعة الثانية

ــرح .٥١ ــسلم  شــ ــحيح مــ ــي صــ ــال الم  للقاضــ ــسمى إكمــ ــاض المــ ــف    عيــ ــسلم، المؤلــ ــد مــ ــم بفوائــ : علــ

: ، تحقيــق)هـــ٥٤٤ت( اليحــصبي الــسبتي، أبــو الفــضل    عمــرون بــن عيــاض بــن موســى بــن عيــاض

 - هـــ ١٤١٩الــدكتور يحيــى إســماعيل، دار الوفــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع، مــصر، الطبعــة األولــى،     

  م١٩٩٨

الحجــري المــصري   األزدي ســالمة بــن محمــد بــن أبــو جعفــر أحمــد :  مــشكل اآلثــار، المؤلــف شــرح .٥٢

ــى     : ، تحقيــق) هـــ٣٢١ت(المعــروف بالطحــاوي   ــؤوط، مؤســسة الرســالة، الطبعــة األول شــعيب األرن

 . م١٤٩٤هـ، ١٤١٥

 : لــــــــشرح المنتهــــــــى، المؤلـــــــــف  النهـــــــــى منتهــــــــى اإلرادات المـــــــــسمى دقــــــــائق أولــــــــي    شــــــــرح  .٥٣

 .، بيروت١٩٩٦، عالم الكتب، )هـ ١٠٥١ت( البهوتي، إدريس بن يونس بن منصور

 الخُـسْرَوْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي           علـي  بـن  الحسين بن أحمد: مؤلف اإليمان، ال  شعب .٥٤

ــة الرشــد للنــشر والتوزيــع بالريــاض        . د: ، تحقيــق)هـــ٤٥٨ت( ــد حامــد، مكتب ــد الحمي ــد العلــي عب عب

 . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

ــان، المؤلــف  صــحيح .٥٥ ــ محمــد:  ابــن حب ــان نب ــو حــاتم التميمــي البــستي   أحمــد بــن حب ، )هـــ٣٥٤ت( أب

 .هـ، الطبعة الثانية١٤١٤شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة : :تحقيق

:  أبـو بكـر الـسلمي النيـسابوري، تحقيـق      خزيمة بن إسحاق بن محمد:  ابن خزيمة، المؤلف صحيح .٥٦

 م١٩٧٠ ،١٣٩٠محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، . د

. د: ، تحقيـق )هــ ٢٥٦ت( البخاري الجعفي ، أبـي عبـداهللا         إسماعيل بن محمد:  البخاري، تأليف  صحيح .٥٧

 .هـ ١٤٠٧مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير اليمامة، الطبعة الثالثة، بيروت، 

محمـد  : ، تحقيـق )هــ ٢٦١ت( القشيري النيسابوري    الحجاج بن  مسلم، ألبي الحسين مسلم    صحيح .٥٨

 . قي، دار إحياء التراث، بيروتفؤاد عبد البا

: ، المؤلـف  )تقريب األسانيد وترتيـب المـسانيد     : المقصود بالتقريب ( التثريب في شرح التقريب      طرح .٥٩

: ، أكملـه ابنـه  )هــ ٨٠٦ت( الـرحمن العراقـي   عبـد  بـن  الحـسين  بـن  أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم   

 .لقديمةأحمد أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي، الطبعة المصرية ا

ــل .٦٠ ــة، المؤلـــــــف   العلـــــ ــي األحاديـــــــث الواهيـــــ ــة فـــــ ــد    :  المتناهيـــــ ــرج عبـــــ ــو الفـــــ ــدين أبـــــ ــال الـــــ جمـــــ

إرشاد الحـق األثـري، إدارة العلـوم األثريـة،          : ، تحقيق )هـ٥٩٧ت( الجوزي   محمد بن علي بن الرحمن

 .فيصل آباد، باكستان

حنفـي بـدر    الموسـى  بـن  أحمـد  بـن  أبـو محمـد محمـود   :  القاري شرح صحيح البخـاري، المؤلـف      عمدة .٦١

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ٨٥٥ت(الدين العيني 

 بـن محمـد   أحمـد : المؤلـف  ، اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجـل ومعاشـرته مـع العبـاد             عمل .٦٢

ـــ      ــدينوري، المعــروف ب ــسني "بــن إســحاق ال ــي : المحقــق ،)هـــ٣٦٤ت ("ابــن ال  القبلــة دار ،كــوثر البرن

 . جدة، علوم القرآنومؤسسةللثقافة اإلسالمية 

ــذاء .٦٣ ــة اآلداب، المؤلــــــــف   غــــــ ــرح منظومــــــ ــاب فــــــــي شــــــ ــون   :  األلبــــــ ــو العــــــ ــدين، أبــــــ شــــــــمس الــــــ

، مؤسـسة قرطبـة، مـصر، الطبعـة الثانيـة،       )هـ١١٨٨ت( السفاريني الحنبلي    سالم بن أحمد بن محمد

 .م١٩٩٣ هـ، ١٤١٤



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٧٨

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 األنصاري، زيـن    ازكري بن أحمد بن محمد بن زكريا:  المؤلف لوردية، البهية في شرح البهجة ا     الغرر .٦٤

 .، المطبعة الميمنية)هـ٩٢٦ت(الدين أبو يحيى السنيكي 

 .هـ١٤١١ ، الشيخ نظام، وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، الهنديةالفتاوى .٦٥

محـب  : ، تحقيـق    ) ٨٥٢ت( العـسقالني الـشافعي      حجـر  بـن  علـي  بـن   الباري، ألبي الفـضل أحمـد      فتح .٦٦

  .١٣٧٩ الخطيب ، دار المعرفة ، بيروت، نالدي

: ، المؤلــف)فتـاوى ابـن علــيش رحمـه اهللا   ( العلـي المالــك فـي الفتـوى علــى مـذهب اإلمـام مالــك،      فـتح  .٦٧

 ـ، دار الفكر)هـ ١٢٩٩( عليش، محمد بن أحمد بن محمد

 .، دار الفكر، بيروت)هـ٦٨١ت( الواحد السيواسي، عبد بن كمال الدين محمد:  القدير، تأليففتح .٦٨

ــروق .٦٩ ــوار (الفـــــ ــواء   أنـــــ ــي أنـــــ ــروق فـــــ ــروق البـــــ ــف،)الفـــــ ــدين   :  المؤلـــــ ــهاب الـــــ ــو العبـــــــاس شـــــ أبـــــ

 .، دار عالم الكتب)هـ٦٨٤ت( الرحمن المالكي الشهير بالقرافي عبد بن إدريس بن أحمد

 ابـن مهنـا،   سـالم  بـن  غـانم  بـن  أحمـد :  الدواني على رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي، المؤلـف          الفواكه .٧٠

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الفكر، ، دار )هـ١١٢٦ت(شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي 

 المقدسـي أبـو محمـد،      قدامـة  بـن  عبـد اهللا  :  المؤلـف  حنبـل،  بن  في فقه اإلمام المبجل أحمد     الكافي .٧١

 .، المكتب اإلسالمي، بيروت)هـ ٦٢٠ت(

 أبـو أحمـد الجرجـاني،    محمـد  بـن   اهللا عبـد  بن عدي بن عبد اهللا :  المؤلف جال، في ضعفاء الر   الكامل .٧٢

 .١٩٨٨ – ١٤٠٩ار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة ، يحيى مختار غزاوي، د: تحقيق 

 . الذهبي، دار الندوة الجديدة، بيروتعثمان بن محمد:  المؤلف الكبائر، .٧٣

 أبـو عبـد اهللا،      مفـرج،  بـن  محمـد  بـن  مفلـح  بـن  محمـد :  الفروع ومعه تـصحيح الفـروع، المؤلـف        كتاب .٧٤

المحسن التركي، مؤسسة  عبد بن عبد اهللا: ، تحقيق)هـ٧٦٣ت  (شمس الدين المقدسي الحنبلي   

 . م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٤الرسالة، الطبعة األولى 

 إدريـس  بـن   الـدين ابـن حـسن      صالح بن يونس بن منصور:  القناع عن متن اإلقناع، المؤلف     كشاف .٧٥

 .، دار الكتب العلمية)هـ١٠٥١ت (الحنبلي البهوتي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

حنبلـي أبـو إسـحاق،     ال مفلـح  بـن   اهللا عبـد  بـن  محمـد  بـن  إبـراهيم :  في شـرح المقنـع، المؤلـف       المبدع .٧٦

 .، بيروت١٤٠٠، المكتب اإلسالمي، )ه٨٨٤ت(

، دار ) هـــ٨٠٧ - ٧٣٥( بكــر الهيثمــيأبــي بــن نــور الــدين علــي:  الزوائــد ومنبــع الفوائــد، المؤلــفمجمــع .٧٧

 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨الكتب العلمية، بيروت، 

ين أبـــو زكريـــا محيـــي الـــد: ، المؤلـــف)مـــع تكملـــة الـــسبكي والمطيعـــي( شـــرح المهـــذب المجمـــوع .٧٨

 .، دار الفكر)هـ٦٧٦ت( النووي شرف بن يحيى

 قاسـم  بـن   جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن ابـن محمـد      تيميـة،  بـن   فتاوى شيخ اإلسـالم أحمـد   مجموع .٧٩

وســاعده ابنــه محمــد، طبعــة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف فــي المدينــة النبويــة     

 .هـ١٤١٦د ، تحت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشا

ــائل فــــــــضيلة الــــــــشيخ محمــــــــد  مجمــــــــوع .٨٠ ــاوى ورســــــ ــالح بــــــــن  فتــــــ ــين، المؤلــــــــف صــــــ :  العثيمــــــ

 إبـــراهيم بـــن ناصـــر بـــن فهـــد: ، جمـــع وترتيـــب )هــــ١٤٢١ت( العثيمـــين محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد

 .. هـ١٤١٣السليمان، دار الوطن، دار الثريا، الطبعة األخيرة، 

ن سـعيد بـن حـزم األندلـسي القرطبـي الظـاهري          أبو محمد علي بن أحمـد بـ       : المؤلف باآلثار،   المحلى .٨١

 . الفكردار ،)هـ٤٥٦ت(

أبو جعفر أحمد بن محمد بـن سـالمة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة            : المؤلف ، اختالف العلماء  مختصر .٨٢

ــاوي  المـــصرياألزدي الحجـــري  ــروف بالطحـ ـــ٣٢١ت( المعـ ــق،)هـ ــد . د:  تحقيـ ــذير أحمـ ــد اهللا نـ  دار ،عبـ

 .هـ ١٤١٧الثانية،  الطبعة بيروت ،البشائر اإلسالمية

، دار الكتب العلمية،    )هـ١٧٩ت( األصبحي المدني    عامر بن مالك بن أنس بن مالك:  المؤلف المدونة، .٨٣

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة األولى، 

 محمـد، أبـو الحـسن نـور الـدين           سـلطان  بـن  علـي :  المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المؤلف     مرقاة .٨٤

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢كر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، ، دار الف)هـ١٠١٤ت(المال الهروي القاري 



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٨٠

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

ــصحيحين المـــستدرك .٨٥ ــى الـ ــد       : المؤلـــف ، علـ ــن محمـ ــد اهللا بـ ــن عبـ ــد بـ ــاكم محمـ ــد اهللا الحـ ــو عبـ أبـ

 الكتـــب دار ،مـــصطفى عبـــد القـــادر عطـــا : تحقيـــق ،)هــــ٤٠٥ت(النيـــسابوري المعـــروف بـــابن البيـــع  

 .١٩٩٠ – ١٤١١ األولى، الطبعة ، بيروت،العلمية

  مؤسـسة األرنـاؤوط،  وشـعيب  التركـي،  :د بإشـراف  )هــ  ٢٤١ ت (حنبـل،  بن أحمد ماماإل مسند .٨٦

 .هـ ١٤٢٠ األولى، الطبعة الرسالة،

أيمـن علـي أبــو   : ، تحقيـق )هــ  ٣٠٧ت( الرويـاني أبـو بكـر،    هـارون  بـن  محمـد :  الرويـاني، المؤلـف  مـسند  .٨٧

 .، القاهرة هـ ١٤١٦يماني، مؤسسة قرطبة، 

حبيـــب : ، تحقيـــق)٢١١ت( الـــصنعانيهمـــام بـــن بـــدالرزاقأبـــو بكـــر ع:  عبـــدالرزاق ، المؤلـــفمـــصنف .٨٨

 . هـ ١٤٠٣الرحمن األعظمي ، المكتب اإلسالمي، بيروت، 

:  شـيبة الكـوفي، تحقيـق        أبي بن محمد بن أبو بكر عبد اهللا   :  في األحاديث واآلثار، المؤلف    المصنف .٨٩

 .١٤٠٩كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى ، 

محيـي الـسنة، أبـو محمـد الحـسين بـن            : المؤلـف  ،) البغوي تفسير(يل في تفسير القرآن      التنز معالم .٩٠

 ســليمان - عثمــان جمعــة ضــميرية  - عبــد اهللا النمــر  محمــد:  تحقيــق،)هـــ٥١٠ت(مــسعود البغــوي 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الرابعة، الطبعة ، طيبةدار ،مسلم الحرش

 دار عـوض،  بـن  طارق:  الطبراني، تحقيقمدأح بن أبو القاسم سليمان:  األوسط، المؤلف  المعجم .٩١

 .هـ ١٤١٥الحرمين، القاهرة ، 

:  تحقيـق  ،)هــ ٣٦٠ت(سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطبرانـي               : المؤلـف  الكبيـر،  المعجم .٩٢

 . الثانيةالطبعة ،  القاهرة، ابن تيميةمكتبة ، بن عبد المجيد السلفيحمدي

: المحقـق ،  )٤٥٨ت( بـن الحـسين بـن علـي البيهقـي            أبـو بكـر أحمـد     : المؤلـف  ، السنن واآلثار  معرفة .٩٣

 .بيروت ، دار الكتب العلمية،سيد كسروي حسن

 .بيروت ، الفكردار ، الخطيب الشربينيمحمد ، المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني .٩٤

 المقدسـي  قدامـة  بـن  أحمـد  بـن  عبـد اهللا :  الـشيباني، المؤلـف  حنبـل  بن  في فقه اإلمام أحمد المغني .٩٥

 .هـ ١٤٠٥ محمد، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى، أبو



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم 
 

 محمـد بـن عمـر بـن الحـسن التيمـي الـرازي        أبـو عبـد اهللا  : المؤلـف ، ) الكبيـر التفـسير ( الغيـب    مفاتيح .٩٦

ــري     ــرازي خطيــب ال ــدين ال ــاء التــراث العربــي  دار ،)هـــ٦٠٦ت(الملقــب بفخــر ال  الطبعــة بيــروت، ، إحي

 . هـ١٤٢٠ ،الثالثة

ــن تل  المفهــــم .٩٧ ــا أشــــكل مــ ــسلم، المؤلــــف   لمــ ــاب مــ ــر    : خــــيص كتــ ــن عمــ ــد بــ ــاس أحمــ ــو العبــ أبــ

بيروت، دار الكلم -محيي الدين ديب وآخرون، دار ابن كثير، دمشق       : ، تحقيق )هـ ٦٥٦ت(القرطبي

 .بيروت-الطيب، دمشق

شـمس الـدين أبـو    :  المشتهرة على األلسنة، المؤلـف ديث الحسنة في بيان كثير من األحا    المقاصد .٩٨

 ارمحمـد عثمـان الخـشت، د      : ، تحقيق )هـ٩٠٢ت( السخاوي   محمد بن  الرحمن عبد بن الخير محمد 

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

شـــــــمس الـــــــدين أبـــــــو عبـــــــد اهللا  :  الجليـــــــل فـــــــي شـــــــرح مختـــــــصر خليـــــــل، المؤلـــــــف مواهـــــــب .٩٩

 لكي الــرحمن الطرابلــسي المغربــي، المعــروف بالحطــاب الرُّعينــي المــا    عبــد بــن محمــد بــن محمــد

 .م١٩٩٢ ،هـ١٤١٢، دار الفكر، الطبعة الثالثة، )هـ٩٥٤ت(

 شـهاب  بـن   العبـاس أحمـد    أبـي  بـن  شمس الدين محمد  :  المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف     نهاية .١٠٠

 .م١٩٨٤هـ،١٤٠٤، دار الفكر، بيروت، الطبعة األخيرة، )هـ١٠٠٤ت(الدين الرملي 

سعادات مجــــــــــد الــــــــــدين أبــــــــــو الــــــــــ:  فــــــــــي غريــــــــــب الحــــــــــديث واألثــــــــــر، المؤلــــــــــفالنهايــــــــــة .١٠١

، )هــ ٦٠٦ت( ابـن عبـد الكـريم الـشيباني الجـزري ابـن األثيـر                محمـد  بـن  محمد بن محمد بن المبارك

 -هـــ ١٣٩٩ محمــود محمــد الطنــاحي، دار المكتبــة العلميــة، بيــروت،  - الــزاويطــاهر أحمــد : تحقيــق

 .م١٩٧٩
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97. Almofahem lema Ashkal Men Talkhes, Muslim's book, author Abu Abas 

Ahmed Ibn Omar Alkortoby (T 656), audited by: Mohye Alden Adeb et, 

AIbn Kather publishing house, Damascus – Beirut, alkalem Altayeb 

publishing house, Damascus – Beirut.   

98. Al makased Alhasana Fe Bayan Kather Men Alahadeth Almoshtahera Ala 

alalsena, Author: Shams Alden Abu Alkheir Mohammed Ibn Abdul 

Rahman Ibn Mohammed Alsakhawe (T 902) audited byL Mohammed 

Othman Alkhosht, Arabic Book publishing house, Beirut, first edition, 

1405 H – 1958 AD. 

99. Mawaheb Algalel Fe Sharh Mokhtasar Alkhalel, Shams Alden Abdullah 

Mohammed Ibn Abdul Rahman altarabulsy Almaghreby, who is known as 

Alhattab Aro'ayne Almaleky (T 954H), Alfekr publishing housem third 

edition, 1412 H, 1992AD. 

100.End of needed in explanation of the approach, autor: Shams Alden 

Mohammed Ibn Abu Abbas Ahmed Ibn Shehab Alden Alramly (T 1004 

H) Alfekr publishing house, Beirut, final edition, 1404 H, 1984 AD. 

101.The end in strange speeches and heritage, author: Magd Alden Abu 

alsa'adat Almobarak Ibn Mohammed Ibn Mohammed Ibn Abdul Karem 

Alshebany Algazry Ibn alather (T 606 H), audied by: Taher Ahmed 

Alzawe – Mahmoud Mohammed Altanhy, scientific publishing house, 
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Allah for them:   Judgements, Forms and Applications 

 
Dr. Abdulmajeed Bin Saleh Bin Abdulaziz Al Mansour 

Assistant professor in Department of forensic science 

in King Fahd Security College. 

 
 
Abstract: 

Study's title: (prays to eliminate unbelievers and Oppressors and prays for 

them , its provisions, forms and applications), this study included an introduction 

and three chapters, first chapter included provisions of prays to eliminate 

unbelievers and Muslim's Oppressors, beside the provision of that prays, prays to 

eliminate specific Oppressor, prays to eliminate unbeliever Muslim (un-warier), 

and provision of prays to eliminate Oppressors nation without specification, and 

provisions of prays to eliminate specific Oppressor from people generally, and 

provision to pray for eliminate specific Oppressor who is Muslim. 

In second chapter: included provisions to pray for unbelievers that may 

Allah give them Al-Hedaya, peace, forgiveness, merciful, lot of money & 

children, long live, and what else from life graces. 

Chapter three: included applicable researchers in Fiqhof prays to Eliminate 

Oppressors which are: provisions of prays to eliminate unbeliever country 

generally, provisions of prays to eliminate a specific unbelieves country, 

provision of prays to eliminate specific Muslim Country, provision of prays to 

eliminate unbeliever people specifically or generally, provision of prays to 

eliminate Muslim country specifically or generally, and provision of prays to 

eliminate specific Oppressors in Qunoot, then the study ended with mentioning 

the most important results.  
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 :ملخص البحث

هذا البحث يتناول قضية تنزيل األحكام األصولية على األدلة التفصيلية الواقعـة فـي الـشريعة، ونـسبة             

قعيـد واطـراده أثنـاء تنزيلـه        ر فعالً في الدليل الجزئي، واختبار مـدى سـالمة الت          هذه األحكام إلى المجتهد الناظ    

 . مضافة إلى مجتهد معيّن على الواقع، والواقع هنا هو األدلة الشرعية التفصيلية في الكتاب والسنة

افتها إلـى  لقد وجد الباحث أن بعض األحكام األصولية ال تطّرد أثناء تنزيلها على األدلة التفصيلية، وإضـ        

، وقـام فـي    األحيـان  فـي بعـض   عـن واقـع هـذه األدلـة    نظر مجتهد معيّن؛ وذلك ألن التقعيـد األصـولي بنـي بعيـداً        

باإلضـافة إلـى غلبـة التجريـد علـى المنـاهج األصـولية، والتـي         لى أدلة وافتراضات مقدرة فـي األذهـان،    جانب منه ع  

 .عت لتعمل فيه جعلت بعض أحكام أصول الفقه تبتعد عن الميدان الذي وض

 المحـك الحقيقـي الـذي نختبـر عنـده سـالمة          أداة مـن أدوات التقعيـد، بـل هـو          لحكم اإلضافي يمثل  ا إن   

 وصــاحب التقعيــد التقعيــد، وعــدم مجافاتــه لطبيعــة األدلــة الــشرعية التــي يعلمهــا المجتهــدون فــي الــشريعة،  

صــل مــن خاللــه الباحــث إلــى أن قيــام   وهــذا المحــك ويجــب أن ينطلــق مــن العلــم بــالجزئي مــع العلــم بــالكلي، 

التقعيد األصولي على المنهج التجريدي النظري لم يحقق كامل الغاية من أصول الفقه، والبد من بناء التقعيـد   

األصولي على منهج االستقراء، وهـو مـنهج واقعـي ينطلـق مـن األدلـة الجزئيـة ليؤسـس الكليـات التـي تنطبـق                          

 .على هذه الجزئيات وال تجافيها 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 :المقدمة
 محمـد  نبينا والمرسلين، األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد

 :وبعد الطاهرين، الطيبين وصحبه آله وعلى

 الـشرعية،  األحكـام  بهـا  يـستنبطون  التـي  المجتهـدين  آلـة  هـو  الفقه أصول علم  فإن   

 فـي  ورد حكـم  فكل جتهد،الم عن بمعزل ليست العلم هذا ثنايا في المذكورة واألحكام

 معين ينظر في دليل واقـع،      مجتهد بإزاء جهاته أحد في نتصوره أن يجب الفقه أصول علم

 ونحـو  والمرجـوح،  والـراجح  األدلـة،  فـي  والخفـاء  والظهور والظنية، بالقطعية نحكم فحين

 المجتهـد والـدليل الواقـع فعـالً؛ فهـذه          إلـى  الوجوه أحد من نضيفها أن يجب األحكام، هذه

  :جهتان لها األحكام

معـين ودليـل معـيّن       مجتهد إلى إضافته عن النظر بغض هو، حيث من الحكم  :األولى

  .في الواقع

  .معين ودليل معيّن في الواقع مجتهد إلى المضاف الحكم :والثانية

ــوليين أن    والمالحــــظ ــه، أصــــول فــــي يتكلمــــون األصــ  ويــــصفونها ويقــــسمونها، الفقــ

 لهــا األحكــام هــذه أن يُغفِلــون وقــد هــي، حيــث مــن والخفــاء، لظهــوروا والظنيــة، بالقطعيــة

الدليل الواقع   في الناظر المجتهد إلى المضافة الجهة تلك وهي بحثها، في تؤثر أخرى جهة

 .فعالً

ــداً والتقـــسيمات األحكـــام مـــن بكثيـــر جزمـــوا    لقـــد  أو المجتهـــد مالحظـــة عـــن بعيـ

 وصـفةٌ  معـاً،  والمـستدل  بالـدليل  مرتبطـةٌ  حكاماأل هذه من كثيراً أن مع المستدل والدليل، 

  .لهما

 :عنوان تحت األصولي للحكم الجهة هذه دراسة أردتُ   وقد

 الفقه أصول في )اإلضافي  الحكم(  

 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 



 

 
٣٠٢

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

  :اختياره وأسباب الموضوع أهمية
 علـم  ثنايا في المذكورة واألحكام المجتهد بين لمهمةا العالقة تبرز الدراسة هذه/ ١

  .األصولية الدراسات في مهملة شبه عالقة وهي الفقه، أصول

 الواقـع  إلـى  وتردهـا  األصولية، األحكام طرح في التجريد ظاهرة تعالج الدراسة هذه/ ٢

  .واقع دليل في ينظر معين مجتهد إلى بإضافتها

 هــذا فــي ذكرتــه الــذي النحــو علــى اســتقالالً وضــوعالم هــذا تناولــت دراســة أجــد لــم/ ٣

 .السياق

 :الموضوع أهداف

  .الفقه أصول في اإلضافي الحكم حقيقة بيان/ ١

  .الفقه أصول في )اإلضافي الحكم(و )الحقيقي الحكم( بين المقارنة/ ٢

  .بالمجتهد الفقه أصول في الدائرة األحكام عالقة بيان/ ٣

 .لية باألدلة الواقعة في الشريعة وتنزيلها عليها ربط أحكام األدلة اإلجما/ ٤

  .الفقه أصول في اإلضافية األحكام من نماذج دراسة/ ٥

  :السابقة الدراسات

 سـبق؛  فيمـا  بينتـه  الـذي  النحـو  علـى  الموضـوع  هذا تناولت أصولية دراسة على أقف    لم

  .المذكور العنوان تحت العلمي الجانب هذا أخدم أن أردتُ ولذلك

  :الموضوع طةخ
  :يأتي كما وخاتمة، مبحثين في المقدمة هذه بعد الموضوع    يقع

  .اإلضافي الحكم حقيقة :األول المبحث

 :مطالب ثالثة وتحته

  .اإلضافي الحكم تعريف: األول المطلب

  .)الحقيقي الحكم(و )اإلضافي الحكم( بين الفرق: الثاني المطلب

  .في التقعيد األصولي) يالحكم اإلضاف(أثر : الثالث المطلب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

  .الفقه أصول في اإلضافي الحكم :الثاني المبحث

 :مطالب ثالثة وتحته

  .األدلة في والظنية القطعية: األول المطلب

 .قطعية أصول الفقه : الثاني المطلب

  .والترجيح التعارض: الثالث المطلب

  .البحث نتائج وفيها  :الخاتمة

 :البحث منهج

 :يأتي فيما البحث هذا كتابة في عليه سرت الذي نهجالم تلخيص يمكن  

  .العلمية المادة جمع في األصيلة المصادر على االعتماد •

  .اآلخرين وأفكار فكرتي بين والتمييز العلمية، المادة توثيق •

 .عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، إال إذا تعذر ذلك  •

 .اج إلى بيان بيان معاني األلفاظ والمصطلحات التي تحت •

  .لذلك المقام احتاج إن يوضحها بما للمسألة التمهيد •

  . البحث طبيعة بحسب المسائل بحث استيفاء •

 .الخاص بأسلوبي البحث كتابة •

  .البحث نهاية في بالمصادر المتعلقة المعلومات ذكر •

 ويزيـدنا  ينفعنـا،  مـا  يعلمنـا  وأن والعمل، القول في اإلخالص يرزقنا أن تعالى اهللا أسأل   

  .عليه والقادر ذلك ولي إنه ورشداً، وهدى وعمالً علماً

 وسلم وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على اهللا وصلى

  )العالمين رب هللا والحمد( 

@         @         @ 

 



 

 
٣٠٤

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

 األول المبحث

 اإلضافي وأثره في التقعيد األصولي الحكم حقيقة

 :مطالب ثالثة وتحته

 األول المطلب

 اإلضافي حكمال تعريف

ــة المــصطلحات يعرفــون أنهــم األصــوليين    جــرت عــادة   قبــل إضــافياً تعريفــاً المركب

) اإلضافي ( و) الحكم  ( المنهج، فأعرف مفردتي     نفس على وسأسير لقبياً، تعريفاً تعريفها

 :أوالً

 لغة القـضاء والفـصل والمنـع، فـالحكم منـع مـن المخالفـة، والحـاكم مـانع                    :الحكم   

 ١.ليه من مخالفة حكمه للمحكوم ع

 ٢. إسناد أمر إلى آخر نفياً أو إثباتاً :والحكم اصطالحاً   

   وهذا اصـطالح عـامٌ يتخـصص بحـسب مـا يـضاف إليـه، فهـو يتنـوع إلـى حكـم عقلـي،                 

وشــرعي، ولغــوي، وعرفــي، فيختلــف المفهــوم بحــسب هــذه اإلضــافات، مــع بقــاء المعنــى      

 .العام المذكور هنا 

ئا إلى شيء أسنده إليه، ونسبه إليـه، وألزقـه بـه، وأضـفتَه إضـافة إذا                  أضاف شي  :اإلضافي  

لجأ إليك مـن خـوف فأجرتـه، وأضـافه إلـى الـشيء إضـافة إذا ضـمه إليـه وأمالـه، واإلضـافة فـي                          

 ٣.النحو من هذا؛ ألن األول يضم إلى الثاني ليكتسب منه التعريف أو التخصيص 

                                     
(  مـادة  ١٤٠/ ١٢لسان العرب ) حكم (  مادة ٧٨المصباح المنير ) حكم (  مادة ١٤١٥القاموس المحيط   : انظر ١

 ) .حكم 

  .١/٥٧ شرح الكوكب المنير ٩٣تقريب الوصول : انظر ٢

 ) .ضيف (  مادة ١٩٠ر المصباح المني) ضيف (  مادة ٧٣-١القاموس المحيط : انظر ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 :في أصول الفقه) الحكم اإلضافي ( مفهوم 
   لم أجد من استعمل هذا المصطلح من األصوليين بهذا التركيـب، ولـذلك لـم أجـد لـه            

تعريفــاً فــي المــصنفات األصــولية، ولعــل أقــرب مــصطلح مــشابه وجدتــه مــستعمالً عنــدهم     

والتـشابه أحـد األحكـام اإلضـافية الداخلـة       ) التشابه الحقيقي (في مقابل   ) التشابه اإلضافي (

 .في هذا الموضوع 

 .ذكر هذا المصطلح ابن تيمية والشاطبي    وممن 

 :   قال ابن تيمية عن قراءة الوقف والوصل في آية آل عمران

وكلتا القراءتين حقٌ، ويراد باألولى المتشابه في نفسه، الذي استأثر اهللا بعلم تأويله،             " 

 ١".ويراد بالثانية المتشابه اإلضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره

 :خر   وقال في موضع آ

وأما اإلضافي الموجود في كالم من أراد به التشابه اإلضافي، فمرادهم أنهـم تكلمـوا               " 

وكثيـراً مـا يـشتبه علـى الرجـل مـا ال           ... فيما اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض النـاس          

 ٢".يشتبه على غيره

 :   وقال

نـوا الفـرق   فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن اآلخرين أن يعرفوا الحـق فيـه، ويبي     " 

 ٣".بين المشتبهَين، وهذا هو الذي أراده من جعل الراسخين يعلمون التأويل

 :   وقال الشاطبي عن التشابه اإلضافي

اإلضافي إنما صار إضافياً ألنه مذبذبٌ بين الطرفين الواضحين، فيقـرب عنـد بعـضٍ مـن                 " 

 قـــسم أحـــد الطـــرفين، وعنـــد بعـــضٍ مـــن الطـــرف اآلخـــر، وربمـــا جعلـــه بعـــض النـــاس مـــن  

 ٤".المتشابهات

                                     
  .١٧/٣٨١مجموع الفتاوى  ١
  .١٧/٣٨٣المصدر السابق  ٢
  .١٧/٣٨٥المصدر السابق  ٣
  .٥/١١٦الموافقات  ٤



 

 
٣٠٦

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

   ومــن خــالل هــذه النــصوص عــن هــذين اإلمــامين نجــد أن التــشابه اإلضــافي راجــعٌ إلــى     

 .اختالف وتفاوت المستدلين، فالتشابه في ذهن المستدل وليس في ذات الدليل

 .   فأما التشابه الحقيقي فهو واقع في ذات الدليل؛ لذلك ال يعلمه إال اهللا 

 الدليل إلى مستدل معين أثّـر فـي الحكـم علـى الـدليل، فحـين         ومن هنا ظهر أن إضافة  

ننظر للدليل في ذاته يكـون محكمـاً؛ ألن المعنـى ظـاهر وبـيّن عنـد بعـض المـستدلين، وهـذا           

يعني انتفاء التشابه الحقيقي، وحين ننظر للدليل من جهة مستدل معين لم يـصل لمعنـاه               

افة لهــذا المــستدل فقــط، وهــذا هــو   بعــد يكــون متــشابهاً، ولكنــه متــشابه بالنــسبة واإلضــ    

 .التشابه اإلضافي 

 رحمـه - القـيم  ابـن  تقـسيم  هنـا  البحـث  محل للمصطلح المقاربة االستعماالت    ومن

  .إضافية وداللة حقيقية، داللة: قسمين إلى للداللة -اهللا

  :اهللا رحمه    قال

 وإرادتـه،  تكلمالمـ  لقـصد  تابعـة  فالحقيقيـة  وإضـافية،  حقيقيـة : نوعـان  النـصوص  داللة" 

 وقريحتـه،  فكـره  وجـودة  وإدراكـه،  الـسامع  لفهـم  تابعـة  واإلضـافية  تختلف، ال الداللة وهذه

 بحــسب متباينــاً، اختالفــاً تختلــف الداللــة وهــذه ومراتبهــا، باأللفــاظ ومعرفتــه ذهنــه، وصــفاء

 ١ ".ذلك في السامع تباين

 وإصــابة  حقيقيــة، إصــابة  : إلــى االجتهــاد  بــاب فــي  اإلصــابة قــسم  الــشاطبي    كــذلك

 بينمــا المختلفــين، مــن فقــط واحــدٌ ومــصيبها األمــر، نفــس فــي الحقيقيــة فاإلصــابة إضــافية،

 لمــا وإال نفــسه، إلــى باإلضــافة مــصيب مجتهــد فكــل المجتهــد، إلــى مــضافة اإلضــافية اإلصــابة

 ٢ .اجتهاده حاصل اتباع عليه وجب

                                     
  .١/٣٥١،٣٥٠إعالم الموقعين  ١
  .٥/٧٣،٧٢الموافقات : انظر ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 مقـصوراً علـى مـا ذكـر،         والحقيقة أنني تأملت فوجدت أن هذا الحكـم اإلضـافي لـيس           

بل هو في غيرها من األحكام المبثوثـة فـي أصـول الفقـه، فـيمكن أن نوسـع المفهـوم مـن                       

 :خالل ما ذكر هنا لنقول

   إن الحكم اإلضافي يُنظر فيه للحكم على الـدليل مـن جهـة نـسبته لمـستدل معـين،                   

لدليل في نفـس األمـر،      وينظر فيه للدليل الجزئي في الخارج، وال يكفي النظر الكلي المجرد ل           

 .أو لداللة الدليل المفترضة في نفس األمر

 :   فعلى سبيل المثال

   ال نكتفي بالحكم على الدليل الكلي بالظنيـة بـالنظر إلـى ذات الـدليل، فإنـه لـو نُظـر لـه                       

 .من جهة مستدل معين ودليل جزئي معين لربما أفاد اليقين

 .   وكذلك اإلحكام والتشابه 

حكـم بـأن الداللـة نـصٌ أو ظـاهرٌ أو مجمـل، فربمـا أُجمـل علـى مـستدل مـا               وكـذلك ال 

ظهر لغيره في داللة جزئية معينـة، وربمـا اسـتفاد مـستدل آخـر اليقـين ممـا أفـاد غيـره ظنـاً              

 .غالباً، وهكذا 

 .   وكذلك القرائن، ربما يتحصل عند مستدل ما لم يتحصل عند آخر 

 .الترجيح بينها    وكذلك التعارض بين األدلة ومسالك 

ال يَنظُر إلى األدلة نظـرة كليـة مجـردة فقـط، بـل ينظـر                ) الحكم اإلضافي   (    إن مفهوم   

إليها أيضاً من جهة مستدل معين نظرةً شـموليةً اسـتقرائية، تحـشد دالالت وقـرائن عـدة                  

لمستدل واحد أثناء االسـتدالل بـدليل جزئـي واحـد، فـي حـين أن النظـرة الكليـة التجريديـة                 

دلة ربما تحكم في الذهن أن الدليل يفيـد كـذا وكـذا، وكـأن النظـر فـي رصـيد هـذا الـدليل                    لأل

 .في الخارج يقع من المجتهد بمعزل عن األدلة والقرائن الواردة في ذلك الباب 

يجعــل هنــاك عوامــل مــشتركة فــي إفــادة العلــم       ) الحكــم اإلضــافي   (    إن مفهــوم 

 .ليل بعيداً عن المستدل ليس صواباًوالظن بين الدليل والمستدل، فالنظر للد



 

 
٣٠٨

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

وهــو الحكــم الكلــي علــى ) الحكــم الحقيقــي ( يقــع ) الحكــم اإلضــافي (    وفــي مقابــل 

الــدليل فــي نفــس األمــر بالقطعيــة أو الظنيــة، أو الظهــور أو الخفــاء، أو التــشابه أو اإلحكــام،  

 فـالقطعي مـن     وهذا معناه أن جميع المستدلين مهمـا اختلفـوا لـن يتجـاوزا هـذه األحكـام،                

األدلة يجب أن يفيد القطـع لجميـع المـستدلين، والظنـي منهـا ال يمكـن أن يفيـد اليقـين ولـو                        

 .لمستدل واحد، بغض النظر عن اختالف المستدلين عند دليل جزئي واحد 

   فعلــى ســبيل المثــال يجــزم أكثــر المتكلمــين بــأن خبــر اآلحــاد ال يفيــد العلــم، فهــذا       

ن حيـث هـو، بغـض النظـر عـن مـستدل معـين ربمـا اسـتفاد                  حكم كلي على خبر اآلحـاد مـ       

 .العلم من خبر آحاد جزئي في باب من األبواب 

 .   وسيزداد األمر وضوحاً بعد بيان الفروق بينهما في المطلب التالي إن شاء اهللا تعالى 

   فـــإذن اتـــضح ممـــا ســـبق أن الحكـــم اإلضـــافي يتعلـــق بتلـــك األحكـــام التـــي يطلقهـــا 

األدلة، فيحكمون بالقطع أو الظن، اإلحكام أو التشابه، الظهور أو الخفاء،           األصوليون على   

الخ، وذلك بالنظر لها مضافةً إلـى مجتهـدٍ معـين ينظـر فـي دليـل معـيّن              ..الراجح أو المرجوح    

 . في الخارج، فالعلم أو الظن اكتُسبا من ضم عقل المستدل إلى الدليل 

ة مجتهـدٍ معـيّن ودليـل معـيّن يـشبه إلـى حـدٍّ           إن النظر لهذه األحكام الكلية من جه      

؛ وذلـك بتطبيـق األصـل علـى جزئـي مـن جزئياتـه، لـنعلم                 ١)تحقيـق المنـاط   (كبير الكالم في    

ألن االصـطالح فـي   ) يـشبه (هل تنطبق أحكام ذلك األصل على هذا الجزئي أو ال، وإنما قلـت           

 .تجوزاً مغايرٌ لما نحن بصدده، ومع ذلك قد يسمى كذلك ) تحقيق المناط(

 :   يقول الشيخ دراز

ال مـانع مـن تحقيـق المنـاط فـي مـسائل أصـول الفقـه أيـضاً، لكـن علـى وجـهٍ آخـر غيــر              " 

 ٢".طريقة ذلك االصطالح 

                                     
 .أن يتفق على تعيين العلة ويطلب أن تثبت في محل النزاع : تحقيق المناط هو ١

  .٣/٨٩ اإلبهاج ٣٧٢ب الوصول تقري: انظر
  .٢ هـ ١/٢٧تعليق الشيخ دراز على الموافقات : انظر  ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

يراد به حكـمٌ عرفـيٌ خـاص عنـد األصـوليين، ولـيس المـراد                ) الحكم اإلضافي   (    وقولنا  

 .الحكم الشرعي أو العقلي  

 الثاني المطلب
 الحقيقي والحكم اإلضافي حكمال بين الفرق

   هناك عدة فروق بين الحكـم اإلضـافي والحكـم الحقيقـي اسـتنتجتها بعـد القـراءة                  

 :في هذا الموضوع والكتابة فيه، وهي كما يأتي

 الحكـــم الحقيقـــي مطلـــقٌ، يوجـــد فـــي األذهـــان فقـــط، بينمـــا الحكـــم :الفـــرق األول   

 .اإلضافي مقيدٌ، يوجد في الواقع والخارج معيّناً

   أوضّــح هــذا الفــرق مــن خــالل قاعــدة خبــر اآلحــاد، فعنــد بعــضهم أن خبــر اآلحــاد يفيــد  

 والمراد خبر اآلحاد من حيث هو، وليس النظر إلى ما يقـع خـارج               ١الظن فقط وال يفيد العلم،    

الذهن من أخبار اآلحاد مضافة إلى ذهن مجتهد معين، فاألول خبـر آحـاد مطلـق فـي الـذهن،                 

(  يوجد إال خبـر آحـاد معـين، يـضاف وينـسب إلـى مجتهـد معـين، فقـولهم          أما في الخارج فال   

هذا حكم حقيقي يتعلق بخبر اآلحاد، ولكنه في الذهن فقـط،           ) خبر اآلحاد ال يفيد إال الظن       

وال يوجد في الخارج أو الواقع إال خبر آحـاد معـين قـد يفيـد مجتهـداً معينـاً العلـم، وقـد يفيـد                          

افي يتعلـق بخبـر اآلحـاد، بمعنـى الحكـم علـى خبـر اآلحـاد                 آخر الظن فقط، فهذا حكم إضـ      

 .باإلضافة إلى المجتهد المستدل، وهذا ال يوجد في الخارج إال مقيداً معيناً 

 الحكم الحقيقي واحدٌ غير متعدد، والحكم اإلضافي متعددٌ، بمعنى أنه           :الفرق الثاني 

 والمــــستدل معــــاً، قابــــلٌ للتعــــدد؛ والــــسر فــــي ذلــــك أن الحكــــم اإلضــــافي ينــــسب للــــدليل 

والمجتهدون متفاوتون في القدرات والعلم ودقة النظر وسـعة االسـتقراء، ولـذا ربمـا تعـدد          

 .الحكم بتعددهم واختالفهم 

                                     
  .٢/٥٥٦ العدة ١/١٥٠ شرح اللمع ٢/٩٢ المعتمد ١/٣١٣التقريب واإلرشاد : انظر ١



 

 
٣١٠

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

   علــى ســبيل المثــال علمــاء األصــول يقــسمون الداللــة مــن جهــة الظهــور والخفــاء إلــى  

 حقيقــيٌ ال  ويحكمــون علــى الظــاهر بــأن داللتــه ظنيــة، فهــذا حكــمٌ   ١نــص وظــاهر ومجمــل، 

يتعدد، ولكن حين نأخذ مثاالً واقعياً على الظاهر من النصوص الشرعية ال يمكن أن نجزم     

بأن قصارى داللة هذا الظاهر للمستدلين هي الظن، فقد يفيد مـستدالً معينـاً العلـم واليقـين،                

قـرائن،  بالنظر لقدرته على االستدالل، واستقراء موارد الشريعة في هذا الباب، والنظر في ال            

بــل قــد يكــون مجمــالً باإلضــافة لمــستدل آخــر، بحــسب مــا صــاحب اســتدالله مــن عــوارض    

 .خاصة منعته من ظهور الداللة، فهذا كله من تعدد الحكم اإلضافي 

 إن الـــصواب فـــسنقول االجتهـــاد فـــي والخطـــأ الـــصواب علـــى هـــذا الفـــرق طبقنـــا    ولـــو

 حقيقــة المجتهـدين  مـن  المـصيب ف متعـدد،  اإلضــافي والـصواب  متعـدد،  غيـر  واحـد  الحقيقـي 

 الحقيقـي  الـصواب  بـين  فـالفرق  نفـسه،  عنـد  مصيب مجتهد كل بينما مخطئ، وغيره واحد

 األول كـون  جهـة  مـن  اإلضـافي  والحكم الحقيقي الحكم بين الفرق هو اإلضافي والصواب

  .متعدداً والثاني واحداً

ض أبـواب أصـول الفقـه       فـي بعـ   ) الحكم اإلضـافي    (    وسيزداد األمر ظهوراً عند دراسة      

 .في المبحث اآلتي إن شاء اهللا تعالى 

 الحكـــم الحقيقـــي صـــفته الثبـــات، والحكـــم اإلضـــافي صـــفته التغيّـــر،  :الفـــرق الثالـــث

أن الـــصواب فـــي المـــسألة   –علـــى الـــراجح  –ولتوضـــيح هـــذا الفـــرق يقـــرر علمـــاء األصـــول      

يّــر عنــد المخطّئــة،  فهــذا الحكــم الحقيقــي ثابــتٌ غيــر متغ٢االجتهاديــة واحــدٌ وغيــره خطــأ،

ولكن حين نأتي إلى الواقع في مسألة اجتهادية معينة، نقول إن المجتهد مصيبٌ باإلضـافة         

إلــى نفــسه، وهــذا الــصواب قــد يتغيــر مــستقبالً، بحيــث لــو تغيــر رأي المجتهــد فــي المــسألة      

أيه نفسها إلى رأي آخر سنعود فنقول إنه مصيبٌ باإلضافة إلى نفسه أيضاً، وهكذا لو تغير ر         

 .مرة ثالثة ورابعة، فهذا معنى كون الحكم الحقيقي ثابتاً واإلضافي متغيراً

                                     
  .٢/٥٧٠ روضة الناظر ١/٩ التمهيد ٤٣ الحدود ١/١٣٨العدة : انظر: انظر ١
  .١/٣٩٩،٣٩٨التصويب والتخطئة : انظر ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

   وكــذلك الحــال بالنــسبة للحكــم علــى األدلــة بــالظهور والخفــاء، فــالحكم الحقيقــي   

للظاهر ثابتٌ ال يتغير وهو الظنية، بينما الحكم اإلضافي لدليل ظاهر عند مستدل معـين قـد               

ــدليل ظنيــ    ــر، فقــد يكــون ال ــد هــذا المــستدل، وقــد يظهــر       يتغي ــد اليقــين عن اً ثــم يترقــى ليفي

 .للمجتهد اليوم ما أجمل عليه من قبل، وهكذا 

   فهـــذه هـــي الفـــروق التـــي اســـتطعت استخالصـــها أثنـــاء القـــراءة فـــي هـــذا الموضـــوع  

 .وكتابة بعض مباحثه، وهي فروقٌ نافعة تعين على ضبط الحكمين والتمييز بينهما

الحكم المطلق، : أن نسمي الحكم الحقيقي بعدة أسماء مثل        ويمكن من خاللها    

 .والحكم الذهني، والحكم الكلي، والحكم اإلجمالي 

الحكــم المقيّــد، :    كمــا يمكــن أن نــسمي الحكــم اإلضــافي بعــدة أســماء أخــرى مثــل 

 .والحكم الواقعي، والحكم الجزئي، والحكم التفصيلي 

 الثالث المطلب
 في التقعيد األصولي )اإلضافي  الحكم(  أثر

   مــن المـــسلمات أن علـــم أصـــول الفقــه مـــن علـــوم اآللـــة، فهــو آلـــة المجتهـــدين التـــي    

يــستنبطون مــن خاللهــا الحكــم الــشرعي، واألحكــام الــدائرة فــي هــذا العلــم ال تنفــكّ عــن 

المجتهدين، فعند الكالم عن القطعية والظنية، والحجية وعـدمها، والظهـور والخفـاء فـي          

جح والمرجــوح، البــد أن نربطهــا كلهــا بالمجتهــدين، فالقطعيــة والظنيــة تثبــت  األدلــة، والــرا

الـخ، وهـذه األحكـام تبـدو كليـة      ..عند المجتهدين في الشريعة، وكذلك الحجيـة وعـدمها         

تجريدية في الطرح األصولي، ولكنها ال توجد في الواقع إال مرتبطة بنظر مجتهدٍ معـين، فـي             

 .مسألة معينة من الشريعة 

لمالحــظ فــي الكتابــات األصــولية أن هــذه األحكــام كلهــا تبحــث وكأنهــا أوصــافٌ         وا

لألدلة فقط، فالـدليل هـو القطعـي أو الظنـي، وهـو الـراجح أو المرجـوح، مـع إغفـال أثـر عقـل                          

المجتهــد ونظــره علــى هــذه األحكــام فــي الواقــع، وهــذا بــسبب المبالغــة فــي التجريــد أثنــاء   

منــاهج المــؤلفين فــي أصــول الفقــه، وهــذا عَــزَل موضــوع التقعيــد األصــولي، والتــي غلبــت علــى 



 

 
٣١٢

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

االجتهاد والمجتهدين عن بقية موضوعات علم أصول الفقه، وبقـي بـاب االجتهـاد منفـصالً        

في آخر أبواب العلم عن بقية الموضوعات، مع أن الواقـع أن المجتهـد واالجتهـاد يجـب أن           

علـم كلهـا، فـال يوجـد بـابٌ          يحضر في ذهن الباحث والـدارس والنـاظر فـي موضـوعات هـذا ال              

واحــد فــي علــم أصــول الفقــه إال واالجتهــاد أول مقاصــده، والبــاب كلــه يبحــث االجتهــاد فــي    

 .الحقيقة، لكن من جهة تخص هذا الباب

    وحــضور االجتهــاد والمجتهــد يكــون عــن طريــق ربــط التأصــيل بــالحكم اإلضــافي          

 الجزئية الواقعة في الخـارج، حتـى        الواقعي، وجمع التأصيل بين النظر المجرد الكلي واألدلة       

 .ال يكون التأصيل أحكاماً مجردة ال صلة لها بواقع أدلة الشرع التفصيلية وطبيعتها 

 :   يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

البد أن يكون مع اإلنسان أصولٌ كلية ترد إليها الجزئيـات؛ ليـتكلم بعلـم وعـدل، ثـم                   " 

في كـذب وجهـل فـي الجزئيـات، وجهـل وظلـم             يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإال فيبقى       

 ١".في الكليات، فيتولد فسادٌ عظيم

 :   ويقول معلقاً على طريقة المتكلمين في أصول الفقه

وهؤالء وأمثالهم ال يتكلمون في األدلة الشرعية الواقعة، وهي األدلة التي جعلهـا اهللا          " 

قدرونها في أذهانهم أنها إذا     ورسوله أدلةً على األحكام الشرعية، بل يتكلمون في أمور ي         

وقعت هل يستدل بها أم ال يستدل؟ والكالم في ذلـك ال فائـدة فيـه، ولهـذا ال يمكـنهم أن              

ينتفعوا بما يقدرونه من أصول الفقه في االستدالل باألدلـة المفـصلة علـى األحكـام، فـإنهم                

ظنـوا أنهـا مـن    لم يعرفوا نفـس أدلـة الـشرع الواقعـة، بـل قـدروا أشـياء قـد ال تقـع، وأشـياء               

 ٢" .جنس كالم الشارع 

   إن المجتهد حينما ينطلق في تقعيده األصولي من األدلـة الجزئيـة يختبـر طبيعـة هـذه                  

األدلة بنفسه، ويعلم حقيقة القطعية والظنية، والراجح والمرجوح، من واقع أدلة الشارع،            

                                     
  .٢٠٣/ ١٩مجموع الفتاوى  ١
  .٥/١٣٨الفتاوى الكبرى  ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

بالنـسبة لهـذا    ) الحكـم اإلضـافي  ( وكيف يتفاعـل ذهـن المجتهـد مـع هـذه األدلـة، وهـذا هـو           

المجتهد، وحينها سيطلق أحكاماً كلية مجردة أكثر واقعيـة وصـحة أثنـاء التقعيـد، وهـذا                 

شرطه علم صـاحب التقعيـد بهـذه األدلـة الجزئيـة، حتـى ال يقـدّر أشـياء ذهنيـة لـم تقـع فـي                           

 .الشريعة 

 :   يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

دلـة، بـل البـد أن يعـرف أعيـان األدلـة،           وال يكفي في كونه مجتهداً أن يعـرف جـنس األ          " 

ومـن عــرف أعيانهــا، وميــز بـين أعيــان األدلــة الــشرعية وبـين غيرهــا كــان بجنــسها أعــرف،    

كمــن يعــرف التمييــز بــين أشــخاص اإلنــسان وغيرهــا، فــالتمييز بــين نوعهــا الزمٌ لــذلك؛ لــذا 

 ١".يمتنع تمييز األشخاص بدون تمييز األنواع 

 عنــد التقعيــد األصــولي جعلتنــا نظــن أن الحكــم الحقيقــي          إن المبالغــة فــي التجريــد  

الموجود في الذهن يوجد كذلك مجرداً عند ربطه باألدلة الجزئيـة والمجتهـدين، وسأوضـح        

 :قضية انتقال فكرة التجريد من األذهان إلى واقع األدلة من خالل مثال

ند طائفـة كبيـرة مـن    تقعيد مشهور سيما ع   ) خبر اآلحاد ال يفيد العلم        (    التقعيد بأن   

 وهو حكم حقيقيٌ في الذهن، أَورد عليه المعترض أن خبر اآلحاد يفيـد العلـم        ٢المتكلمين،

إذا احتفت به القرائن، وهذا معناه أن بعض المستدلين قد يستفيد العلم بخبر آحاد معـين         

 ٣.بعد النظر في القرائن المحيطة به 

بـأن العلـم مـستفادٌ مـن انـضمام          : حـاد      فقد ردّ بعض من يمنع حصول العلم بخبـر اآل         

 ٤.القرينة وليس من الخبر وحده 

                                     
  .٢٠/٤٠٣،٤٠٢مجموع الفتاوى  ١

 ١/١١٢ أصــول السرخــسي ١/١٥٠ شــرح اللمــع ٢/٥٥٦ العــدة ٢/٩٢ المعتمــد ١/٣١٣التقريــب واإلرشــاد : انظــر ٢
  .٣/٧٨التمهيد 

  .٢٤٠ودة  المس٤٢٣ ميزان األصول ٢/١٥٠ الوصول إلى األصول ١/٥٧٦البرهان : انظر ٣
  .٢/٩٣المعتمد : انظر  ٤



 

 
٣١٤

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

   فهذا معناه أن صاحب المذهب يريد خبر اآلحاد في الواقع متجرداً عن القرائن، وعن             

 .أي وصف زائد، ليقول بعدها إنه ال يفيد العلم 

د مـستدلٍ  هل يوجد في الواقع خبـرُ آحـاد مجـرداً عـن كـل القـرائن عنـ                 :    والسؤال هنا 

 واحد، وهل طبيعة االستدالل بالجزئيات تجريدية؟

   الواقع أن المجتهد عنـدما ينظـر فـي الـدليل الجزئـي ال ينفـك ذهنـه عـن قـرائن تحتـف                         

بهذا الدليل، تزيد وتنقص علـى حـسب علـم المجتهـد بالـشريعة، وقدرتـه علـى االسـتدالل،               

ــة، بــل يحــصل   وحينهــا يقــع تفــاوت المجتهــدين فــي حــصول العلــم والظــن مــن        هــذه األدل

التفــاوت للمجتهــد الواحــد مــع زيــادة علمــه وطــول تأملــه ونظــره، بــل وتقــواه وقربــه مــن اهللا  

 .تعالى

   فإذن نجد أن خبر اآلحاد في الواقـع قـد يفيـد العلـم، وال يقـع مجـرداً عـن القـرائن عنـد              

ن لنختبـر عنـده     االستدالل، وحينئذٍ ستستمر المطالبة بخبر آحاد جزئي غيرَ محتفٍّ بـالقرائ          

التقعيد، فلن نجده والحال ما ذكر إال في األذهان فقط، وهذه هـي طبيعـة التجريـد، يبـدأ مـن               

 .الذهن ويعود إليه، وال يجد مكاناً في الواقع 

   وهــذا الكــالم بنــاءً علــى التوســع فــي األخــذ بــالقرائن، وعــدم حــصرها فــي القــرائن            

 .اً المقالية فقط، بل تشمل القرائن الحالية أيض

 قد يسوغ طرح    ١إنه يفيد الوجوب،  ) األمر المجرد عن القرائن     (   كذلك عندما قالوا في     

فـي دليـل مـن األدلـة الجزئيـة مجـرداً عـن القـرائن، وهـل                  ) األمـر (هـل يوجـد     : السؤال السابق 

ــة واحــدة تعــيّن أن المــراد بــاألمر            ــو قرين ــي ول ــدليل الجزئ ــد النظــر فــي ال يعــدم المجتهــد عن

 الوجوب؟

                                     
  ٢/٣٦٥ البحــر المحــيط ١٢٧ شـرح تنقــيح الفـصول   ٢/٦٠٤  روضــة النــاظر ١/١٤٥ التمهيـد  ١/٢٢٤العــدة : انظـر  ١

  .١/٣٧٣فواتح الرحموت 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 أمــرٌ محــالٌ،  ١قــد نــص طائفــة مــن العلمــاء علــى أن تجــرد اللفــظ عــن جميــع القــرائن        ل

وهــؤالء ربمــا نظــروا لطبيعــة الحكــم اإلضــافي للقــرائن، وتفــاوت المــستدلين فــي تحــصيلها   

والعلــم بهــا، بحيــث يــصعب نفيهــا عــن جميــع المخــاطَبين مــع تفــاوت قــدراتهم الذهنيــة        

 ٢.والعلمية 

اع حكَــم بعــض المتــأخرين بــأن هــذا األصــل مــستند          وكــذلك عنــد التقعيــد لإلجمــ   

معظــم الــشريعة، فهــذا الحكــم الكلــي ال ينــضبط حــين يــضاف إلــى واقــع األدلــة الــشرعية    

التفصيلية؛ ألن الواقع أن بعض األدلة قد تخفى على بعـض المجتهـدين فيـستدل باإلجمـاع              

 .ص الموافق للنص الذي خفي عليه، ولكن غيره من المجتهدين يعلم هذا الن

 :   قال ابن تيمية

ومن قال مـن المتـأخرين إن اإلجمـاع مـستند معظـم الـشريعة فقـد أخبـر عـن حالـه،                    " 

 ٣".فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك 

   فالـشيخ رحمــه اهللا يـرى أن هــذا الحكـم ال يــصح إال إن أراد مطلقـه إضــافته إلـى نفــسه      

إن اإلجمــاع مــستند معظــم الــشريعة :  أن يقــول، فحينئــذٍ نعــم يــصح لــه)الحكــم اإلضــافي(

عنــدي، وهــذا إقــرارٌ منــه بــأن الحكــم عنــد غيــره قــد يكــون بخالفــه، بــأن يكــون الــدليل مــن      

 .الكتاب والسنة الصحيحة هو مستند معظم الشريعة 

ــارة وإرادة الحكــم الحقيقــي المطلــق، الــذي يلــزم           فالــشيخ يــرفض إطــالق هــذه العب

 .يعة جميع المجتهدين في الشر

 :   ويقول في سياق آخر

                                     
القــرائن عنــد األصــوليين : انظــر.  مــا يــصاحب الــدليل ، فيبــين المــراد بــه ، أو يقــوي داللتــه أو ثبوتــه  : القــرائن هــي  ١

١/٦٨.  
 ٢٧٦ مختـصر الـصواعق المرسـلة     ٤/٢٠٤ بـدائع الفوائـد      ٢/٤٧٠،٣٢٢ التحقيق والبيـان     ١/١٨٥البرهان  : انظر ٢

  .١/٢١٦القرائن عند األصوليين 
  .٢٠٠/ ١٩مجموع الفتاوى  ٣



 

 
٣١٦

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

وعلــى هــذا فالمــسائل المجمــع عليهــا قــد تكــون طائفــة مــن المجتهــدين لــم يعرفــوا   " 

 ١".فيها نصاً، فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم 

ا    وذكر الشيخ رحمه اهللا أنه ال يعلم مسألة في الواقع اتفقوا على أنه ال يستدل عليه        

 ٢.بدليل من الكتاب والسنة، خفيت داللته أو ظهرت 

   كما أنه يفهم مـن التقعيـد فـي بـاب اإلجمـاع أن العلـم بـه أسـهل وأقـرب مـن العلـم                          

بالنصوص، مع أن الواقع يدل على أن النصوص أقل من أقوال العلماء، واإلحاطـة بـأقوالهم                 

 .في غاية العسر مقارنة باإلحاطة بالنصوص 

 :  يقول الشيخ

بخــالف النــصوص فــإن معرفتهــا ممكنــة   ! فمــن ذا الــذي يحــيط بــأقوال المجتهــدين؟  " 

 ٣".متيسرة

ــين كيــف أن      ــشواهد كافيــة لتب ــذي يكــون فــي   ) الحكــم الحقيقــي  (    فلعــل هــذه ال ال

األذهان قد ال ينضبط في حالة إضافته إلى الواقع؟ ولعل ذلك بسبب إهمال النظـرة الجزئيـة                 

لبة التجريد واالفتراضات والتقـديرات الذهنيـة علـى النظـرة الواقعيـة             لألدلة أثناء التقعيد، وغ   

 .لألدلة الشرعية التفصيلية 

   وليس المراد من هذا التحليل االكتفـاء عنـد التقعيـد األصـولي بـالحكم اإلضـافي عنـد                   

األدلـــة الجزئيـــة، فـــإن التقعيـــد يجـــب أن ينتهـــي إلـــى حكـــم حقيقـــي كلـــي يحـــتكم عنـــده    

لموضوعية والثبات؛ ألن المتغير النسبي ال يصلح قاعـدة، ولكـن المـراد             المختلفون، يتسم با  

أن يتجه التقعيد األصولي مـن الحكـم اإلضـافي لألدلـة الجزئيـة إلـى الحكـم الحقيقـي الكلـي              

المطلــق للــدليل اإلجمــالي، فتُبنــى القاعــدة فــي األذهــان مــن خــالل واقــع األدلــة الــشرعية            

                                     
  .١٩/١٩٦المصدر السابق  ١
  .١٩/١٩٩المصدر السابق : انظر ٢

  .١٩/٢٠٢،٢٠١مجموع الفتاوى  ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

ديرات وافتراضــات ذهنيــة، مــع تهمــيش رصــيدها    الجزئيــة، ال أن تؤســس القاعــدة علــى تقــ   

 .الخارجي من األدلة التفصيلية 

   ومن هنا يمكن أن نلخص أهمية النظر للحكـم اإلضـافي أثنـاء التقعيـد األصـولي فيمـا                   

 :يأتي

 توسيع استفادة القطع واليقين من األدلـة الـشرعية؛ ذلـك أن بعـض مـا قيـل فيـه                   :أوالً

قـد أفـاد القطـع واليقـين باإلضـافة إلـى بعـض المجتهـدين، وهـذا                  من األدلـة إنـه ال يفيـد العلـم           

 األصـل فـي خبـر اآلحـاد         -على سبيل المثال  -يحتم على صاحب التقعيد أن يقيده، فيجعل        

 .إفادة الظن، وقد يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن، وقد يستدل به في المسائل العلمية 

يعة؛ ذلـك أن ربـط التخطئـة والتبـديع           توسـيع قاعـدة عـذر المجتهـدين فـي الـشر            :ثانياً

قطعـي وظنـي، أصـول وفـروع، ضـروري ونظـري       ( والتأثيم بأحكام كليـة مجـردة فـي الـذهن       

بعيداً عن واقع األدلة الـشرعية الجزئيـة وطبيعتهـا فيـه حـرج ومـشقة عظيمـة علـى                    ) الخ  ..

ليل المجتهدين، في حـين أن كثيـراً مـن هـذه األحكـام تـضطرب إذا أضـيفت للمجتهـد والـد          

 .الجزئي، مما يحتّم التمهل في لوم وتأثيم أو تبديع المخطئ 

 :   يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فــإن اإلنــسان قــد يقطــع بأشــياء علمهــا بالــضرورة، أو بالنقــل المعلــوم صــدقه عنــده،    " 

وغيره ال يعرف ذلك ال قطعاً وال ظناً، وقد يكون اإلنسان ذكياً قوي الذهن سـريع اإلدراك،                 

 ١". من الحق ويقطع به ما ال يتصوره غيره وال يعرفه ال علماً وال ظناً فيعرف

 إثراء التقعيد األصولي باألمثلة المنضبطة مع التقعيد؛ ذلك أن ربط التقعيد ابتداءً             :ثالثاً

باألحكام اإلضافية لألدلة الجزئية يثري التقعيد انتهاءً بأمثلة كثيرة ال تعارضـه؛ ألن التقعيـد           

تداءً من الذهن بعيداً عن األدلة الواقعة فعالً في الـشرع، بـل قيّـد مـا يحتـاج إلـى                     لم ينطلق اب  

 .تقييد بناءً على تلك األدلة الجزئية، فجاءت األمثلة كثيرة ومؤيدة لهذا التقعيد

                                     
  .١٩/٢١١ى مجموع الفتاو ١
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 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
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   لكــنّ المالحــظ فــي التقعيــد األصــولي شــحّ المثــال، حتــى إن بعــض األبــواب تخلــو منــه،  

ن، ثــم يتناقلهــا المؤلفــون فــي العلــم علــى وجــهٍ يــوحي للمتأمــل   وبعــضها تجــد مثــاالً أو مثــالي 

 .وكأن رصيد األصل من األدلة الجزئية قليل أو منعدم

   والحقيقة أن ذلك ربمـا نعـزوه إلـى التجريـد الـذي طغـى علـى التقعيـد األصـولي ابتـداءً،                       

عــود علــى حتــى إذا جــاء األصــولي يبحــث عــن األمثلــة لــم تنــضبط لــه مــع هــذا التجريــد، إال أن ي 

تقعيده بالتقييد أو االستثناء، وهو ما ال ينسجم مع المنهج النظري التجريدي للتـأليف، الـذي         

أَلِـفَ إخــضاع الواقــع لمــا تقــرر فــي األذهــان مــن كليــات وأصــول، حتــى لــو كــان علــى حــساب  

 .تقليل األمثلة أو إهمالها 

م الحقيقـي الكلـي إلـى       إن المثال على القاعدة األصـولية يعبّـر عـن االنتقـال مـن الحكـ         

الحكم اإلضافي الجزئي؛ ولذا قد نجد اختالفاً فـي صـالحية المثـال علـى القاعـدة، بـسبب أن                     

 .الحكم اإلضافي متغير كما سبق، في حين أن الحكم الحقيقي مطلق ثابت 

ــر دون         ــرددٌ بــين معنيــين أو أكث ــال يقــرر األصــوليون أن المجمــل مت    فعلــى ســبيل المث

م حقيقي، ولكنهم عندما مثلوا عليه اختلفوا في كون هذه األمثلة مـن           فهذا حك  ١ترجيح،

 فهــــذا هــــو الحكــــم اإلضــــافي؛ ألن هــــذه األمثلــــة مجملــــة باإلضــــافة إلــــى بعــــض  ٢المجمــــل،

المجتهدين، وهم الذين جعلوها مثاالً صالحاً يُربط بالتقعيد، في حين أنها ظـاهرة ال إجمـال                

 .الذين جعلوها مما ادُّعِيَ إجماله وال إجمال فيه فيها باإلضافة إلى مجتهدين آخرين، وهم 

ــاً ــه؛ ذلـــك أن    :رابعـ  تقليـــل الفرضـــيات والمـــسائل اللفظيـــة والنظريـــة فـــي أصـــول الفقـ

المتكلمين في أصول الفقه أثاروا بحوثاً نظريـة تجريديـة بمعـزل عـن أدلـة الـشرع الواقعـة،                

ــل، وال تَـــسُنّ        ــب عليـــه عمـ ــى وجـــهٍ ال يترتـ ــاءت بعـــض أصـــولهم علـ ــاً لالجتهـــاد  فجـ  طريقـ

                                     
 أصـول   ٢/٢٨ المستـصفى      ١/١٤٢ العـدة    ٤٥ الحـدود    ١/٣١٧المعتمـد   : انظر تعريفات األصـوليين للمجمـل فـي          ١

  .١/١٦٨السرخسي 
فمـنهم مـن يـرى أنـه     ) حرمـت علـيكم أمهـاتكم    : ( اخـتالف األصـوليين فـي إجمـال قولـه تعـالى           : مثال ذلك    ٢

 .يم إلى األعيان ال يجعل الداللة مجملة مثال على المجمل، ومنهم من يرى أن إضافة التحر
  .٢/٦٥٩ شرح مختصر الروضة ١/١٩٥ أصول السرخسي ٢/٢٨ المستصفى ١٠٣المنهاج للباجي : انظر
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والمجتهدين، في حين أن التقعيـد عنـدما ينطلـق مـن تلـك األدلـة الواقعـة، فيـألَف المجتهـد                      

طبيعة هذه األدلة وصفاتها التي تكون عليها، ينعكس ذلك علـى التقعيـد األصـولي انتهـاءً؛                 

ــة المجتهــدين فــي اســتنباط األحكــام            ــه ابتــداءً مــن كونــه آل ــأتي اســتجابةً لمــا وضــع ل إذ ي

 ١.لشرعية ا

 تأســيس التقعيــد األصــولي علــى مــنهج االســتقراء؛ ذلــك أن ربــط التقعيــد         :خامــساً

بــالحكم اإلضــافي يعتبــر المحــك الحقيقــي الختبــار ســالمة التقعيــد، وقربــه مــن واقــع األدلــة 

الــشرعية، وحــين يظهــر التفــاوت الواســع بــين الحكــم الحقيقــي والحكــم اإلضــافي فهــذا   

ليــه التقعيــد فيــه خلــل، ولــم يقــم التقعيــد ابتــداءً علــى تتبــع       معنــاه أن المــنهج الــذي بنــي ع  

الجزئيــات للوصــول لتقعيــد كلــي ينطبــق عليهــا وال يخالفهــا؛ ذلــك أن التقعيــد ال يكفــي أن       

يؤخذ من دليل واحد أو دليلـين، بـل يجـب علـى المجتهـد أن يـستقرئ أدلـة تفـصيلية كثيـرة                 

قعّــد لهـا، ويختبـر صــمود تقعيـده مــن    جـداً، يتتبـع مــن خاللهـا بعـض األحكــام الكليـة التـي ي      

 .خالل هذه األدلة، وهذا يعطي التقعيد متانة وقوة 

 والكـــالم عـــن موضـــوع ٢)االســـتقراء(  وهنـــا يتـــضح الفـــرق بـــين الكـــالم عـــن موضـــوع 

وربطهمــا بالتقعيــد، فــالحكم اإلضــافي عالقتــه بالتقعيــد عالقــة اختبــار،    ) الحكــم اإلضــافي(

ــر هــذه الكليــات هــل تنط    ــد بعــض المجتهــدين،      بحيــث نختب بــق علــى بعــض الجزئيــات عن

وحيث قام التفاوت فهذا معنـاه أن التقعيـد أساسـاً لـم يُـبنَ علـى اسـتقراء هـذه الجزئيـات           

وغيرهــا، ممــا يتطلــب العــودة بالتقعيــد إلــى مــنهج االســتقراء، ولــو بنــي التقعيــد ابتــداءً علــى     

، )الحكم اإلضـافي (و) حقيقيالحكم ال(منهج االستقراء لما وجد هذا التفاوت الواسع بين    

وحيث اختلف الحكمـان بعـد االسـتقراء فـي بعـض الجزئيـات فلـصفات زائـدة ميزتهـا عـن            

 .غيرها، وهذا ال يضر بكلية التقعيد

                                     
  .١٩ أصول الفقه  ألبي زهرة ٥/١٣٨الفتاوى الكبرى : انظر ١

 .تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمرٍ يشمل تلك الجزئيات : االستقراء هو  ٢
  .٥٢االستقراء للسنوسي : رانظ
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   وفي ظني أن التفاوت الحاصل بين الحكم الحقيقي الكلي والحكم اإلضافي الجزئي            

ض العلماء يختار االستقراء منهجاً     أثناء تنزيل التقعيد على واقع األدلة الشرعية جعل بع        

 .للتقعيد األصولي كابن تيمية والشاطبي

   وهــذه األهميــة للحكــم اإلضــافي أثنــاء التقعيــد األصــولي ال تعنــي التقليــل مــن قيمــة           

األحكام الكلية التي وصل لها علماء األصول، أو اتهامها بالقصور في هذا البـاب، أو الـدعوة         

م نــسبية يــدّعي كــل مجتهــدٍ أنهــا هــي الحــق، بــل المــراد    ليحــتكم المجتهــدون إلــى أحكــا 

االلتفات ألحكام األدلة التفصيلية عندما يتفاعل معها عقل المجتهد، وأخذ ذلك باالعتبار            

أثناء التقعيـد األصـولي، وفـي النهايـة سـيتفق الجميـع علـى ضـرورة أن تـؤول أحكـام أصـول                        

تكم إليهـا المجتهـدون المختلفـون    الفقه إلى قواعد كلية تتسم بالموضوعية والثبـات، يحـ       

 .في األدلة التفصيلية 

 

@       @       @ 
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 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 الثاني المبحث
 في أصول الفقه )اإلضافي  الحكم( 

 :مطالب ثالثة وتحته

 المطلب األول
 القطعية والظنية في األدلة

:    التقسيم المشهور عند األصوليين أن األدلة تنقـسم إلـى قطعيـة وظنيّـة، فـالقطعي           

ما ترجّح أحد احتماليه على اآلخر     :  والظني ١ لم يتطرق إلى داللته احتمالٌ ناشئٌ عن دليل،        ما

 ٢.من غير قطع 

   وقــسموا المــسائل بنــاءً علــى ذلــك إلــى مــسائل قطعيــة ومــسائل ظنيــة، وبعــضهم      

 .جعل القطعية مسائل األصول، والظنية مسائل الفروع 

 حيث هي، بغض النظر عن إضافتها إلى           وهذا التقسيم حكمٌ حقيقي على األدلة من      

مـــستدل معـــيّن، فهـــو تقـــسيمٌ منـــضبطٌ تمامـــاً فـــي األذهـــان فقـــط، وحـــين نربطـــه بالـــدليل   

 .التفصيلي في الخارج، أو باألدلة الشرعية الواقعة يصعب ضبطه

   وال يخفــى علــى مطــالع لكتــب أصــول الفقــه أن األمثلــة الجزئيــة علــى الــدليل القطعــي     

ن عنـد بعـضهم تلميحـات وإشـارات إلـى نـدرة الـدليل القطعـي، وذلـك عنـد                     نادرة جداً، بـل إ    

 ٣.الكالم عن ندرة النصوص، وهي ما كانت داللته قطعية 

   وسبب ندرة األمثلة على القطعي صعوبة دعوى أن الدليل الجزئي مجرداً يفيد القطع              

دلـة التفـصيلية    واليقين بشرط التجريد، كمـا هـو الحكـم الحقيقـي فـي األذهـان، وإال فـإن األ                  

التي تفيـد القطـع واليقـين باإلضـافة للمجتهـدين المـستدلين كثيـرة جـداً بحمـد اهللا، ولكـنْ                      

                                     
 ١/٥٧ كـشف األسـرار للنـسفي      ٣/٢٩ شرح مختصر الروضـة      ٣٤٠ شرح تنقيح الفصول     ١٦٦المنخول  : انظر ١

 .١/١٠تيسير التحرير 
  .١/١٦١ شرح مختصر الروضة ٦٣ شرح تنقيح الفصول ١/٥٧ التمهيد ١/٨٣ العدة ١/٦المعتمد : انظر ٢
  .١/٤٦٥البحر المحيط  ٣
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 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
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بشرط أال نحاول استفادة القطعيـة مـن الـدليل مجـرداً، بـل يـضاف إلـى عـدة عوامـل أخـرى                        

تؤثر في القطعية أو الظنية، وهي أكثر من أن تحصر في عدد، أو توصف عند مـستدل واحـد                  

ها، وبعضها يرجع إلى الدليل الجزئـي ذاتـه، والـبعض اآلخـر يرجـع إلـى القـرائن واألدلـة                    لتفاوت

الجزئيـــة األخـــرى المحيطـــة بهـــذا الـــدليل، وبعـــضها يرجـــع لحـــال المـــستدل وقدرتـــه علـــى    

االسـتدالل، فهــذه كلهـا تجتمــع فـي الواقــع لتنــتج القطـع أو الظــن، وهـو الحكــم بــالقطع أو      

 ) .الحكم اإلضافي ( فة إلى مجتهدٍ معيّن اليقين على دليل معيّن باإلضا

 :   يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

القطع والظن يكون بحسب ما وصـل إلـى اإلنـسان مـن األدلـة، وبحـسب قدرتـه علـى                    " 

االستدالل، والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعيـة أو ظنيـة لـيس هـو صـفة              

 ١" .مالزمة للقول المتنازع فيه 

 :ل في سياق آخر يتعلق بالقطع والظن    وقا

فكون المقدمة يقينية أو غيـر يقينيـة، أو مـشهورة، أو مـسلمة أو غيـر مـسلمة، أمـورٌ                   " 

نــسبية وإضــافية، تعــرض بحــسب شــعور اإلنــسان بهــا، ولهــذا تنقلــب المظنونــة فــي حقــه    

 ٢".يقينية معلومة 

 :   ويقول ابن القيم 

ــدليل مــن األمــور الظنيــة أو ا   "  ــاختالف المــدرِك     كــون ال ــة أمــرٌ نــسبي، يختلــف ب لقطعي

المستدل، ليس هو صفة للدليل في نفسه، فهذا أمرٌ ال ينازع فيه عاقـلٌ، فقـد يكـون قطعيـاً                 

 ٣".عند زيد ما هو ظنيٌ عند عمرو 

 :   ويقول أيضاً

                                     
  .١٩/٢١١تاوى مجموع الف ١

  .١/٤٨المصدر السابق  ٢

  .٦٢٩مختصر الصواعق المرسلة  ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

ــصير المـــسألة      "  ــده فتـ ــارتين فـــصاعداً عنـ ــارض أمـ ــا يعـــرض الـــشك للمكلـــف بتعـ إنمـ

 إليه، فهي شكية عنده، وربما تكـون ظنيـة لغيـره، أو لـه فـي وقـتٍ                  مشكوكاً فيها بالنسبة  

 ١" .آخر، وتكون قطعية عند آخرين 

   وهذا التفاوت في استفادة القطع والظن من األدلة إذا أضيفت إلى المجتهدين يجعل             

الحكم عليها في التقعيد بالقطعيـة أو الظنيـة حكمـاً أكثريـاً ال كليـاً، ولـو سـلموا بهـذا لمـا                       

زعهم منازع حتى فيما قالوا عنه إنه ظنيٌ كخبر اآلحاد؛ ألن من يـراه يفيـد العلـم لـم يـدّعِ                      نا

 .ذلك في كل الصور 

 :   قال القرافي

إنما النزاع هل يمكن أن يحصل العلـم فـي صـورة أم ال؟ فـأنتم تنفونـه علـى اإلطـالق،                  " 

 ٢" .ونحن نثبته في صورة

 :   وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ٣".داً من العقالء لم يقل إن كل خبر واحدٍ يفيد العلم إن أح" 

   ولكنهم يجعلونها كلية، فينفون إفادة العلم عـن كـل خبـر واحـد، والشـك أن هـذا          

الحكم الحقيقي قابعٌ في الذهن فقـط، فأمـا أدلـة الـشارع الواقعـة مـضافةً إلـى المجتهـدين                     

قيقـي ولـو فـي صـورة كمـا قـال            قـد يخـالف الحكـم الح      ) الحكم اإلضـافي    ( فلها حكمٌ آخر    

 .  القرافي

ــى            ــاً بإضــافته إل ــر علمــاً أو ظن ــستفاد مــن الخب ــذي ي ــر الحكــم ال ــة تغيّ ــين ابــن تيمي    ويب

 :المجتهد بقوله

ولهــذا كــان علمــاء الحــديث الجهابــذة فيــه المتبحــرون فــي معرفتــه قــد يحــصل لهــم   " 

دقها فــضالً عــن العلــم  اليقــين التــام بأخبــار، وإن كــان غيــرهم مــن العلمــاء قــد ال يظــن صــ     

                                     
  .٣/٢٧١بدائع الفوائد  ١

  .٣٥٥شرح تنقيح الفصول  ٢

  .٢٤٤المسودة  ٣



 

 
٣٢٤

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

بــصدقها؛ ومبنــى هــذا علــى أن الخبــر المفيــد للعلــم يحــصل مــن كثــرة المخبــرين تــارة، ومــن   

 ١" .صفات المخبرين أخرى، ومن نفس اإلخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبَر له أخرى 

 :   ثم قال

م بــأن فقــد يقطــع قــومٌ مــن العلمــاء بداللــة أحاديــث ال يقطــع بهــا غيــرهم، إمــا لعلمهــ " 

الحديث ال يحتمل إال ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى اآلخر يُمنـع حمـل الحـديث عليـه،              

 ٢".أو لغير ذلك من األدلة الموجبة للقطع

   فإذن األدلة الموجبـة للقطـع باإلضـافة إلـى المجتهـدين فـي المـسائل المعيّنـة كثيـرة،                

ظنــي مــن األدلــة الكليــة يــأتي مجــرداً  وال يــصح أن نتــصور أن خبــر اآلحــاد، أو مــا قيــل عنــه إنــه   

، بـل تحتــف بــه قـرائن وأدلــة أخــرى فــي   )الحكــم اإلضــافي ( لوحـده عنــد االســتدالل بـه معينــاً   

 .نفس الباب قد تورث العلم 

   بــل إن القطعــي مــن األدلــة كــالخبر المتــواتر قــد اختلــف األصــوليون هــل يفيــد العلــم        

 لعــل أقربهمــا لواقــع األدلــة الــشرعية  ٣قــولين،مجــرداً، أو يفيــد العلــم محتفــاً بــالقرائن علــى  

القــول بــالقرائن؛ ألن هنــاك عالقــة تــالزم بــين قطعيــة الــدليل فــي الواقــع وتــوافر القــرائن           

والــدالئل حولــه، فقطعيــة الــدليل تــدل علــى وفــرة القــرائن حولــه، ووفــرة القــرائن تــدل علــى     

أصـبح  ) تـالزم واقعـي   ( عيـة  قطعية الدليل، فإذا حصل التالزم في الواقع بـين القـرائن والقط        

ــاً، ولــو طُلــب ممــن يــدعي التجريــد فــي األدلــة         البحــث فــي أيهمــا حــصل العلــم بــه بحثــاً نظري

 .القطعية أن يذكر خبراً متواتراً لم تحتف به القرائن في الواقع لعجز عن ذلك 

                                     
  .٢٠/٢٥٨مجموع الفتاوى  ١

  .٢٠/٢٥٩المصدر السابق  ٢

ــى األصــول   ٣/٤٦الفــصول : انظــر ٣ ــة ٦/٢٩٥٦  نفــائس األصــول ٢/١٤١ شــرح المعــالم  ٢/١٥٢ الوصــول إل  نهاي
  .٣١٦ – ٢٩٨/ ١القرائن عند األصوليين :  وانظر المسألة بتوسع ٧/٢٧٦٦الوصول 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

ائن  والقـر  ١   وقد يقال في تأويل الخالف السابق بالتفريق بين القرائن المتـصلة الالزمـة،            

 فاألولى داخلة في ماهية الدليل، وجزءٌ منه، كمعرفـة صـدق المخبـرين، ونحوهـا                ٢المنفصلة،

من القرائن التي ال تنفك عن نفس الخبر، فال يفيد الخبر المتواتر العلم إال بها، وهـذا مقـصد               

من اشترط القرائن، بينما القرائن المنفصلة قد تحتف بـالخبر المتـواتر فـي الخـارج، ولكنهـا             

يست شرطاً لحصول العلم به، وإال الستوى المتواتر وخبر اآلحاد، فإن الثاني يحصل العلم              ل

 ٣.به بالقرائن المنفصلة 

   والحقيقة أن هذا الكالم مقبول نظرياً، ولكن عندما نـأتي لواقـع األدلـة الـشرعية يَـرِد           

 :عليه اعتراضان

رد عـن القـرائن المنفـصلة،     أن المطلوب إثبات وجـود خبـر متـواتر فـي الواقـع تجـ       :األول

مع استحضار أن باب القرائن المنفـصلة واسـع، ومنهـا األدلـة الـشرعية األخـرى التـي وردت             

في نفس الباب، والمجتهدون متفاوتون في العلم بها واستحضارها، وحيث لم يثبت ذلـك              

تفاصـيل  يبقى الكالم نظرياً بعيداً عن واقع األدلة الشرعية، وأحوال المستدلين العـارفين ل      

 .تلك األدلة 

 على تسليم وجود الخبر المتـواتر مجـرداً عـن القـرائن المنفـصلة يبقـى                 :واإليراد الثاني 

الكالم في أن القرائن المتصلة يتفاوت المجتهـدون فـي اسـتفادة العلـم منهـا، وهـذا معنـاه                    

 .تفاوتهم في استفادة العلم من الخبر المتواتر 

قـع األدلـة الـشرعية يـشهد بتـوافر القـرائن المنفـصلة،              وهذا على التسليم، وإال فإن وا     

 .وتكاثرها حول األخبار المتواترة 

                                     
القـرائن التـي ال تـستقل بنفـسها عـن الـشيء الـذي تقتـرن بـه ، وتـسمى الالزمـة وغيــر            : القـرائن المتـصلة هـي     ١

  .١/١٧٧،١٧٦القرائن عند األصوليين : انظر. المستقلة 
 القــرائن التــي تــستقل بنفــسها عــن الــشيء الــذي تقتــرن بــه ، وتــسمى المــستقلة        :القــرائن المنفــصلة هــي   ٢

  .١/١٧٣،١٧٢القرائن عند األصوليين . والزائدة والخارجية 

 ومـا  ٣٠٤/ ١انظر هذا التأويل للخالف عند األستاذ الدكتور محمد المبارك في كتابه القرائن عند األصوليين     ٣
 .بعدها 



 

 
٣٢٦

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

ــسر        ــرائن، ويـ ــرة القـ ــي كثـ ــاد فـ ــار اآلحـ ــواترة وأخبـ ــار المتـ ــين األخبـ ــرق بـ ــون الفـ    ويكـ

تحصيلها والعلم بها في األخبار المتواترة، بخالف أخبار اآلحاد، فالقرائن تحتـاج لـشدة فـي            

 فــي التأمــل والنظــر، وقــد يظفــر بهــا المجتهــد، وقــد ال يظفــر، فكــأن     البحــث والطلــب، ودقــة 

القرائن المنفصلة جزء من ماهية الخبر المتواتر، داخلة في ماهيته، كمـا قـالوا فـي المتـصلة،        

 .وذلك بالنظر لكثرتها في الواقع، ويسر تحصيلها والعلم بها، بخالف خبر اآلحاد 

 للمــستدل أثنــاء الكــالم عــن القطعيــة أيــضاً،     إن هــذا التحليــل يــدل علــى أهميــة النظــر 

وأهمية إضافة األدلة إلى المجتهد للحكم عليها بالقطعية أو عدمها، والنظر لطبيعـة األدلـة     

 ) .الحكم اإلضافي ( الشرعية من هذه الجهة أيضاً 

   لقد انتقـد اإلمـام الـشاطبي تجريـد األدلـة الجزئيـة، وادعـاء أن القطعيـة تـستفاد منهـا             

 عن أي نظـر فـي الـدالئل والقـرائن األخـرى، وبـين أهميـة اعتمـاد االسـتقراء والنظـرة                    مجردة

 ١.الشمولية للشريعة عند االستدالل باألدلة الجزئية 

   إن تجريد األصول وغلبة الصفة النظرية عليها أثـر فـي النظـرة للـدليل الجزئـي، فبنيـت                   

 وهــذا التجريــد وصــل لدرجــة  بعــض األحكــام علــى أن الــدليل الجزئــي يفيــد القطــع مجــرداً،   

إغفال المجتهد، بل إغفال طبيعة العقل البشري، والذي ال يستطيع النظـر فـي دليـل واحـد                  

بمعزل عما ثبت عنده من العلوم، بل إن بعض القرائن والدالئل تحـضر فـي ذهـن المجتهـد                   

 .ضرورة، ال يستطيع دفعها 

قــوع التــشابه فــي األدلــة      وممــا يتــصل بــالكالم عــن القطعيــة والظنيــة الكــالم عــن و    

الشرعية، حيث يخلط البعض بين التشابه الحقيقي الذي ينفرد اهللا تعالى بعلمه، والتشابه              

اإلضــافي الــذي يعلمــه الراســخون فــي العلــم، وقــد يخفــى علــى غيــرهم، فهــذا لــه حكمــان،       

 :حكمٌ حقيقي، وحكمٌ إضافي

                                     
 . عند كالمه عن المقدمة الثالثة ١/٢٩،٢٨الموافقات : انظر ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

أن هــذه األدلــة محكمــة فــي نفــسها، معلومــة المعنــى، ال تــشابه : فــالحكم الحقيقــي

فيها، بدليل أن معناها معلومٌ للراسـخين فـي العلـم، فهـي مـن قبيـل المحكـم ال مـن قبيـل                      

 .المتشابه الحقيقي؛ ذلك أن التشابه اإلضافي ال يلزم منه التشابه الحقيقي في نفس األمر 

 إلـى بعـض العلمـاء، فقـد يخفـى المعنـى              فهو التـشابه باإلضـافة     :فأما الحكم اإلضافي  

ــتدالل، والـــسالمة مـــن        ــدرة علـــى االسـ ــو، كالقـ ــه هـ ــانع يرجـــع إليـ ــى بعـــضهم لمـ ــراد علـ المـ

المعــارض، ونحــو هــذه الموانــع، فيــصبح الــدليل باإلضــافة إلــى هــذا المجتهــد متــشابهاً، وهــذا   

م مــن التــشابه ال يعطــي هــذا المجتهــد الحــق فــي تعميمــه علــى جميــع المجتهــدين، فــال يلــز  

 .التشابه عنده التشابه عند غيره 

 :   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا 

 ١".فال يلزم في كل آية ظنها بعض الناس متشابها أن تكون من المتشابه " 

 :   وقال

 ٢".التشابه أمرٌ نسبي إضافي، فقد يشتبه على هذا ما ال يشتبه على غيره " 

افي ال يسوّغ للمجتهد الحكم بالتشابه الحقيقي على           والمقصود هنا أن التشابه اإلض    

هذا الدليل؛ ألن معنى هذا أنه يحكم على جميع المجتهدين بالعجز عن تفـسيره، والواقـع                

 .بخالف ذلك، بل هو متشابه عنده فقط 

   وكما أن دائرة التشابه اإلضافي تتـسع بـالنظر لقـدرة العـالم علـى االسـتدالل، وسـعة                  

 عدم ذلك، أيضاً تتـسع أكثـر إذا مـا قارنـتَ فهـم العلمـاء بفهـم العـوام،                 علمه، وتقواه، من  

ــرٌ مــن المحكمــات هــي باإلضــافة لهــم متــشابهات، يكــون فرضــهم اإلمــساك عــن          فكثي

 .الكالم فيها، وسؤال أهل العلم 

أن التكاليف االعتقادية والعمليـة ممـا يـسع األمـي           :    وقد أورد الشاطبي قاعدة مفادها    

 ٣.ه الدخول تحت حكمها تعقّلها؛ ليسع

                                     
  .١٧/٣٨٤مجموع الفتوى  ١
  .١٧/٣٩٦المصدر السابق  ٢
  .٢/١٤١الموافقات : انظر ٣



 

 
٣٢٨

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

أن القــرآن مــشتملٌ علــى مــا يعقلــه العلمــاء وال  :    ثــم أورد علــى نفــسه اعتراضــاً مفــاده 

 :تعقله العامة، فأجاب عنه من عدة وجوه، أحدها قوله 

، وإنما هي أمورٌ تعرض لمن تمرّن في علـم      ...أنها أمورٌ إضافية، لم يتعبد بها أول األمر         " 

م التكليف، وامتاز عن الجمهور بمزيد فهمٍ فيها، حتى زايل األميـة            الشريعة، وزاول أحكا  

 ١".من وجه، فصار تدقيقه في األمور الجليلة بالنسبة إلى غيره ممن لم يبلغ درجته

   وهنــا أشــير إلــى أن اإلحكــام الحقيقــي يجتمــع مــع التــشابه اإلضــافي، ولكــن التــشابه   

ال يمكـن أن يكـون الـدليل متـشابها فـي            الحقيقي ال يجتمـع مـع اإلحكـام اإلضـافي، بمعنـى             

 .نفس األمر، ومحكماً باإلضافة إلى بعض المجتهدين 

) ما علم ضرورة من الدين( أيضاً عند كالم األصوليين عن      ) الحكم اإلضافي   (    ويظهر  

فهذا القسم من األحكام الشرعية يجعل له علماء األصول مزية وقوة عن القسم اآلخر         

فــي (وهــذان القــسمان يعبــران عــن حكمــين كليــين ٢) ر واالســتداللمــا علــم بطريــق النظــ(

ــا علـــم بطريـــق النظـــر    )الـــذهن ، فمـــا علـــم ضـــرورة يجـــب أن يثبـــت كـــذلك لكـــل أحـــد، ومـ

 .واالستدالل ال يمكن أن يعلم ضرورة ولو لمستدل واحد 

ــى مجتهــدٍ معــين يــضطرب هــذا الحكــم،          ــشريعة إل ــا حــين نــضيف أحكــام ال    ولكنن

رورية بدأت نظرية عند البعض ثـم انتهـت ضـرورية، وقـد تثبـت بعـض          فبعض األحكام الض  

األحكام ضرورية عند بعض المجتهدين، في حين أن غيرهم تكـون دائـرة عنـده فـي حيّـز         

 .االستدالل والنظر 

 :   قال ابن تيمية

فكون الشيء معلومـاً مـن الـدين ضـرورةً أمـرٌ إضـافي، فحـديث العهـد باإلسـالم ومـن                       " 

دة قــد ال يعلــم هــذا بالكليــة، فــضالً عــن كونــه يعلمــه بالــضرورة، وكثيــرٌ مــن   نــشأ بباديــة بعيــ

العلمــاء يعلــم بالــضرورة أن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم ســجد للــسهو، وقــضى بالديــة علــى 

                                     
  .٥/١١٦: وانظر . ٢/١٤٦الموافقات  ١

  .١/١٦٧ التحصيل ١/١٣٣ نفائس األصول ١/٦ المحصول ٢/٤٠٠المستصفى : انظر ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

العاقلة، وقضى أن الولد للفراش، وغير ذلـك ممـا يعلمـه الخاصـة بالـضرورة، وأكثـر النـاس ال                      

 ١".يعلمه البتة 

في هذه المـسألة إخراجهـا مـن الفقـه عنـد            ) الحكم اإلضافي   ( ى إهمال      وقد ترتب عل  

وقـد أسـسوا    ) المـستدل علـى أعيانهـا       ( بعض العلماء، حيث يضمّنون تعريف الفقه كلمـة         

 ٢.أن هذه األحكام الضرورية تعلم بدون استدالل 

 :٣   قال التبريزي

لدين كالصالة والـصوم،    ال يحسن االحتراز عن شعائر اإلسالم التي هي ضرورية من ا          " 

ــذٍ، وفقــه           ــم تكــن ضــرورية حينئ ــيهم، ول ــصحابة رضــوان اهللا عل فــإن الفقــه كــان حاصــالً لل

 ٤".الصحابة رضوان اهللا عليهم يجب أن يتناوله الحد 

 :   وقال ابن تيمية

وما يعلم من الدين ضرورة جزءٌ من الفقه، وإخراجه من الفقه قولٌ لم يعلم أحدٌ من                " 

ه، وال احترز بهذا القيد إال الرازي ونحوه، وجميع الفقهاء يـذكرون فـي كتـب             المتقدمين قال 

الفقــه وجــوب الــصالة والزكــاة، والحــج واســتقبال القبلــة، ووجــوب الوضــوء والغــسل مــن       

 ٥".الجنابة، وتحريم الخمر والفواحش، وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة 

ة بالقطعيــة والظنيــة كانــت كليــة     وهــذا يؤكــد أن بعــض األحكــام األصــولية المتعلقــ 

( ، ولــم تنطلــق مــن واقــع األدلــة الــشرعية التفــصيلية       )الحكــم الحقيقــي  ( ذهنيــة مجــردة  

 .، وحين تطبيقها على واقع هذه األدلة احتاجت إلى تقييد أو استثناء )الحكم اإلضافي 

                                     
  .١٣/١١٨مجموع الفتاوى  ١

  .١/١٦٧ التحصيل ١/١٣٣ األصول نفائس ١/٦ المحصول ٢/٤٠٠ المستصفى: انظر ٢

هــ ، فقيـه أصـولي، مـن     ٥٥٨أبو سعد مظفر بن أبي الخير محمد بـن إسـماعيل التبريـزي الـشافعي، ولـد سـنة          ٣
 .هـ ٦٢١المختصر في الفروع، وتنقيح المحصول في أصول الفقه ، توفي سنة : مؤلفاته

  .٧/٢٥٧ األعالم ٨/٣٧٣طبقات السبكي : انظر
  .١/١٣٨،١٣٧نفائس األصول  ٤

  .١٣/١١٨مجموع الفتاوى  ٥



 

 
٣٣٠

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

 الثاني المطلب
 الفقه أصول قطعية

 أصول الفقه قطعية هذه األصول، بمعنى          من المسائل المشهورة التي يبحثها علماء     

هل يشترط في األدلة المثبتة لها أن تكون قطعية، أم يجوز أن تثبت بعض األصـول باألدلـة          

 الظنية ؟

   فقد ذهب بعض األصوليين إلى أن أصول الفقـه قطعيـة، وبنـاءً عليـه ال تثبـت إال باألدلـة                    

 ١.القطعية فقط، والظن ال مجال له في أصول الفقه 

  وذهب البعض اآلخر إلى أن أصول الفقه منهـا مـا هـو قطعـيٌ، ومنهـا مـا هـو ظنـي، بنـاءً                         

 ٢.على ثبوت بعض هذه األصول بأدلة ظنية 

الحكـــم (  وإنمـــا ربطهـــا بـــالكالم عـــن ٣   ولـــيس المقـــصود هنـــا بحـــث هـــذه المـــسألة، 

 :في أصول الفقه، فأقول وباهللا التوفيق) اإلضافي 

 :صول الفقه له محالن الكالم عن قطعية أ: أوالً
 قطعية أصول الفقه مـن حيـث هـي، بغـض النظـر عـن إضـافتها لمجتهـدٍ             :المحل األول 

معيّن، وإنما الحكم على أصول الفقه حكمـاً كليـاً عامـاً بالقطعيـة أو الظنيـة، وهـذا المحـل         

هو الذي ركز عليه المختلفون في المـسألة، والشـك أنـك عنـدما تريـد الحكـم علـى أصـول                     

ن هذه الجهة البد أن تنظـر لواقـع أصـول الفقـه المدونـة، واألدلـة التـي حـشدت أثنـاء                       الفقه م 

 .الكالم عن حجية األصل، ومنزلتها بين القطعية والظنية 

   إن المتصفح لما دونه المصنفون في هذا العلم يجد مطالـب كثيـرة اسـتندت إلـى أدلـة       

ألصول أكثر مـن أن ينكـره أحـدٌ،      ظنية، كما أن االختالف الواسع أثناء تقرير حجية بعض ا         

 ٤.وهو أمارة الظنية التي تعتري هذه األصول 

                                     
  .١/١٧ الموافقات ٢/٣٩٩ المستصفى ٧التلخيص : انظر ١
  .٣/٦١٦ شرح مختصر الروضة ٤/١٠٨١ العدة ١/٤٣٥ شرح اللمع ٢/١٩المعتمد : انظر ٢
  .١/١٨٩لتخطئة  التصويب وا١٠١القطعية من األدلة األربعة : انظر المزيد عن هذه المسألة في  ٣
 مقاصــد الــشريعة البــن ٦/٥٦ مجمــوع الفتــاوى ٣/٦١٦ شــرح مختــصر الروضــة ١/١٦١نفــائس األصــول : انظــر ٤

  .١٦٨عاشور 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 :   يقول ابن عاشور 

لم نرهم دونوا في أصول الفقه أصوالً قواطع يمكن توقيف المخالف عند جريـه علـى                " 

خــالف مقتــضاها، كمــا فعلــوا فــي أصــول الــدين، بــل لــم نجــد القواطــع إال نــادرة، مثــل ذكــر        

حفــظ الــدين، والــنفس، والعقــل، والنــسب، والمــال، والعــرض، ومــا عــدا : يةالكليــات الــضرور

 ١".ذلك فمعظم أصول الفقه ظنية 

   والحقيقة أن ادعاء قطعية األصـول مـن هـذه الجهـة يغلـب عليـه التقـدير واالفتـراض                    

الذهني، بعيداً عـن واقـع األصـول المدونـة، كمـا أنـه خاضـعٌ لقـضية االصـطالح التـي اسـتقرت                  

 .م بالتفريق بين األصول والفروع، وربط األصول بالقطعية والفروع بالظنيةعند القو

 :   قال الشاطبي

االصطالح اطّرد علـى أن المظنونـات ال تجعـل أصـوالً، وهـذا كـافٍ فـي اطّـراح الظنيـات                " 

 ٢".من األصول 

على أصول الفقه من حيث القطعية والظنيـة،        ) الحكم الحقيقي   (    وهذا المحل يمثل    

 .طلق من أصول الفقه المدونة، فأصول الفقه من هذه الجهة ظنية وين

 قطعية أصول الفقه باإلضـافة إلـى مجتهـدٍ معـيّن؛ ذلـك أن هـذه األصـول                   :المحل الثاني 

في الواقع تمثل أداة االستنباط لمجتهد معين، وهذا المجتهـد قـد ثبتـت عنـده حجيـة هـذه                    

ة األصـل قبـل البنـاء عليـه، وحيـث لـم       األصول بأدلة كثيـرة، وقـد حـصل عنـده القطـع بحجيـ             

يحصل القطع لبعض المجتهدين فلتفريطه في البحث، وربما الكتفائه باألدلة المدونة التـي             

 .سبق ذكرها في المحل األول، والتي ال تصل ببعض األصول لدرجة القطعية 

    وهذا المحل يقوم على أساس التفريق بين أدلة أصول الفقه المدونة وما يحـصل فـي              

أذهــان المجتهــدين منهــا، ذلــك أن مــا يحــصل فــي أذهــانهم هــو المــدرك الحقيقــي لهــذه           

 .األصول، وما دونوه من أصول هو دليلٌ على تلك األدلة، وليس حاصراً مستوعباً لها 

                                     
  .١٦٨مقاصد الشريعة  ١

  .١/٢٣الموافقات  ٢



 

 
٣٣٢

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

 :   جاء في نفائس األصول

مسائل أصول الفقه قطعية، ومدركها ليس موضوعاً في الكتب، بـل حـصل للعلمـاء               " 

ع والبحـث، فـصارت عنـدهم كـسخاء حـاتم، وشـجاعة علـي، فـال يمكـن أن                    بكثرة االطـال  

يوضع في الكتب ما يفيـد القطـع بـذلك، بـل إنمـا حـصل القطـع لمـن حـصل لـه ذلـك بكثـرة                   

 ١".االطالع، وحينئذٍ الموضوع في الكتب إنما هو ثبتة على أصل المدرك، ال نفس المدرك 

 :   وجاء في سياق آخر

سائل أصول الفقه يحصل بها العلـم لمـن كثـر اطالعـه، واشـتد               إن م : العلماء يقولون " 

ــوارد الــــشريعة، وأقــــضية الــــصحابة    ــاظراتهم، -رضــــوان اهللا علــــيهم–بحثــــه عــــن مــ ومنــ

وفتاويهم، وغير ذلك، ومعلومٌ أن هذا البحث واالطـالع ال يحـصل لكـل أحـدٍ، بـل وال ألكثـر                     

ول الفقه يكون معلومـاً لكـل أحـد،         الناس، وإنما يحصل لألفراد القليلة، وال يقول أحدٌ إن أص         

 ٢".بل وال مظنوناً 

ــم إلـــى           ــافت الحكـ ــه أضـ ــول الفقـ ــة علـــى أصـ ــم بالقطعيـ ــي الحكـ ــة فـ ــذه الطريقـ    فهـ

الحكــم ( المجتهــدين، ولــم تتــأثر بــالنظر المجــرد لمــا دون مــن هــذه األصــول، وهــذا يمثــل          

األصــول إلــى علــى أصــول الفقــه مــن حيــث القطعيــة والظنيــة، بمعنــى إضــافة هــذه    ) اإلضــافي 

المجتهدين، واعتبار ما يتحصل فـي أذهـانهم مـن األدلـة المثبتـة لهـذه األصـول، ثـم الحكـم                  

 بقطعيتها عند كل مجتهد،

 ) .القطعية ( وحكم األصول من هذه الجهة هو 

 عند إضافة األدلة المثبتة ألصول الفقه لمجتهد معين تكون غير منحصرة، بل إن              :ثانياً

حصّل له من األدلة ما يعجز عن ضبطه أو حصره؛ ألن المجتهد كلمـا          المجتهد الواحد ربما ت   

اشتد بحثه تحصلت عنده أدلة أخرى، وربما ثبت القطع ببعض األصـول لمجتهـد آخـر بأدلـة                 

أخرى لم تخطر ببال هذا المجتهد، وهـذا معنـى اتـساع هـذه األدلـة، وعـدم إمكـان حـصرها                     

                                     
  .٣/١٣١٦نفائس األصول  ١
  .٣/١٣١٤المصدر السابق  ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 يــدل ويرشــد مــن رام االجتهــاد ليتبعــه، وتــدوينها، ولكــن المجتهــد قــد يــضع فــي التــدوين مــا 

فاألدلة المدونة تضع المبتدئ على أول الطريق، فالطريق أوله ظنيٌ وآخـره قطعـيٌ، فمـا دوّن      

 .ال يحصل العلم باألصول بالوقوف عنده، بل يحصل العلم بمزيد بحث واستقراء

في لهـا هـو      ومعنى قولنا إن الحكم الحقيقي ألصول الفقه هـو الظنيـة، والحكـم اإلضـا       

القطعية أن األدلة المثبتة لألصول المفيدة للقطع ال يمكن تدوينها في مصنف واحد، بحيث   

يقـال إن كــل مـن أحــاط بهــا يحـصل لــه القطـع بهــذه األصــول، وإنمـا هــي حاصـلة فــي أذهــان       

المجتهدين، الذين أعطوها حقها من الطلب والبحث واالستقراء، ومعلومٌ أن ما يثبـت فـي           

 ممــا يــدون فــي الــسطور، فــالنظر للحكــم اإلضــافي يعنــي أن األصــول تكــون    الــصدور أوســع

 .قطعية باإلضافة لبعض الناظرين فقط، وتثبت بأدلة أوسع من األدلة المدونة 

 الحكـم بالقطعيـة اإلضـافية يـرد العلـم بأصـول الفقـه إلـى الجزئيـات، فـال يحـصل                     :ثالثاً  

 يحـصل القطـع بأصـول الفقـه إال لمـن اشـتد       العلم بالكليات إال بـالعلم بالجزئيـات؛ ولـذلك ال     

بحثــه عــن مــوارد الــشريعة، وأقــضية الــصحابة، ومنــاظراتهم، وفتــاويهم، واســتقراء األدلــة    

التفــصيلية المثبتــة لألحكــام الجزئيــة؛ لمعرفــة طبيعتهــا، وتنزيــل األحكــام الكليــة عليهــا،   

صيل العلــم وهــذا كلــه يعنــي أن المجتهــد يجمــع بــين الكليــات والجزئيــات فــي طريــق تحــ     

 .بأصول الفقه

   بينما من رام الحكم الحقيقي بقطعية أصول الفقه يريد االكتفاء بالنظر المجرد لما             

دون مــن أصــول، علــى طبيعتهــا التجريديــة االفتراضــية أحيانــاً، بغــض النظــر عــن واقــع األدلــة 

 .الجزئية واألحكام الفرعية، فأصبح الحكم بالقطعية من هذه الجهة شبه متعذر 

 أن الحكــم الحقيقــي بالقطعيــة يريــد حــصر األدلــة المثبتــة    :الفــرق بــين الحكمــين و

لألصـول، ثـم الحكـم بـأن مـن فهمهـا ووعاهـا فقـد ثبـت عنـده العلـم بأصـول الفقـه؛ ولـذلك               

 .قلت إنه حكم حقيقي؛ ألنه يَثبُت لكل من حصل له فهم هذه األدلة المحصورة 



 

 
٣٣٤

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

و يرد العلم به إلى أدلة غير منحـصرة قـد              أما الحكم اإلضافي بقطعية أصول الفقه فه      

تحصل لبعض المجتهدين ممن اشتد بحثهم وطلبهم للوصول لهـذه الرتبـة الـشريفة مـن                

 .العلم، فهي غير منحصرة، وال تحصل لكلّ أحد، وهذه هي طبيعة الحكم اإلضافي 

قطعيـة   إذا قلنا بالقطعية اإلضافية فالشك أن األصولي الذي تثبـت عنـده هـذه ال          :رابعاً  

مــن أهــل االجتهــاد فــي الــشريعة؛ ألنــه اكتــسب العلــم بأصــول الفقــه بعــد ممارســة طويلــة    

 .للكليات والجزئيات، ولم يكتفِ بالنظر لمدارك األحكام إجماالً

   ولكن األصـوليين عنـدما ألِفُـوا ممارسـة الكليـات والبحـث فيهـا بعيـداً عـن الجزئيـات                    

 الفقــه واالجتهــاد فــي الــشريعة، فأصــبح عنــدنا   صــوروا لنــا أن األصــولي قــد يكــون خاليــاً عــن  

أصوليٌ غير فقيه، وأصبح لدينا في الطرف اآلخر فقيهٌ غير أصولي، والحقيقة أن هذا ناتجٌ عن                

المبالغة في تجريد الكليـات واألدلـة اإلجماليـة عـن الجزئيـات واألدلـة التفـصيلية، وتـصوّر أن                   

 بهـا بعيـداً عـن الواقـع الـذي تعمـل             األصولي يمكن أن يؤسس األصول ويحصل عنده العلم       

فيه هذه األصول، فكلما ابتعدت الكليات عن الجزئيات ابتعد األصول عن الفقه، مـع أنهمـا             

 .علمان متالزمان في الواقع 

 :   يقول نجم الدين الطوفي

ولهــــذا جــــاء كالمهــــم فيــــه عريّــــاً عــــن الــــشواهد الفقهيــــة المقرِّبــــة للفهــــم علــــى   " 

لفلــسفة، حتــى إن بعــضهم تكلّــف إلحــاق المنطــق بأوائــل كتــب     المــشتغلين، ممزوجــاً با 

 ١".أصول الفقه، لغلبته عليه، واحتج بأنه من مواده، فتركوا ما ينبغي، وذكروا ما ال ينبغي 

   وعندما بحث األصوليون من يعتبر قولهم في اإلجماع وجدناهم تـارةً يعتبـرون قـول               

 ٢.لي دون الفقيهالفقيه دون األصولي، وأخرى يعتبرون قول األصو

                                     
  .٣/٣٨،٣٧شرح مختصر الروضة  ١

 البحــر المحــيط   ٣٣١ المــسودة ٣/٣٩ شــرح مختــصر الروضــة   ١/٣٠٢ اإلحكــام  ١/٣٤٢المستــصفى  : انظــر ٢
٤/٤٦٦.  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

   والحق أنه ال ينبغي لمن علم األصول أن يخلو من الفقه، وال يكون الفقيه مجتهداً في                

الشريعة إال بعد العلم بأصول الفقه، وميدان االجتهاد فيهما واحد، وهو ممارسـة الكليـات            

ــاً، فـــال يجتهـــد فـــي األصـــول إال فقيـــه، وال يجتهـــد فـــي الفقـــه إال أصـــولي،     ( ألن والجزئيـــات معـ

 .مترادفات تعني من بلغ رتبة االجتهاد في الشريعة ) األصولي، الفقيه، المجتهد 

   ودون هذه المرتبة من أتقن أصول الفقه المدون، وحفظ فـروع المـذاهب، فهـذان لـم               

يحوزا رتبـة االجتهـاد وإن سـمي األول أصـولياً، واآلخـر فقيهـاً، فهـي تـسميات اصـطالحية ال                      

 .اً تغيّر من الواقع شيئ

 أننا عندما نربط قطعية أصول الفقه باإلضـافة إلـى مجتهـد معـين نعنـي أنـه                 والخالصة   

حاز هذه القطعية من البحث في الكليات والجزئيات معاً، وتحصّلت عنده ملكـة ممارسـة         

الكليات وملكة ممارسة الجزئيات، وهذا هـو الحكـم اإلضـافي بقطعيـة أصـول الفقـه، وهـو            

 .لمن حاز رتبة االجتهاد في الشريعة عزيز، وال يتحصل إال 

   فأما من اكتفى بالنظر في أصول الفقه المدون، وأتقن األدلة المثبتة له، ورجح بينهما،            

فهذا قد يحصل له القطـع بأصـول الفقـه مـن هـذه الجهـة، ولكنـه لـم يحـصل لـه القطـع بعـد                

ن هـذه الجهـة تجـوزاً؛      بأصول الفقه الذي يؤهله لالجتهاد في الشريعة، وقد يسمى أصـولياً مـ            

ال يمكــــن أن يؤســــس األصــــول ويبــــرهن عليهــــا، ويحــــيط  ) المجتهــــد ( ذلــــك أن األصــــوليّ 

ــة الجزئيــة والفقــه، بــل يجــب أن ينطلــق مــن نظــرة          ــداً عــن األدل بمــداركها وشــواهدها بعي

عميقة في الفروع الفقهيـة والجزئيـات عمومـاً، وينظـر فـي أقـضية الـسابقين، وتـصرفاتهم                   

جزئية قـضاءً وإفتـاءً، وقـد سـبق بيـان أن المـدونات األصـولية لـم تحـوِ جميـع             في األحكام ال  

مدارك األصول، ولذلك كان حكم األصول الحقيقـي الـذي يؤهـل لالجتهـاد بـالنظر لمـا دوّن            

هو الظنية، ألن ما دوّن هو بداية الطريق للعلم باألصول، ووسطه ونهايته تكون مـضافة إلـى                 

 .لب، وقدرته على النظر واالستدالل في البحث والطكل مجتهد، على حسب جده وشدته
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 المطلب الثالث
 التعارض والترجيح

 ١. تقابل دليلين على سبيل الممانعة :التعارض 

 ٢. بيان مزية ألحد الدليلين على اآلخر :والترجيح 

 :   وحين يتكلم علماء األصول عن التعارض بين األدلة نجد أن عندهم منهجين 

 أن التعــارض قــد يكــون حقيقيــاً بــين األدلــة فــي نفــس األمــر، بمعنــى أن  :المــنهج األول

األدلة الظنية قد تكون متكافئة فـي نفـس األمـر، فيعجـز جميـع المجتهـدين عـن التـرجيح                     

 ٣.في بعض الصور 

ــاني ــنهج الثــ ــا يــــضاف إلــــى المجتهــــدين   :المــ ــاً، وإنمــ  أن التعــــارض ال يكــــون حقيقيــ

دلـــة فـــال تعـــارض بينهـــا علـــى هـــد فقـــط، فأمـــا األوالمـــستدلين، فهـــو واقـــعٌ فـــي ذهـــن المجت

 ٤.الحقيقة

 أن المـنهج األول يجعــل التعـارض حكمــاً حقيقيـاً مطلقــاً،    والفـرق بــين المنهجــين    

وهــذا معنــاه أن هــذا النــوع مــن التعــارض حــين يقــع بــين دليلــين فــإن جميــع المجتهــدين           

اً إضـافياً راجعـاً إلـى    يعجزون عن الترجيح، بينما على المـنهج الثـاني يكـون التعـارض حكمـ            

أذهــان المجتهــدين، فمهمــا كثــر المجتهــدون الــذين حــصل عنــدهم التعــارض فلــن نعــدم     

الترجيح منهم أو من غيرهم من المجتهدين، فينتفي التعارض ولو عند مجتهـدٍ واحـد، فـال              

ينسب التعارض والحال ما ذكـر إلـى األدلـة، بـل ينـسب إلـى المجتهـدين، فيحـصل عنـد هـذا                 

يــزول عنــد آخــر، وربمــا حــصل لمجتهــد واحــد فــي زمنــين مختلفــين تعــارض ثــم   المجتهــد و

 .ترجيح 

                                     
  .٢/١١١٤ إرشاد الفحول ٤/٦٠٥ شرح الكوكب المنير ٣/١٣٦ تيسير التحرير ٦/١٠٩البحر المحيط : انظر ١
  .٦/١٣٠ البحر المحيط ١٤المنهاج للباجي : انظر ٢
 نهايـــة ٢/٤٤٧ المستـــصفى ٥/٣٩٠ الواضـــح ٥٢٠ التلخـــيص ٢/٢٩٣ شـــرح العمـــد ٢/٣٠٦المعتمـــد : انظـــر ٣

  .٨/٣٦١٨الوصول 
  .٢/٢٤٣ ، ٢/١٠١ قواعد األحكام ٥/٣٩٠ الواضح ٢/٤٤٧المستصفى : انظر ٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

   إن هذه المسألة من أوضح المسائل التي تُـصوّر لنـا أثـر التجريـد واالشـتغال بالكليـات                
بعيــداً عــن الجزئيــات فــي التقعيــد األصــولي، فــأكثر المتكلمــين يجــزم بــأن التعــارض حكــمٌ 

 وهـذا التقعيـد جـاء طـرداً ألصـول أخـرى عنـدهم مثـل قـولهم                   حقيقيٌ يتعلق باألدلة الظنيـة،    
 ولكنه من جهة أخـرى يـدل علـى إهمـال النظـر فـي األدلـة التفـصيلية،                    ١بتصويب المجتهدين، 

ومعرفة كيف يقع التعارض بينها عند المجتهدين، ومعرفة أسباب التعارض التـي تعـرض             
 .لذهن المجتهد في الخارج، وكيف تزول

 هــذا التقعيــد أنهــم يجزمــون بــأن التعــارض يحــصل فــي بعــض        إن أصــعب شــيء فــي 
الــصور لجميــع المجتهــدين، مــع عجــز الجميــع عــن التــرجيح، وهــو افتــراض يفتقــر للمثــال        

 !الجزئي الذي يصدقه، وأنى لهم ذلك 
   بل إنني أرى من الـصعوبة بمكـان أن يحـصل التعـارض لمجتهـد واحـد طيلـة األزمـان،                     

 .موجبة للترجيح المحيطة بهذا المجتهد مع تغير الظروف واألسباب ال
   إن الحكم الواقعي للتعـارض هـو ذلـك الحكـم اإلضـافي الـذي سـلكه أربـاب المـنهج                 
الثــاني؛ ذلــك أنهـــم نظــروا لمـــا وقــع فـــي الخــارج مـــن األدلــة الجزئيـــة المتعارضــة، فوجـــدوا        

تعـارض  التعارض بينها يختلـف مـن مجتهـد آلخـر، ووجـدوا حـال المجتهـدين متـردداً بـين ال                    
وظهور الراجح، ووجدوا أن مـسالك التـرجيح واسـعة جـداً، وبعـضها ربمـا لـيس مـسطوراً            
فيمـــا دونـــه المـــدونون، وحينئـــذٍ جعلـــوا التعـــارض صـــفة للمجتهـــد ولـــيس للـــدليل، وجعلـــوا   

 .المجتهد متشوفاً للترجيح مهما استمر التعارض في ذهنه 
جح والمرجـوح، فهـذا تجـوز؛          كذلك عنـدما نـتكلم عـن التـرجيح، ونـصف األدلـة بـالرا              

) المرجـوح (أو  ) الـراجح   ( ألن األدلة ال تكون في نفس األمر إال على حالة واحدة، فأما وصـف               
فذلك وصف يضاف إلى المجتهد المرجّح، فالدليل راجحٌ عنـده، مرجـوحٌ عنـد مجتهـدٍ آخـر،                  

  .فهما حكمان إضافيان، وليسا حكمين حقيقين يطلقان على األدلة في نفس األمر
   وبناءً عليه فالمرجحات العديدة التي يذكرها علماء األصول هي مرجحـات إضـافية ال              
حقيقية، وسواء منها ما يرجع إلى السند أو المتن أو المعنى، كلها تضاف إلى المجتهـدين،                
وهــذا معنــاه أن وجــود مــرجح واحــد منهــا فــي دليــل واحــد لــن يجعلــه راجحــاً عنــد جميــع         

                                     
  .٨/٣٦١٨ نهاية الوصول ٥/٣٩٠ الواضح ٢/٤٤٧المستصفى : انظر ١
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 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

رجح ربمـا أورث التـرجيح لمجتهـد دون آخـر، وربمـا غلـب فـي ذهـن                   المجتهدين، بل هذا المـ    
 .مجتهد آخر مرجحٌ لم يخطر ببال هذا المجتهد 

 ١)كثــرة الــرواة  (    فعلــى ســبيل المثــال يــذكر علمــاء األصــول مــن مــسالك التــرجيح        
فـالخبر الــذي رواتــه أكثــر يغلّــب فـي الظــن، ويكــون أرجــح مــن الخبـر الــذي رواتــه أقــل، فهــذا    

 ال يعنــي وجــوده فـــي خبــر مــا أن يكــون راجحـــاً عنــد جميــع المجتهــدين؛ وذلـــك         المــرجّح 
 :لسببين
 أن المرجحات تتعـارض فـي ذهـن المجتهـد كمـا تتعـارض عنـده األدلـة، فيعمـد                     :األول

 .إلى الترجيح بينها، وهنا يتفاوت المجتهدون 
 الخـارج    أن هذه المرجحات التي ينظّر لها علماء األصـول ال توجـد فـي              :والسبب الثاني 

منفــردة، بــل تتــسابق إلــى ذهــن المجتهــد العديــد مــن المرجحــات، فيعــضد بعــضها بعــضاً،        
 .وحينئذٍ يحصل تفاوت المجتهدين أيضاً، فيختلف الترجيح من مجتهد آلخر 

ــافة إلـــى المجتهـــدين، فهـــي إضـــافية وليـــست      ــاً تثبـــت باإلضـ    وكـــذلك القـــرائن عمومـ
قـدرات الذهنيـة والعلميـة، والجـد فـي البحـث            حقيقية، تختلف من مجتهـد آلخـر بـاختالف ال         

 ٢.والطلب
الحكـم  ( أقـرب لبـاب التعـارض والتـرجيح مـن           ) الحكم اإلضـافي    (    ومن هنا يظهر أن     

؛ ذلك أن التعـارض والتـرجيح وصـفان يعـودان للمـستدل؛ وبنـاءً عليـه فالمجتهـد                   ) الحقيقي  
التــرجيح؛ ألنــه يــربط واقــع  القريــب مــن األدلــة التفــصيلية أكثــر معرفــة بأحكــام التعــارض و 

األدلة التفصيلية بنظرية التعارض والتـرجيح فـي األذهـان، بينمـا التقعيـد المجـرد البعيـد عـن                    
الجزئيات يؤسس أحكاماً للتعارض والترجيح قد ال تنضبط حينما ننزلهـا علـى واقـع األدلـة               

 .الشرعية 
@       @        @ 

 

                                     
  .٣٠٥ المسودة ٣/١٠٣٠ روضة الناظر ٣/٢٠٢  التمهيد ٣/١٠١٩العدة : انظر ١
  .١/٢٠٧لقرائن عند األصوليين ا: انظر ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 الخاتمة
ة والـــسالم علـــى أشـــرف األنبيـــاء والمرســـلين، نبينـــا  الحمـــد هللا رب العـــالمين، والـــصال

 :محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد

 :   فقد تمّ بحمد اهللا تعالى بحث موضوع 

 الحكم اإلضافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 

 :   ويمكن أن ألخص نتائج البحث فيما يأتي

تنزيل األحكام الكلية المجردة التـي تـذكر فـي    ) الحكم اإلضافي (  يراد بمصطلح    :أوالً

علــى واقــع األدلــة الــشرعية، وذلــك بإضــافة هــذه   ) وهــي األحكــام الحقيقيــة  ( أصــول الفقــه 

األحكــام إلــى المجتهــد ونــسبتها إليــه عنــدما ينظــر فــي دليــل شــرعي معــيّن، بحيــث تكــون  

إدراكه، وجودة فكـره وقريحتـه، وسـعة علمـه، باإلضـافة إلـى           خاضعة لفهم هذا المجتهد و    

األدلــة الــشرعية الجزئيــة مــن حيــث صــفة وقوعهــا، وطبيعتهــا التــي قــد تخــالف فيهــا األدلــة    

الكلية التي ينظّـر لهـا األصـوليون فـي بعـض األحكـام، بـسبب أن تنظيـرهم لـم ينطلـق مـن                 

 .األدلة الشرعية الواقعة

ــاً ــى األدلــة بالقطعيــة    : اف للمجتهــد تــشمل  هــذه األحكــام التــي تــض   :ثاني الحكــم عل

والظنية، والظهور والخفاء، واإلحكام والتشابه، والراجح والمرجوح، ونحو هذه األحكـام          

ممــا يــذكره علمــاء األصــول بــإزاء األدلــة إجمــاالً، وقــد تختلــف هــذه األحكــام عنــدما تــضاف   

 .للمجتهدين واألدلة الجزئية 

ــاً التــي ذكرهــا بعــض   ) الحكــم اإلضــافي  ( بــة لمــصطلح   مــن المــصطلحات المقار :ثالث

التـشابه  : التشابه اإلضافي، واإلصـابة اإلضـافية، والداللـة اإلضـافية، وذلـك فـي مقابـل        : العلماء

 .الحقيقي، واإلصابة الحقيقية، والداللة الحقيقية 

 : الفروق بين الحكم الحقيقي والحكم اإلضافي هي إجماالً:رابعاً



 

 
٣٤٠

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

طلقٌ كليٌ يقع في األذهـان، والحكـم اإلضـافي مقيـد جزئـي يقـع              الحكم الحقيقي م  / ١

 .في الخارج 

 .الحكم الحقيقي واحدٌ، والحكم اإلضافي متعدد /٢

 .الحكم الحقيقي ثابتٌ، والحكم اإلضافي متغيّر / ٣

 منهج التقعيد األصولي غلب عليه االفتراض الـذهني والتقـدير الـذي قـد يكـون               :خامساً

لة الشرعية؛ فخرجت بعض األحكام الحقيقية لألدلة اإلجمالية بعيدة         بعيداً عن واقع األد   

عن واقع األدلة الجزئية التي يتعامل معها المجتهدون في الشريعة؛ وذلك بسبب التجريد              

 .والبعد عن واقع األدلة التفصيلية أثناء التقعيد 

ة الجزئيــة،  انتقلــت النظــرة التجريديــة عنــد األصــوليين مــن التقعيــد إلــى األدلــ     :سادســاً

وذلك بافتراض أن الدليل الجزئي يمكن أن يفيد مدلوله لمجتهد معين مجـرداً عـن القـرائن     

واألدلة الجزئيـة األخـرى، ومـن هنـا افترضـوا فـي أدلـة أنهـا تفيـد الظـن مجـردة، وافترضـوا فـي                           

أخرى أنها تفيد القطع مجردة، والواقع أن كون الـدليل الجزئـي مجـرداً عنـد مجتهـد معـين                     

اية البعد واالستحالة، بل األدلة الجزئية تحصل دالالتها محفوفة بقرائن ودالئل أخرى            في غ 

متفاوتة باإلضافة إلـى المجتهـدين، فاألدلـة الجزئيـة ال تقـع مجـردة، والحكـم عليهـا كـذلك                    

 .حكم ذهني ال رصيد له في الخارج 

 :الً من فوائد االلتفات للحكم اإلضافي عند التقعيد األصولي إجما:سابعاً

 .توسيع استفادة القطع واليقين من األدلة الشرعية / ١

 .توسيع قاعدة عذر المجتهدين في الشريعة / ٢

 .إثراء التقعيد األصولي باألمثلة التي ال تعارض الحكم الحقيقي الكلي / ٣

 .تقليل المسائل االفتراضية في علم أصول الفقه / ٤

 .راء، وربط الكليات بالجزئيات تأسيس التقعيد األصولي على منهج االستق/ ٥

 أصــول الفقــه مــن حيــث القطعيــة والظنيــة تختلــف بــالنظر للحكــم الحقيقــي أو   :ثامنــاً

الحكم اإلضافي، فالحكم الحقيقي ألصول الفقه هـو الظنيـة؛ أي أن الظـن داخـلٌ فـي تقريـر                    



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 بعــض األصــول، وذلــك ألن الحكــم الحقيقــي ينظــر فيــه لواقــع أصــول الفقــه المدونــة، والتــي   

 .يظهر أن الظن داخلٌ فيها إن لم نقل إنه غالب 

   فأمــا الحكــم اإلضــافي ألصــول الفقــه فهــو القطعيــة؛ وذلــك ألن المــراد الحكــم علــى      

أصول الفقه التي تثبت في أذهان المجتهدين في الشريعة، والشك أن هذه األصول قطعية              

صنيف، ولكــن هــذه عنــدهم؛ ألنهــا ترجــع عنــد المجتهــد إلــى أدلــة أكثــر مــن أن تحــصر فــي تــ 

األدلة تتكاثر عنـد المجتهـد علـى حـسب علمـه وبحثـه وفكـره وقـوة ذهنـه، بحيـث يحـصل                   

 .عنده القطع باألصل 

 :والسر في الفرق بين الحكمين
   أن أدلــة أصــول الفقــه التــي تــصل بــه لدرجــة القطــع ليــست األدلــة المدونــة فقــط، بــل        

 عليها، لمـن رام تتبعهـا ليـصل لدرجـة           تمامها في أذهان المجتهدين، وما دوّن دليلٌ ومرشد       

 .االجتهاد

ــى علــى هــذا التقريــر أن األصــولي حــين يطلــق يجــب أن ينــصرف لمــن حــاز رتبــة               ويبن

االجتهــاد فــي هــذه األصــول، فأمــا مــن يــدرك األصــول المدونــة ويقــف عنــدها فلــيس أصــولياً،    

 .وحيث سمي كذلك فمن قبيل االصطالح فقط 

ن األحكـام اإلضـافية ال الحقيقيـة؛ ألنهـا تتعلـق بـصفات            التعارض والتـرجيح مـ     :تاسعاً

ترجع إلى المجتهد المستدل ال إلى الدليل، فالتعارض يضاف إلى ذهن المجتهد، والقول بأنه      

ــة الــشرعية             ــه بعيــد عــن واقــع األدل ــبعض األدلــة فــي نفــس األمــر قــولٌ مرجــوح؛ ألن صــفة ل

 .وطبيعتها، وعهد المجتهدين بها 

ل لجميع المجتهدين بالنظر لدليل واحد، وحيـث حـصل لبعـضهم               فالتعارض ال يحص  

فقد يزول بمزيد البحث وطلب الترجيح، وهذه هي طبيعة الحكم اإلضـافي التغيّـر بحـسب                 

 .أحوال المستدل 



 

 
٣٤٢

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

   وكذلك الحكم على الدليل بالرجحان، هو حكم إضافيٌ يرجع إلى المجتهد؛ ولذلك         

 عنــد المجتهــد الواحــد بــاختالف األزمــان   يختلــف الرجحــان مــن مجتهــد آلخــر، بــل يختلــف   

 .وأحوال النظر واالستدالل 

 .واهللا أعلم

 .وصلى اهللا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

 والحمد هللا رب العالمين

 

@         @       @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 :المراجع
 ارد األفغـاني،  الوفـاء  أبـي : تحقيـق  السرخـسي،  أحمـد  بـن  محمـد  بكـر  أبـي : تـأليف  السرخـسي،  أصول-١

  .هـ١٤١٤ األولى، الطبعة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب

 .محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بدون تاريخ : أصول الفقه، تأليف-٢

 .م١٩٨٩األعالم، لخير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثانية، -٣

 .ار الجيل، بيروت إعالم الموقعين عن رب العالمين، البن قيم الجوزية، د-٤

 اإلســالمية، والـشؤون  األوقـاف  وزارة الزركـشي،  الـدين  بـدر : تـأليف  الفقـه،  أصـول  فـي  المحـيط  البحـر -٥

  .هـ١٤١٣ الثانية، الطبعة الكويت،

 .بدائع الفوائد، البن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت -٦

ــأليف الفقــه، أصــول فــي البرهــان-٧ ــدكتور تحقيــق الجــويني، الحــرمين إمــام: ت ــدالعظيم: ال ــديب، عب  ال

  .هـ١٤٠٠ الثانية، الطبعة قطر، الحديثة، الدوحة مطابع

عبدالحميــد أبــو زنيــد، مؤســسة . د: ســراج الــدين األرمــوي، تحقيــق: التحــصيل مــن المحــصول، تــأليف-٨

 .هـ ١٤٠٨الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

 األمين محمد بن المختار محمد: تحقيق لمالكي،ا جزي ابن: تأليف األصول، علم إلى الوصول تقريب-٩

 .هـ١٤١٤ األولى، الطبعة القاهرة، تيمية، ابن مكتبة الشنقيطي،

ــاد، التقريـــب-١٠ ــد، أبـــو عبدالحميـــد: الـــدكتور تحقيـــق البـــاقالني، بكـــر أبـــي القاضـــي: تـــأليف واإلرشـ  زنيـ

 .هـ١٤١٣ األولى، الطبعة الرسالة، مؤسسة

. د:  فـي مـسائل أصـول الفقـه ومـنهج المدرسـة العقليـة الحديثـة، تـأليف         التصويب والتخطئـة وأثرهمـا    -١١

 .هـ ١٤٣٥يحيى بن حسين الظلمي، دار التدمرية، الرياض، الطبعة األولى، 

 العلميــة، الكتـب  دار إســماعيل، حـسن  محمـد : تحقيــق الجـويني،  الحـرمين  إمــام: تـأليف  التلخـيص، -١٢

  .هـ١٤٢٤ األولى، الطبعة لبنان، بيروت،

 ومحمـد  عمشة، أبو مفيد: تحقيق الحنبلي، الكلوذاني الخطاب أبي: تأليف الفقه، أصول في لتمهيدا-١٣

 الثانيــة، الطبعــة القــرى، أم جماعـة  اإلســالمي، التــراث وإحيــاء العلمـي  البحــث مركــز علــي، إبـراهيم 

 .هـ١٤٢١



 

 
٣٤٤

 الحُكْمُ اإلِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل األحكام األصولية على واقع األدلة الشرعية ( 
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 القــاهرة، والده،وأ الحلبــي البــابي مــصطفى مطبعــة بادشــاه، أميــر بــن محمــد: تــأليف التحريــر، تيــسير-١٤

  .هـ١٣٥٠

 الزعبــي مؤســسة حمــاد، نزيــه: الــدكتور تحقيــق البــاجي، الوليــد أبــي: تــأليف األصــول، فــي الحــدود-١٥

  .والنشر للطباعة

 تحقيــق المقدســي، قدامــة ابــن الــدين موفــق: تــأليف الفقــه، أصــول فــي المنــاظر وجنــة النــاظر روضــة-١٦

  .هـ١٤١٧ الخامسة، الطبعة رياض،ال الرشد، مكتبة النملة، عبدالكريم: الدكتور

 للطباعــة الفكــر دار القرافــي، الــدين شــهاب: تــأليف المحــصول، اختــصار فــي الفــصول تنقــيح شــرح-١٧

  .هـ١٣٩٣ األولى، الطبعة القاهرة، والتوزيع، والنشر

ــأليف العمـــد، شـــرح-١٨ ــد، أبـــو عبدالحميـــد: الـــدكتور تحقيـــق المعتزلـــي، البـــصري الحـــسين أبـــي: تـ  زنيـ

  .هـ١٤١٠ األولى، الطبعة المنورة، المدينة والحكم، لعلوما مؤسسة

 حمـاد،  ونزيـه  الزحيلـي،  وهبـة : تحقيـق  الحنبلـي،  الفتـوحي  النجـار  ابـن : تـأليف  المنيـر،  الكوكب شرح-١٩

  .هـ١٤١٨ الرياض، العبيكان، مكتبة

ــأليف اللمــع، شــرح-٢٠ ــد: تحقيــق الــشيرازي، إســحاق أبــي: ت  المي،اإلســ الغــرب دار تركــي، عبدالمجي

  .هـ١٤٢٨ جديد، سحب تونس، اإلسالمي، الغرب دار ،١٤٠٨ األولى، الطبعة لبنان، بيروت،

ــأليف الروضــة، مختــصر شــرح-٢١ ــدين نجــم: ت ــي، الطــوفي ال ــدكتور تحقيــق الحنبل  التركــي، عبــداهللا: ال

  .هـ١٤١٩ الثانية، الطبعة الرسالة، مؤسسة

عادل عبدالموجود وعلي معـوض،  : الفهري، تحقيقشرح المعالم في أصول الفقه، البن التلمساني  -٢٢

 .هـ ١٤١٩بيروت، الطبعة األولى، 

ــدين الــسبكي، تحقيــق    -٢٣ ــرى، لتــاج ال ــو ومحمــود الطنــاجي،   : طبقــات الــشافعية الكب عبــدالفتاح الحل

 .هـ ١٣٨٣مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 

 المبـاركي،  أحمـد : الـدكتور  تحقيـق  ي،الحنبلـ  الفـراء  يعلى أبي القاضي: تأليف الفقه، أصول في العدة-٢٤

  .هـ١٤١٤ الثالثة، الطبعة

 وزارة نـشر  النـشمي،  عجيـل : الدكتور تحقيق الحنفي، الرازي بكر أبي: تأليف األصول، في الفصول-٢٥

  .هـ١٤١٤ الثانية، الطبعة بالكويت، اإلسالمية والشؤون األوقاف

 بيــروت، العلميــة، الكتــب دار األنــصاري، يعبــدالعل: تــأليف الثبــوت، مــسلم بــشرح الرحمــوت فــواتح-٢٦

  .هـ١٤٢٣ األولى، الطبعة لبنان،
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 مؤسـسة  فـي  التـراث  تحقيـق  مكتبـة : تحقيـق  الفيروزآبـادي،  مجدالـدين : تأليف المحيط، القاموس-٢٧

  .هـ١٤١٦ الخامسة، الطبعة الرسالة،

الجامعــة اإلســالمية، محمــد دكــوري، عمــادة البحــث العلمــي ب : القطعيــة مــن األدلــة األربعــة، تــأليف -٢٨

 .هـ ١٤٢٠المدينة المنورة، الطبعة األولى، 

 نزيــه: تحقيــق عبدالــسالم، بــن العـز : تــأليف ) الكبــرى القواعــد ( األنـام  مــصالح فــي األحكــام قواعـد -٢٩

  .هـ١٤٢٨ الثانية، الطبعة دمشق، القلم، دار ضميرية، وعثمان حماد،

 الكتــب  دار الحنفــي،  النــسفي  الــدين  جــالل : تــأليف المنــار،  علــى  المــصنف  شــرح  األســرار  كــشف-٣٠

  .تاريخ بدون لبنان، بيروت، العلمية،

 .لسان العرب، ألبي الفضل ابن منظور، دار صادر، بيروت -٣١

 محمـد،  وولـده  قاسـم  ابـن  محمـد  بـن  عبـدالرحمن : جمـع  تيميـة،  ابـن  اإلسالم شيخ فتاوى مجموع-٣٢

  .هـ١٤١٢ الرياض، ،والتوزيع والنشر للطباعة الكتب عالم دار الناشر

 عبـدالموجود،  عـادل : تحقيـق  الـرازي،  الخطيـب  ابـن  الـدين  فخر: تأليف األصول، علم في المحصول-٣٣

  .هـ١٤١٧ األولى، الطبعة الرياض،/المكرمة مكة الباز، مصطفى نزار مكتبة معوض، وعلي

ــة، الجهميــة علــى المرســلة الــصواعق مختــصر-٣٤ ــدين شــمس: تــأليف والمعطل  لجوزيــة،ا قــيم بــن ال

  .هـ١٤٠٠ الثانية، الطبعة مصر، البيان، دار مطبعة الموصلي، ابن محمد: اختصار

 مؤسسة األشقر، سليمان محمد: تحقيق الغزالي، حامد أبي: تأليف األصول، علم من المستصفى-٣٥

  .هـ١٤١٧ األولى، الطبعة الرسالة،

 تيميــة، ابــن اإلســالم وشــيخ األب، ميــةتي وابــن الجــد، تيميــة ابــن: تــأليف الفقــه، أصــول فــي المــسودة-٣٦

  .تاريخ بدون بيروت، العربي، الكتاب دار عبدالحميد، الدين محيي محمد: تحقيق

 المكتبـــة محمـــد، الـــشيخ يوســـف: تحقيـــق الفيـــومي، محمـــد بـــن أحمـــد: تـــأليف المنيـــر، المـــصباح-٣٧

  .هـ١٤١٧ األولى، الطبعة بيروت، العصرية،

 العلميــة، الكتــب دار المــيس، خليــل: تحقيــق المعتزلــي، البــصري الحــسين أبــي: تــأليف المعتمــد،-٣٨

  .هـ١٤٠٣ األولى، الطبعة لبنان، بيروت،

محمـد الطـاهر الميـساوي،    : محمد الطـاهر بـن عاشـور، تحقيـق    : مقاصد الشريعة اإلسالمية، تأليف   -٣٩

 .هـ ١٤٢١دار النفائس، األردن، الطبعة الثانية، 
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 دار هيتـو،  حـسن  محمـد : الـدكتور  تحقيق الغزالي، حامد أبي: تأليف األصول، تعليقات من المنخول-٤٠

  .هـ١٤٠٠ الثانية، الطبعة دمشق، الفكر،

 الغــرب  دار تركــي، عبدالمجيــد : تحقيــق البــاجي،  الوليــد أبــي : تــأليف الحجــاج،  ترتيــب فــي  المنهــاج-٤١

  .م١٩٨٧ الثانية، الطبعة لبنان، بيروت، اإلسالمي،

 محمـد : الـدكتور  تحقيـق  الحنفـي،  الـسمرقندي  الـدين  عـالء : تأليف العقول، نتائج في األصول ميزان-٤٢

  .هـ١٤١٨ الثانية، الطبعة القاهرة، التراث، دار مكتبة البر، زكي

ــدين شــهاب: تــأليف المحــصول، شــرح فــي األصــول نفــائس-٤٣  معــوض، حــسن: تحقيــق القرافــي، ال

  .هـ١٤١٨ الثانية، الطبعة الرياض،/المكرمة مكة الباز، مصفى نزار مكتبة عبدالموجود، وعادل

 اليوســف، صــالح الــدكتور: تحقيــق الهنــدي، الــدين صــفي: تــأليف األصــول، درايــة فــي الوصــول نهايــة-٤٤

ــاز، مــصطفى نــزار مكتبــة الــسويح، ســعد والــدكتور ــة، الطبعــة الريــاض،/المكرمــة مكــة الب  الثاني

  .هـ١٤١٩

عبـــداهللا التركـــي، . د: عقيـــل الحنبلـــي، تحقيـــقأبـــي الوفـــاء ابـــن : الواضـــح فـــي أصـــول الفقـــه، تـــأليف -٤٥

 .هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

 زنيـد،  أبـو  عبدالحميـد : الـدكتور  تحقيـق  البغـدادي،  بَرهـان  ابـن  الفتح أبي: تأليف األصول، إلى الوصول-٤٦

  .هـ١٤٠٤ األولى، الطبعة الرياض، المعارف، مكتبة

 

Research Summary 

This research addresses the issue of download theory on reality, and to test 

the safety and Ataradha during the download. 

The researcher found that some relative theories during application. 

The researcher found the need to establish theories on inductive approach to 

overcome this relative. 
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Abstract: 

This research addresses the issue of download theory on reality, and to test 
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 النسخ في آيات الزكاة والصدقة 
 عـرض ودراسـة

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د 
 كلية أصول الدين -قسم القرآن وعلومه 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 
 

 :ملخص البحث
_ عـدا القـول بالنـسخ بآيـة الـسيف          _ وضـوعات النـسخ      نسخ آيـات الزكـاة والـصدقة مـن أكثـر م            موضوع

 .تكرراً في كتب المفسرين وكتب علوم القرآن عموما والنسخ خصوصاً 

 ثالثــة عــشرة آيــة وقــع فيهــا الخــالف بــين المفــسرين هــل هــي ١٣ اشــتمل هــذا البحــث علــى دراســة وقــد

 .منسوخة أم محكمة 

 . وفهارس كاشفة،تمة وملحقا للمقارنة  البحث من مقدمة وتمهيد واثني عشر مبحثاً وخاوتكون

 كمـا عرّفـت     ، وبينـت معنـاه عنـد المتقـدمين والمتـأخرين            ، في التمهيـد بالنـسخ لغـة واصـطالحا           عرّفت

 . وبينت الفروق بينهما ،بالزكاة والصدقة 

 : كان الكالم بعد ذلك عن ثالث عشرة آية هي صلب البحث ومادته وهي ثم

 ، من سورة البقرة ٢١٩ واآلية ، رة من سورة البق٢١٥ واآلية ، من سورة البقرة ٣ اآلية

  ، من سورة التوبة٣٤ واآلية ، من سورة األعراف ١٩٩ واآلية ، من سورة األنعام ١٤١ واآلية

 مـن سـورة محمـد صـلى اهللا عليــه     ٣٦ يـة  واآل، مـن سـورة التوبـة    ١٠٣ واآليـة  ، مـن سـورة التوبـة    ٦٠ واآليـة 

 . من سورة األعلى ١٤ واآلية ، من سورة المجادلة ١٣٬١٢ واآليتين ، من سورة الذاريات ١٩ واآلية ،م وسل

 درست أقوال المفسرين من المتقدمين والمتأخرين ومواقفهم من القـول بنـسخ تلـك اآليـات مـع             وقد

 .بيان القول الراجح 

 .هذه اآليات  مقارنة بين كتب النسخ في مواقفها في القول بالنسخ في وعقدت

 . ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أبرز النتائج والتوصيات تم
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 المقدمة
إن الحمـــد هللا نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره ونعـــوذ بـــاهللا مـــن شـــرور أنفـــسنا ومـــن   

 .سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

 .وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 m X W  _    ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tl ] آل

 ].  ١٠٢: عمران

 m X W  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
_   ̂] \ [ Z YX W V U T S RQ P Ol ]١: النساء .[ 

 m X W  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
   ̄ ®  ¬   «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥¤    £l ]٧١ – ٧٠: األحزاب.[ 

 :أما بعد

سوخ ال تخفـــى علـــى طالـــب علـــم، ولتلـــك األهميـــة فـــإن أهميـــة معرفـــة الناســـخ والمنـــ

العظمى اعتنـى العلمـاء المحققـون بالتـأليف فيـه اسـتقالالً أو تبعـاً أو ضـمّنوا كتـبهم كثيـراً              

مـــن مـــسائله خاصـــة المفـــسرين فقـــد أفـــردوا مـــساحة كبيـــرة مـــن تفاســـيرهم لإلشـــارة    

 .والتعليق والحديث عن اآليات الناسخة والمنسوخة

 –الصدقة من أكثر المواضع التـي تكـرر فيهـا الحـديث عـن النـسخ                 وتعد آيات الزكاة و   

 وقد تباينت مواقف العلماء     –عدا ما كان من القول بنسخ آية السيف آليات العفو والصفح            

 .والمفسرين من مسألة نسخ آية أو آيات من آيات الزكاة والصدقة في القرآن

بينها وأحقق تلـك المـسألة      لذلك كان بحثي هذا ألجلّي حقيقة تلك المواقف وأوازن          

 .تحقيقاً علمياً وافياً بإذن اهللا

 ).النسخ في آيات الزكاة والصدقة عرض ودراسة(فكانت دراستي هذه حول 
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 :أهمية المسألة وأسباب اختيارها

 كالم المفـسرين مـن المتقـدمين والمتـأخرين حـول هـذه المـسألة وتعـارض            كثرة -١

 .أقوالهم وآرائهم فيها بشدة

شديد بين أقوال العلمـاء الـذين ألفـوا فـي الناسـخ والمنـسوخ حـول هـذه             ال التعارض -٢

 .المسألة وتباين آرائهم

 هــذه المــسألة بهــذه العبــادة العظيمــة وهــي الزكــاة وصــدقة الفطــر ونوافــل      تعلــق -٣

 .الصدقات

 :أهداف بحث هذه المسألة

 أقوال المفسرين من السلف والخلف حول هذه المـسألة وتنقيحهـا وبيـان          تحقيق -١

 .قصود من تلك األقوالالم

 المواضع التي قيل بنسخها من آيات الزكاة والصدقة وبيان الموقف العلمي     دراسة -٢

 .الصحيح من القول بنسخها أو أحكامها

 .متأخرين المعنى الصحيح لمصطلح النسخ الوارد في كالم المتقدمين والتوضيح -٣

 :حدود البحث

التـي جـرى فيهـا بـين المفـسرين          اقتصرت في دراستي هذه على آيات الزكاة والصدقة         

والمصنفين فـي الناسـخ والمنـسوخ حـوار ونقـاش حـول القـول بنـسخها أو إحكامهـا وقـد                      

بلغت ثالث عشرة آية، أما ما جاءت إليـه اإلشـارة عـابرة مـن قبـل بعـض المفـسرين كآيـة                       

 مـن سـورة آل عمـران؛ ألن تلـك اآليتـين لـم يـرد لهـا ذكـر فـي                  ٩٢ من سورة البقرة وآيـة       ٢٦١

ب الناسخ والمنسوخ ولم ينقل القول بوقوع النسخ فيها إال عدد يسير مـن المفـسرين      كت

 .وكان ترجيحهم أيضاً أنها محكمة وليست منسوخة

كذلك لم أدخل في دراستي هذه اآليات المتعلقة بالنفقة والمواريـث؛ فإنهـا بـاب آخـر         

ــاً لإلمـــام أبـــي عبيـــد القاســـم بـــن ســـالم فـــي     كتابـــه الناســـخ غيـــر الزكـــاة والـــصدقة، خالفـ

m   [  Z  Y  X  W  V والمنـــــــــسوخ فقـــــــــد أدخــــــــــل قولـــــــــه تعــــــــــالى    
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\l ]والحــق أن تلــك اآليــة ال عالقــة . فــي آيــات الزكــاة المنــسوخة] ٨: النــساء

 .لها بالزكاة والصدقة وإنما هي في الوصية للوارث وغيره

 :الدراسات السابقة
نـسخها مفـردة إال     لم أقف على جهد سابق في جمع آيـات الزكـاة والـصدقة المـدعى                

ما صنعه اإلمام أبو عبيـد القاسـم بـن سـالم فـي الناسـخ والمنـسوخ حيـث عقـد بابـاً لآليـات                     

المنسوخة من آيات الزكاة وذكر فيه آيتين األولى ليست من آيات الزكاة بل هي من آيـات            

فـي   ١٣، ١٢ من سورة األنعـام، وذكـر آيتـي المجادلـة     ١٤١المواريث والوصية واألخرى هي اآلية    

 .باب سماه باب النجوى وما كان من نسخها

 . آيات لم يتطرق إليها من قريب أو بعيد٩وبقيت 

وأما الدكتور مصطفى زيد في النسخ فـي القـرآن فقـد عقـد بابـاً جمـع فيـه كـل دعـاوى                        

النسخ التي لم تصح وذكر بعض آيات الزكاة والصدقة التي وردت في دراستي هذه موزعة               

 .صولبين تلك األبواب والف

 :خطة البحث
 .وقد تضمن بحثي هذا مقدمة وتمهيداً واثني عشر مبحثاً وخاتمة

 والمـنهج  ، وخطتـي فيـه    ، وأهدافـه  ،أما المقدمة ففيها أهمية البحـث وأسـباب اختيـاره         

 .في كتابته

 :يشتمل على مطلبين: التمهيد

 .التعريف بالنسخ: المطلب األول

 .التعريف بالزكاة والصدقة: المطلب الثاني

 ]٣: البقرة[ m T  S  R   Q  P  O  N  Ml : قوله تعالى: المبحث األول

m  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç : قوله تعـالى  : المبحث الثاني 
   ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò  Ñl] البقرة :

٢١٥[ 
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 ]٢١٩: البقرة[ m   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  l: قوله تعالى: المبحث الثالث

©  m :  الرابعالمبحث  ̈    §  ¦  ¥l ]١٤١: األنعام[ 

 ]١٩٩: األعراف[ m h   g    f  el : قوله تعالى: المبحث الخامس

ــالى : المبحــــــث الــــــسادس  ــه تعــــ m  v  u  t  s  r : قولــــ
y  x     wl 

 ]٣٤: التوبة[

  m  v  u  t  s   r  q: قولــه تعــالى  : المبحــث الــسابع  
£   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  ¦¥  ¤  

 ©     ̈ §l] ٦٠: التوبة[ 

m      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j : قوله تعالى : المبحث الثامن 
 {  z  y  xw  v  ul ]١٠٣: التوبة[ 

 m  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~l : قولـه تعـالى   : المبحث التاسع 
 ]٣٦: محمد[

 ]١٩: الذاريات[ m   k  j  i  h  gl : قوله تعالى: المبحث العاشر

m   I  H  G  F  E  D  C  B  A : قولـه تعـالى   : المبحث الحادي عـشر   
   ̂ ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U   T  S  R  QP  O  N  M  LK   J

  p  on   m  l  k  j  i  h  g  f  e         d  c  b  a  ̀  _
 s    r  ql ]١٣ – ١٢: المجادلة[ 

 ]١٤: األعلى[ m  Ñ Ô  Ó  Òl : قوله تعالى: المبحث الثاني عشر

 .الخاتمة

 .الفهارس

 :منهج البحث

 .وقد اعتمد في هذه البحث المنهج االستقرائي التحليلي
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 :وسلكت الخطوات المنهجية التالية

 . اآليات إلى سورها مكتوبة بالرسم العثمانيعزوت -

 األحاديث من مصادرها المعتمـدة، ونقلـت حكـم المتقـدمين أو المتـأخرين               خرجت -

 .حدثين على ما يحتاج إلى حكم أو نقدمن الم

 . اآلثار واألقوال إلى قائليها من مظانهاعزوت -

 . المسائل العلمية والنقول من مصادرها األصليةوثقت -

 . يحتاج إلى تعريف في الهامشما ما يحتاج بالشكل وعرّفت ضبطت -

 . األقوال وبينت الراجح في كل موضعناقشت -

 .بفهارس البحث ختمت -

للمقارنــة بــين كتــب النــسخ التــي وقفــت عليهــا ومواقفهــا فــي القــول  جــدوالً عقــدت -

 .بنسخ اآليات التي درستها في هذا البحث

وختامــاً أســأل اهللا عــز وجــل أن يــضيف هــذا البحــث جديــداً للمكتبــة القرآنيــة عمومــاً       

 .ولموضوع النسخ في القرآن خصوصاً

 .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@@     @       

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٦٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 التمـهيـــد
 :وفيه مطلبان

 المطلب األول
 التعريف بالنسخ

 :تعريف النسخ لغة واصطالحاً
 :النسخ لغة
 : لمعان منهايأتي

ازالتـه ونـسخت الـريح األثـر،        : ومنـه نـسخت الـشمس الظـل، أي        :  واإلبطـال  اإلزالة -

 .)١(ـّرتهغي: أي

 ].١٠٦: بقرةال[ mG  F  E  D  C  B  l: ومنه قوله تعالى

 .)٢(ومنه نسخت الكتاب:  والتحويلالنقل -

 ].٢٩: الجاثية[ m Á             À  ¿   ¾          ½  ¼l : ومنه قوله تعالى

 :النسخ اصطالحاً
 .)٣(رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخٍ عنه

وهــذا التعريــف إنمــا هــو فــي اصــطالح المتــأخرين واألصــوليين، أمــا الــسلف والمتقــدمون   

 .إنهم يطلقون النسخ ويريدون به معانٍ غير ما أراده األصوليونف

                                     
، واإليـضاح لناسـخ القـرآن ومنـسوخه     ١٠٢٦، ومعجم مقاييس اللغة، نسخ ص    ١/٤٢٣الصحاح، نسخ،   : انظر) ١(

 .٣/٦١، واللسان، نسخ ٤٣ص
، واللـسان، نـسخ   ٤١، واإليـضاح لناسـخ القـرآن ومنـسوخه ص    ١٠٢٦معجم مقاييس اللغـة، نـسخ، ص     : انظر) ٢(

٣/٦١. 
الحاجب وصححه في مختصر المنتهى مع شرحه      وهذا التعريف هو الذي عليه أكثر العلماء، واختاره ابن          ) ٣(

٢/١٨٥. 
، ودراســات فــي علــوم القــرآن الكــريم   ٢/١٠٥، والنــسخ فــي القــرآن لمــصطفى زيــد   ٢/٩٩الموافقــات : وانظــر
 .١/١١٠، ومقدم تحقيق الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢٣٨، والوجيز في علوم القرآن العزيز ص٤٠٤ص
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 :معنى النسخ عند السلف والمتقدمين

فــي اســتعمال الــسلف والمتقــدمين، ولــم يكــن مقــصودهم مــن  ) النــسخ(وردت كلمــة 

إطالقها ما استقر عليه معناها عند األصوليين فقط، وإنما كانوا يريدون بها تارة تخـصيص               

 .)١(ييد المطلق، وتارة تفصيل المجمل، وتارة إيضاح المبهم وهكذاالعام، وتارة تق

 كـل  – العـام  –والمنسوخ يدخل فيه في اصطالح السلف : "يقول ابن تيمية رحمه اهللا    

 .)٢("ظاهر ترك ظاهرة لمعارض راجح؛ كتخصيص العام وتقييد المطلق

يظـن داللـة اآليـة    إن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما : "ويقول أيضاً 

  .)٣("عليه من عموم أو إطالق أو غير ذلك

والذي يظهر من كالم المتقدمين أن النسخ عنـدهم فـي           : "ويقول الشاطبي رحمه اهللا   

اإلطــالق أعــم منــه فــي كــالم األصــوليين، فقــد يطلقــون علــى تقييــد المطلــق نــسخاً وعلــى        

م والمجمل نسخاً، كما تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً وعلى بيان المبه        

يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ ألن جميـع ذلـك مـشترك          

في معنى واحد، وهو أن النسخ في االصطالح المتأخر اقتضى أن األمر المتقدم غير مراد في                

 .)٤(."..التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخراً، فاألول غير معمول به والثاني هو المعمول به

ومـراد عامـة الـسلف بالناسـخ والمنـسوخ رفـع الحكـم              : "ويقول ابـن القـيم رحمـه اهللا       

بجملته تارة وهو اصطالح المتأخرين، ورفع داللة العام والمطلـق والظـاهر وغيرهـا تـارة إمـا                

بتخــصيص أو تقييــد أو حمــل مطلــق علــى مقيــد، وتفــسيره وتبيينــه حتــى إنهــم يــسمون           

ومـن تأمـل   ... سخاً؛ لتضمن ذلك رفع داللة الظاهر وبيان المراد   االستثناء والشرط والصفة ن   

                                     
، ومقدمــة تحقيــق الناســخ والمنــسوخ  ٢٢٩وم القــرآن العزيــز ص، والــوجيز فــي علــ٢/٩٩الموافقــات : انظــر) ١(

 .١/١٠٣للنحاس 
 .١٣/٢٧٢مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
 .١٤/١٠١المصدر السابق ) ٣(
 .٢/٩٩الموافقات ) ٤(
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كالمهم رأى من ذلك فيه ما ال يحـصى، وزال عنـه إشـكاالت أوجبهـا حمـل كالمهـم علـى          

 .)١("االصطالح الحادث المتأخر

واإلطالقـات لهـا هـو اإلمـام        ) النـسخ (ولعل أول من ميّز بـين هـذه االسـتعماالت لكلمـة             

ث حــرر معنــى النــسخ وميــزه مــن بــين تلــك اإلطالقــات الواســعة     الــشافعي رحمــه اهللا حيــ 

وجعل تقييد المطلق وتخـصيص العـام وتبيـين المجمـل مـن بـاب بيـان المـراد بـالنص، وأمـا                

 .)٢(النسخ فهو رفع حكم النص

وجــرى العلمــاء بعـــد الــشافعي رحمـــه اهللا علــى هـــذا التفريــق والتمييـــز، فهــذا اإلمـــام       

هـذا القـول أولـى األقـوال بالـصواب؛ لمـا قـد دللنـا عليـه          : إنما قلناو: "...الطبري رحمه اهللا يقول   

، من أن الناسخ غيـر كـائنٍ ناسـخاً إال مـا     "اللطيف من البيان عن أصول األحكام "في كتابنا   

نفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما فيما قد كـان ظـاهره العمـوم مـن األمـر والنهـي            

 .)٣(..." بمعزلوباطنه الخصوص، فهو من الناسخ والمنسوخ

ليست اآلية ناسخة وال منسوخة؛ ألن العلماء قـد        : والصواب أن يقال  : "ويقول النحاس 

تنازعوا القول فيها، وهي محتملة لغير النـسخ، ومـا كـان محـتمالً لغيـر النـسخ لـم يقـل فيـه                   

ناسخ وال منـسوخ إال بحجـة يجـب التـسليم لهـا، فأمـا مـا كـان يحتمـل المجمـل والمفـسر،                         

 .)٤(..."الخصوص، فعن النسخ بمعزلوالعموم و

لــم يريــدوا بالنــسخ مــا حــددناه بــه، وإنمــا كــانوا يــسمون مــا يغيــر : "... ويقـول الــسخاوي 

 .)٥("األحوال نسخاً

 .)٦("التخصيص عند المتقدمين يسمى نسخاً: "... ويقول ابن عاشور

                                     
 .٢/٦٦إعالم الموقعين ) ١(
، ٢٦٥ ص، والــشافعي حياتــه وعــصره ٢٠/٤٠٣، ومجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة  ١١١، ١١٠، ١٠٦الرســالة ص: انظــر) ٢(

 .١/١٠٤ومقدمة تحقيق الناسخ والمنسوخ للنحاس 
 .٥٥٤، ٤/٥٥٣جامع البيان للطبري ) ٣(
 .١/٤٦٨الناسخ والمنسوخ ) ٤(
 .١/٣٨جمال القراء ) ٥(
 .٨/١٢٢التحرير والتنوير ) ٦(
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ين وجمع بعض المتأخرين بين اإلطالقين للنسخ فسمى النسخ في استعمال األصولي          

 .)١()النسخ الجزئي(، وسمى النسخ في استعمال المتقدمين )النسخ الكلي(

وإنما أطلت الكالم في هذه المسألة ألنه سيتضح مـن خـالل صـفحات البحـث القادمـة                   

أن كثيراً من دعاوى النسخ في آيات الزكاة والصدقة وغيرها إنمـا هـي مـن قبيـل اسـتعمال                 

ــة   ــان أو  ) النـــسخ(الـــسلف لكلمـ ــى البيـ ــطالحي   بمعنـ ــاه االصـ ــد ال بمعنـ ــصيص أو التقييـ التخـ

 .المتأخر

 :شروط النسخ
اشترط العلماء للنسخ شروطاً عدة، وهي مستخرجة من التعريـف االصـطالحي الـذي      

 .ارتضاه الجمهور

 :وتلك الشروط هي

 . يكون الحكم المنسوخ شرعياًأن -١

 . عن الخطاب المنسوخ حكمهخراً يكون الناسخ خطاباً شرعياً متأأن -٢

 .ال يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين أن -٣

 .)٢( يكون بين الدليلين تعارض حقيقي، فلم يمكن الجمع بينهماأن -٤

وفي كثير من النماذج التي تمـت دراسـتها فـي هـذا البحـث نجـد أن هـذه الـشروط غيـر              

 .متوفرة

 :ما يقع فيه النسخ وما ال يقع
ســواء ) وع العبــادات والمعــامالت فــر: (أي) النــواهي(و) األوامــر( النــسخ فــي  يقــع -

: البقـرة [ m{   z  y  x  wl : كانت صريحة في الطلب كقولـه تعـالى       

                                     
 .٢٤٠الوجيز في علوم القرآن العزيز : انظر) ١(
، ودراسات فـي علـوم    ٩٥ القرآن البن الجوزي ص    ، ونواسخ ٩٥اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص    : انظر) ٢(

 .٢٤٠، والوجيز في علوم القرآن العزيز ص٤٠٥القرآن الكريم ص
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m  E  D  C  B  A : أو بــصيغة الخبــر ومعنــاه الطلــب كقولــه تعــالى  ] ١٤٤
J    I  H   G  Fl] ١(]٢٣٤: البقرة(. 

 :وال يقع النسخ في

 . العقيدة والتوحيد وأصول الدينمسائل -

 .توالمعامال العبادات أصول -

 . واآلداباألخالق -

 .)٢( والقصصاألخبار -

 المطلب الثاني
 التعريف بالزكاة والصدقة

 :الزكاة لغة
 ".زكا"مصدر 

 :وهو يأتي لمعانٍ عدة منها

 .)٣(نما وازداد: زكا الزرع أي:  والزيادة، ومنهالنماء -

 .)٤(تقي طاهر: رجل زكي أي:  والطهارة والنقاء، ومنهالصالح -

 ].١٠٣: التوبة[ mp  o  n  m  l  k  jl : الىومنه قوله تع

 زكــاة المــال بهــذا؛ ألنهــا تطهيــر للمــال وتثميــر وإصــالح ونمــاء فهــي تزيــد فــي    وســميت

 المزكـي  تصدق منه، وتقيه اآلفات، وفي الزكاة تنمية للفقير، ونفس الم       خرجتالمال الذي أُ  

 .)٥(تزكو، وماله يزكو

                                     
، والـوجيز فـي     ٤٠٧، ودراسات في علوم القرآن الكريم ص      ٥٧اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص    : انظر) ١(

 .٢٤٥علوم القرآن العزيز ص
، ودراسات في علوم ٥٧يضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص  ، واإل ١/٤٠٥الناسخ والمنسوخ للنحاس    : انظر) ٢(

 .٢٤٦، والوجيز في علوم القرآن العزيز ص٤٠٨القرآن الكريم ص
 .٤٥٧، ومعجم مقاييس اللغة، زكا، ص٦/٢٣٦٨الصحاح، زكا : انظر) ٣(
 .٤٥٧، ومعجم مقاييس اللغة، زكا، ص١٤/٣٥٨اللسان، زكا : انظر) ٤(
، ٢٥/٨، ومجموع فتاوى ابـن تيميـة        ١/١١٧٤، والمجموع للنووي    ٤٥٧كا ص معجم مقاييس اللغة، ز   : انظر) ٥(

 .١٤/٣٥٨ولسان العرب، زكا، 
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الطهـارة والنمـاء والبركـة والمـدح، وكلـه قـد            وأصل الزكاة في اللغـة      : " في اللسان  قال

 .)١("استعمل في القرآن والحديث

 :الزكاة اصطالحاً
 : عدة تعريفاتلها

 .)٢( أخرجته من مالك لتطهره بهما

اسم ألخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخـصوصة لطائفـة      : وقيل

 .)٣(مخصوصة

ــل ــها اهللا لل   : وقيـ ــي فرضـ ــال التـ ــن المـ ــدرة مـ ــصة المقـ ــذه  الحـ ــراج هـ ــستحقين، أو إخـ مـ

 .)٤(الحصة

 : أجمع تعريفات الزكاة ما ذكره الجرجاني بقولهولعل

 .)٥( عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصص لمالك مخصوصعبارة

وهي في األصـل يـدل علـى القـوة، ومنـه الـصدق خـالف الكـذب،         :  لغة من صدق   والصدقة

 .)٦( وهي ما يخرجه اإلنسان من ماله،ومنه الصدقة

 .)٧(العطية يبتغي بها المثوبة من اهللا:  اصطالحاًوهي

فقــد ســمى اهللا الزكــاة صــدقة   : " الزكــاة صــدقة، يقــول ابــن تيميــة رحمــه اهللا   وتــسمى

 .)٨("وزكاه

                                     
 . ١٤/٣٥٨اللسان، زكا، ) ١(
 .١٤/٣٥٨اللسان، زكا، ) ٢(
 .١/١١٧٤المجموع ) ٣(
 .٥٧فقه الزكاة ص) ٤(
 .١١٩التعريفات ص) ٥(
 .٩١صدق، ص، والقاموس المحيط، ٥٨٩معجم مقاييس اللغة، صدق، ص: انظر) ٦(
 .١٣٨التعريفات للجرجاني ص: انظر) ٧(
 .٨/٢٣٧التمهيد البن عبد البر : ، وانظر٢٥/٨مجموع الفتاوى ) ٨(
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  صــدقة كمــا فــي حــديث معــاذ   ســماها اهللا تعــالى صــدقة فقــد ســماها النبــي  وكمــا

 أغنيـــائهم فتـــرد علـــى فـــأعلمهم أن اهللا قـــد افتـــرض علـــيهم صـــدقة تؤخـــذ مـــن : "... وفيـــه

 .)٢("ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " أبي سعيد الخدري يثوحد. )١("فقرائهم

 .)٣("الصدقة زكاة والزكاة صدقة، يفترق االسم ويتفق المسمى: " الماوردييقول

 .)٤("إذا أطلقت الصدقة في القرآن فهي الفرض: " ابن العربييقول

مـرادٌ  ]. ٦٠: التوبـة [ ms   r  q  l:  فـإن الـصدقات فـي قولـه تعـالى          ولذلك

بها الواجبة، ألنه يلزم من دخول المندوبة فيها أن تكون مصارف جميع الصدقات واجبهـا               

ومنـــدوبها محـــصوراً فـــي األصـــناف الثمانيـــة، وذلـــك غيـــر صـــحيح؛ فـــإن مـــصارف الـــصدقات    

 .)٥(المندوبة أوسع من ذلك

 .)٦(ق إيمانه تسمية الزكاة بالصدقة داللة على صدق مؤديها وصدوفي

 في آيات الزكاة والـصدقات فـي القـرآن يجـد أن اسـتعمال لفـظ الزكـاة أكثـر          والمتأمل

، ٤، المؤمنـون  ٧٣، األنبيـاء  ٥٥، ٣١، مـريم آيـة   ١٥٦األعـراف  : في اآليات والـسور المكيـة مثـل      

 .٢٠، المزمل ٧ ت، فصل٤، لقمان ٣٩، الروم ٣النحل 

: أكثـر فـي اآليـات والـسور المدنيـة مثـل            استعمال لفظ الصدقة والـصدقات فكـان         وأما

، األحــزاب ١٠٤، ١٠٣، ٧٥، ٦٠، ٥٨، التوبــة ١١٤، النــساء ٢٨٠، ٢٧٦، ٢٧١، ٢٦٤، ٢٦٣، ١٩٦البقــرة 

 .)٧(١٣، ١٢، المجادلة ٣٥

 .)٨("حقاً" الزكاة كذلك وتسمى

                                     
 ).١٣٩٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ١(
 ).١٤٤٧(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(
 .١٤٥األحكام السلطانية ص) ٣(
 .١٠/٢٤٥م القرآن الجامع ألحكا: ، وانظر٢/٥٢٢أحكام القرآن ) ٤(
 .٧٦@٢٥، ومجموع فتاوى ابن تيمية ١٦/١١٦التفسير الكبير : انظر) ٥(
 .٢/٥٢١أحكام القرآن البن العربي : انظر) ٦(
 .٦٣، ٥٩فقه الزكاة ص: انظر) ٧(
 .٨/١٢٠التحرير والتنوير : انظر) ٨(
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 :حكم الزكاة ووقت فرضها
 .ماع ركن من أركان اإلسالم وهي واجبة بالكتاب والسنة واإلجالزكاة

 ].٤٣: البقرة[ m  n   ml :  الكتاب فقوله تعالىفأما

أعلمهم أن اهللا قد افتـرض علـيهم صـدقة تؤخـذ مـن أغنيـائهم                : " السنة فقوله    وأما

 .)١("فترد في فقرائهم

 اإلجماع فقد أجمع المسلمون في سائر األعـصار واألمـصار علـى وجوبهـا، واتفـق       وأما

 .)٢( على قتال مانعيهاالصحابة 

 .)٣( الزكاة والصوم فرضا بالمدينةأن وقت فرضية الزكاة، فعن مالك رحمه اهللا اأم

وأكثر الناس على أن الزكاة فرضت بالمدينـة، ال أعـرف فـي             : " مكي بن أبي طالب    يقول

 .)٤("ذلك خالفاً

 فـي آيـات مكيـة كثيـرة، ولهـذا ذهـب الطـاهر بـن            الزكـاة  على هـذا ورود ذكـر        ويشكل

 .كاة كان مع فرض الصالة في ابتداء اإلسالم أو بعده بقليلعاشور، إلى أن فرض الز

 أن فــسرين قــول مــن قــال أنهــا فرضــت فــي المدينــة مــن جمــاهير العلمــاء والم    وحمــل

 .)٥( به فرض مقاديرها وذكر مستحقيها وبيان األنواع المزكاة ومقادير النّصُبمقصودال

كـن تفـصيل أحكامهـا        أن أصـل فرضـها كـان بمكـة، ول           – أعلـم    واهللا – يتـرجح    والذي

 .وبيان مصارفها كان بالمدينة

                                     
 .سبق تخريجه) ١(
 .٤/٥، والمغني ١/١١٧٤المجموع شرح المهذب : انظر) ٢(
، واستنبط ذلك ابن حجر من حـديث قـيس         ٣/٣٢٩، وفتح الباري البن حجر      ٢٤٥اإليضاح لمكي ص  : انظر) ٣(

بن سعد بن عبادة اآلتي ذكره وفيه أن فرض زكاة الفطر كان قبل فرض الزكـاة وإنمـا فـرض الفطـر مـع        
 .الصوم

 .رضها كان بعد الهجرة، وفيه أن األكثر على ف٣/٣٣٩فتح الباري البن حجر : ، وانظر٢٤٥اإليضاح ص) ٤(
 .٨/١٢١التحرير والتنوير : انظر) ٥(
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:  ابــن كثيــر رحمــه اهللا فــي تعليقــه علــى قــول مــن قــال بالنــسخ فــي قولــه تعــالى       يقــول

m ̈    §  ¦  ¥l] وفــي تــسمية هــذا نــسخاً نظــر ألنــه قــد     ]: "... ١٤١: األنعــام

وكـان  :  قـالوا  كان شيئاً واجباً في األصل، ثم إنه فـصّل بيانـه وبـيّن مقـدار المخـرج وكميتـه،                  

 .)١("هذا في السنة الثانية من الهجرة، فاهللا أعلم

األكثــرون علــى ]: ٤: المؤمنــون[ mT   S  R  Ql : وقولــه: " أيــضاًويقــول

أن المراد بالزكاة هنا زكاة األموال، مع أن هـذه اآليـة مكيـة، وإنمـا فرضـت الزكـاة بالمدينـة                 

 ألنـــصبةبالمدينـــة إنمـــا هـــي ذات ا مـــن الهجـــرة، والظـــاهر أن التـــي فرضـــت  تـــينفـــي ســـنة اثن

والمقادير الخاصة، وإال فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة كما قال تعالى في سورة     

 .)٢(]"١٤١: األنعام[ m ̈    §  ¦  ¥l : األنعام وهي مكية

 :المقصود بآية الزكاة أو آية الصدقة
سير عبــارة  كثيــراً فــي كتــب الناســخ والمنــسوخ وكــذلك بعــض كتــب التفــ        يتكــرر

 وفي األسـطر    ،" بآية الزكاة أو آية الصدقة     منسوخة "أو ،" آية الصدقة أو آية الزكاة     نسختها"

 . القادمة سيكون الحديث عن المقصود بهذه اآلية وهل هي آية بعينها أم مجموعة آيات

لمــا نزلــت آيــة : " قــال جــاء فــي صــحيح البخــاري مــن حــديث أبــي مــسعود البــدري  وقــد

 .)٣(..."حاملالصدقة كنا نُ

 : المقصود بآية الزكاة أو آية الصدقة أقوال عدةفي

أنها مجموعـة آيـات مدنيـة بـيّن فيهـا وجـوب الزكـاة وتفـصيل أحكامهـا                 :  األول القول

ــالى  ــه تعــ ــرة[ mn   m  l  kl : كقولــ ــالى ]٤٣: البقــ ــه تعــ m  k  j : ، وقولــ
p  o  n  m  ll ]١٠٣: التوبة.[ 

                                     
 .٣/١٣٧٤تفسير ابن كثير ) ١(
 .٥/٢٤١٩تفسير ابن كثير ) ٢(
 ).١٤١٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 طائفة هذه اآليـة منـسوخة نزلـت قبـل نـزول الزكـاة، ألن                وقالت: "... يقول ابن عبد البر   

ــسورة مكيــة   mm  l  k  jl : لــم تنــزل آيــة الزكــاة إال بالمدينــة؛ قولــه     : قــالوا: ال
 .)١(..."ونحو هذا] ٤٣: البقرة[ mn   m  l  kl : ، وقوله]١٠٣: التوبة[

وآيـة الزكـاة    هو منسوخ بالزكاة؛ ألن الـسورة مكيـة،         : وقول ثالث : "...  القرطبي ويقول

ــة    ــزل إال بالمدينـ ــم تنـ ــة [mm  l  k  jl لـ ــه]١٠٣: التوبـ m  l  k : ، وقولـ
n   ml] ٢(]٤٣: البقرة(. 

 ].١٠٣: التوبة[ mm  l  k  jl : أنها قوله تعالى:  الثانيالقول

m  l  k  j : فـــصارت آيــة الزكــاة وهــي قولــه تعـــالى    : "يقــول هبــه اهللا بــن ســالمة    
ml ]٣(..."ناسخة لها] ١٠٣: التوبة(. 

كأنـه   "ويقول ابن حجر فـي المقـصود بآيـة الـصدقة الـواردة فـي حـديث ابـن مـسعود           

 .)٤(]"١٠٣: التوبة[ mm  l  k  jl يشير إلى قوله تعالى 

m  l  k  j وعـن الـسدي أنهـا نـسخت بآيـة الزكـاة يعنـي               : "... ويقول ابن عاشور  
ml ]٥(]..."١٠٣: التوبة(. 

  m  u  t  s   r  q: ىأنهـــــا قولـــــه تعـــــال:  الثالـــــثالقـــــول
vl ]٦٠: التوبة.[ 

  m  u  t  s   r  qقــال اهللا عــز وجــل   : "يقــول النحــاس 
vl ] أدخلـــت فـــي الناســـخ والمنـــسوخ؛ ألنهـــا نـــسخت كـــل صـــدقة فـــي          ] ٦٠: التوبـــة

 .)٦("القرآن

                                     
 .٨٠/٢٦١موسوعة شروح الموطأ، التمهيد ) ١(
 .٩/٥٤الجامع ألحكام القرآن ) ٢(
 .٥٢مة المقري صالناسخ والمنسوخ لهبة اهللا بن سال) ٣(
 .١٣/٢٨٨، وكذا قال العيني في عمدة القارئ ٣/١٦٢فتح الباري ) ٤(
 .٨/١٢٢التحرير والتنوير ) ٥(
 .٢/٤٤١الناسخ والمنسوخ ) ٦(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٧٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 .)١("نسخت كل صدقة في القرآن: "وأخرج بإسناده عن عكرمة قوله عن هذه اآلية

، وقال بعضهم   ]٦٠: التوبة[ mr  q  l: قوله تعالى  "... :وقال عنها ابن العربي   

 .)٢("هذه اآلية نسخت كل صدقة في القرآن

فإذا ضممنا هذه األقوال إلى ما ورد عن يزيد بن القعقاع والـضحاك وغيرهـا مـن أن آيـة                    

 .)٣(الزكاة نسخت كل صدقة في القرآن، عرفنا أنهم كانوا يقصدون هذه اآلية

  m  qأنهــا منــسوخة بآيــة الزكــاة  "فــي ســورة البقــرة ) ٢١٥ (ويقــول الكرمــي عــن آيــة 
t  s   rl ]٤(]"٦٠: التوبة(. 

  m  qوقــــد رجــــح جمهــــور المفــــسرين والعلمــــاء المتقــــدمين والمتــــأخرين أن آيــــة    
rl ]هي آيـة الزكـاة وآيـة الـصدقة كـابن بطـال وابـن العربـي وابـن عبـد                     ] ٦٠: التوبة

 .)٥( وغيرهمالبر وابن عطية وأبي حيان وابن عثيمين

: البقــرة[ mé  è  ç   æ  å    ä  ãl : وأغــرب ابــن الجــوزي فعــد قولــه تعــالى  

 .)٦(آية الصدقة] ٢٤٥

 m  V  U  T   S  Rl :  الزركــــشي فعــــد قولــــه تعــــالى   غــــرب أوكــــذا
 .)٧(آية الصدقة] ٢٧١: البقرة[

ة والذي يترجح أن كل آية في القرآن فيها ذكر الزكاة أو الـصدقة يمكـن أن تـسمى آيـ           

 .الزكاة أو الصدقة بسبب ذكرها فيها

                                     
 .المصدر السابق) ١(
 .٢/٢٥٤الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ) ٢(
وانظـر تلـك اآلثـار واألقـوال فـي          . اضـعه وهذا ليس موافقة لهذا القول بإطالقه، بل سـيأتي مناقـشته فـي مو             ) ٣(

 .، وسيأتي تخريجها٣٢والناسخ والمنسوخ ألبي عبيد ص) ١٠٥٨٥(مصنف ابن أبي شيبة 
 .١٤٦قالئد المرجان ص) ٤(
، وأحكــام القــرآن البــن العربــي  ٨/٢٤٧، والتمهيــد ٣/٥٥٨شــرح ابــن بطــال علــى صــحيح البخــاري   : انظــر) ٥(

 .٤/٢٢٦، وتفسير ابن عثيمين ٥/٥٩ر المحيط ، والبح١/٢٨١، والمحرر الوجيز ١/٣١٧
 .١/٤٣٥كشف المشكل من حديث الصحيحين : انظر) ٦(
 .٤/٤٢٤البرهان : انظر) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

أمــا اآليــة التــي يقــصدها مــن ذهــب إلــى نــسخ كــل تلــك اآليــات بهــا، أو أن فــرض الزكــاة   

 .من التوبة) ١٠٣(من التوبة أو اآلية ) ٦٠(وإيجابها كان بها فهو متردد بين آيتين اآلية 

) ١٠٣(اة، وآيــة فيهــا األصــناف المــستحقة للزكــ ) ٦٠(والمتأمــل فــي اآليتــين، يجــد أن آيــة  

فيها إيجاب الزكـاة وفرضـها، وهنـاك آيـات أخـرى فيهـا ذكـر فـرض الزكـاة وإيجابهـا مثـل                        

 .وغيرها] ٤٣: البقرة[ mn   ml: قوله تعالى

مـن سـورة    ) ١٠٣( فـاألقرب أنهـا اآليـة        أما آية الصدقة الواردة في حديث أبـي مـسعود           

 .التوبة، وقصة الحديث تؤيد ذلك

ة الـصدقة أو الزكـاة ال تطلـق علـى آيـة بعينهـا وإنمـا يـراد بهـا فـي               وخالصة الكالم أن آيـ    

كل موضع ذكرت فيه ما يناسبها مـن آيـات الزكـاة أو الـصدقة الـواردة فـي القـرآن الكـريم                     

 .واهللا أعلم

 

@      @      @ 

 



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٧٢

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 المبحث األول
 ]٣: البقرة[ m T  S  R   Q  P  O  N  Ml : قوله تعالى

 :معنى اآلية
 ســواءً كــانوا مــن مــؤمني العــرب أو العجــم أو  –ز وجــل عبــاده المــؤمنين يــصف اهللا عــ

m  P  O  N  M  يـصفهم بهـذه الـصفات الـثالث          –عموم من آمـن مـن أهـل الكتـاب           
 T  S  R   Ql ]٣: البقرة.[ 

 :mO  N  Ml  :الصفة األولى

 غـاب   يؤمنون باهللا وأسمائه وصفاته ومالئكته واليوم اآلخر، وما يقع فيه، وكـل مـا             : أي

 .)١(عن حواسّهم مما أخبرهم اهللا عز وجل به، أو أخبرهم به رسوله 

 :m Q  Pl  :الصفة الثانية

 بإتمام أركانها وفرائـضها، واسـتيفاء شـروطها،         – فرضها ونفلها    –يؤدون الصالة   : أي

 .)٢(وأقوالها وأفعالها

 :mT  S  Rl :الصفة الثالثة

 .)٣( أو معنىوالرزق هنا يشمل كل ما ينتفع به حساً كان

 :وفي المراد بالنفقة هنا أقوال عدة

 .)٤(الزكاة المفروضة، وهو مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: األول

 .)٥(االقتران الدائم بين الصالة والزكاة في القرآن الكريم: وحجة أصحاب هذا القول

 .)٦(نفقة الرجل على أهله، وهو مروي عن ابن مسعود : الثاني

                                     
، والجـامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي     ١/١٦، وأحكام القرآن البن العربـي     ١/٢٤٢(جامع البيان للطبري    : انظر) ١(

 .١٣/٢٣٢، ومجموع الفتاوى البن تيمية ١/٢٥٢
 .١/١٧، وأحكام القرآن البن العربي ١/٢٤٧جامع البيان للطبري : ظران) ٢(
 .١/٢٧٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبي : انظر) ٣(
 . لقتادة١٢٧، وعزاه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص١/٢٤٩كما أخرجه الطبري في جامع البيان عنه ) ٤(
 .١/٢٧٢ القرآن للقرطبي ، والجامع ألحكام١/١٨أحكام القرآن البن العربي : انظر) ٥(
 . لحذيفة١٢٧ عنه، وعزاه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص١/٢٥٠كما أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 هذا القول أن أفضل النفقة هي النفقة على األهل، كما فـي حـديث أبـي     وحجة أصحاب 

دينار أنفقته في سـبيل اهللا ودينـار أنفقتـه فـي رقبـة ودينـار       :  قال أن رسول اهللا    : (هريرة  

تــصدقت بــه علــى مــسكين ودينــار أنفقتــه علــى أهلــك أعظمهــا أجــراً الــذي أنفقتــه علــى             

 .)٢)(١()أهلك

 .)٣( مروي عن قتادة والضحاكصدقة التطوع، وهو: الثالث

وحجة أصحاب هذا القول أن الزكاة المفروضـة ال تـأتي فـي القـرآن الكـريم إال بلفظهـا                    

، فــإذا جــاءت بلفــظ غيــر الزكــاة احتملــت الفــرض والتطــوع، فــإذا    )الزكــاة(المخــتص وهــو 

 .)٤( لم تكن إال التطوع– كما في هذه اآلية –جاءت بلفظ النفقة 

 .– سوى الزكاة –جبة العارضة في األموال الحقوق الوا: الرابع

وحجة أصحاب هذا القول أن اقترانها بالصالة يدل علـى فرضـيتها، لكنـه لمـا عَـدَل عـن                   

 .)٥(لفظها كان المقصود فرضاً آخر سوى الزكاة

العموم؛ فيشمل كل نفقة واجبة أو مـستحبة أو مباحـة، مـن مـال، أو جـاه،           : الخامس

 .أو علم أو نحوه

 .)٦(عموم هو اختيار الطبري وابن العربي وابن عطية والقرطبيوالقول بال

                                     
 ).٩٩٥(أخرجه مسلم في صحيحه برقم ) ١(
 .١/٢٧٣، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ١/١٨أحكام القرآن البن العربي : انظر) ٢(
 إلــى ١/١٨ عــن قتــادة، وعــزاه ابــن العربــي فــي أحكــام القــرآن    ١/٣٨تفــسيره أخرجــه ابــن أبــي حــاتم فــي   ) ٣(

 . منسوب إلى قتادة والضحاك١٢٨الضحاك، وفي نواسخ القرآن ص
 .١/٢٧٤، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ١/١٩أحكام القرآن البن العربي : انظر) ٤(
 .١/١٩أحكام القرآن البن العربي : انظر) ٥(
، والجـامع   ١/١٠٢، والمحـرر الـوجيز      ١/١٩ البـن العربـي      نآ، وأحكـام القـر    ١/٢٥٠يـان للطبـري     جـامع الب  : انظر) ٦(

 .١/٢٧٢ألحكام القرآن 
 .وقد عد ابن تيمية رحمه اهللا اإلنفاق من العلم من أفضل أنواع النفقة

 .١٤/٢١٢مجموع الفتاوى : انظر



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٧٤

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 :الكالم على النسخ في اآلية
وقد نقل القول بأن هذه اآلية منسوخة بآية الزكاة طائفة من المفـسرين والمـصنفين               

 .والعلماء

نــسخت آيــة الزكــاة كــل صــدقت كانــت قبلهــا، ونــسخ صــوم  : "قــال يزيــد بــن القعقــاع

 .)١("لهرمضان كل صوم كان قب

 .)٢("نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن: "وقال الضحاك

كانــت النفقــات : قــال mT  S  Rl : فــي قولــه تعــالى: "وفــي لفــظ آخــر عنــه أيــضاً

قرباناً يتقربون بها إلى اهللا علـى قـدر ميـسورهم وجهـدهم، حتـى نزلـت فـرائض الـصدقات؛                    

 .)٣("ثبتات الناسخاتمما يذكر فيهن الصدقات، هن الم) براءة(سبع آيات في سورة 

القــول بنــسخها عــن مقاتــل بــن حيــان، وأن      ) إرشــاد الــرحمن (ونقــل األجهــوري فــي   

 .)٤(]٤٣: البقرة[ m  n   m  l: الناسخ لها قوله تعالى

m  l  k  j : وذكـــر ابـــن البـــازري أنهـــا منـــسوخة وأن الناســـخ لهـــا قولـــه تعـــالى        
ml]٥(]١٠٣: التوبة(. 

 ســـواء كـــان –فقهـــاء علـــى أن اآليـــة محكمـــة وجمهـــور العلمـــاء مـــن المفـــسرين وال

 . –المقصود بها الزكاة الواجبة أو عموم النفقة 

                                     
ه، وذكـره ابـن الجـوزي فـي نواسـخ       بنحـو ٣٢أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم في الناسخ والمنـسوخ ص         ) ١(

 .١٢٨القرآن ص
، وابــن أبــي شــيبة فــي المــصنف بــرقم  ٣٣أخرجــه أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم فــي الناســخ والمنــسوخ ص ) ٢(

)١٠٥٨٥.( 
 .١/٢٧٤الجامع ألحكام القرآن للقرطبي : ، وانظر١/١٤٩أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(
 .١/٩٨إرشاد الرحمن : انظر) ٤(
 .١/٢٤٩، وجمال القراء ٢٤ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه البن البازري ص: رانظ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

وقـول مـن    : "وممن صرح بالقول بإحكام اآلية وعدم نسخها ابـن العربـي حيـث يقـول              

قــال إن هــذه اآليــة وكــل آيــة تــضمنت النفقــة فــي القــرآن منــسوخة بالزكــاة جهــل؛ فــإن            

 .)١("ما وال تعارض فيهالمخصوص ال يدخل في المنسوخ، السي

وعلـى هـذا ال وجـه    : " ويقـول )٢("وهـو بعيـد  : "وممن صرح كذلك ابن الجوزي حيث يقول   

 . )٣("للنسخ

وجمهور المفسرين على إحكامها، وهي عندهم إما   : "إحكامها وقال " شعله"ورجح  

ــراد بهــا نفقــة الزكــاة، أو نفقــة الفــضل أو نفقتهمــا جميعــاً، فــال نــسخ، وكــذا القــول فــي            ي

 .)٤("شباهها من آي النفقات في جميع القرآنأ

ــار التــي ال يقــع النــسخ          وممــن صــرح بعــدم نــسخها الــسخاوي حيــث عــدها مــن األخب

 .)٥(فيها

قسم ليس من النسخ في شيء وال مـن التخـصيص، وال لـه         : "...والسيوطي حيث يقول  

، ]٣: البقــرة[ mT  S  Rl : بهمــا عالقــة بوجــه مــن الوجــوه، وذلــك مثــل قولــه تعــالى  

ونحـــو ذلـــك قـــالوا إنـــه منـــسوخ بآيـــة  ]. ٢٥٤: البقـــرة[ ma   ̀    _l وقولـــه تعـــالى

الزكاة وليس كذلك بل هو باق، أمـا األولـى فإنهـا خبـر فـي معـرض الثنـاء علـيهم باإلنفـاق،            

وذلك يصلح أن يفسّر بالزكاة وباإلنفاق على األهل وباإلنفاق في األمور المندوبـة كاإلعانـة             

 .)٦(..."آلية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاةواإلضافة، وليس في ا

 .)٧(واألجهوري حيث عدها في الزكاة الواجبة

                                     
 أنهـا عامـة فـي    ١/١٩، ورجـح ابـن العربـي فـي أحكـام القـرآن       ٢/٣٨الناسخ والمنـسوخ فـي القـرآن الكـريم        ) ١(

 .كل نفقة
 .١٣المصفى بأكف أهل الرسوخ ص) ٢(
 .١٢٨نواسخ القرآن ص) ٣(
 .٤٠صفوة الراسخ ص) ٤(
 .١/٢٤٩جمال القراء : انظر) ٥(
 .٤/١٤٤١اإلتقان في علوم القرآن ) ٦(
 .١/٩٨إرشاد الرحمن : انظر) ٧(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٧٦

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

ويمكــن تلخــيص األســباب التــي رجــح بــسببها أولئــك العلمــاء أن هــذه اآليــة محكمــة   

 :فيما يلي

أن اآلية خبر فـي مـدح المـؤمنين والثنـاء علـيهم باتـصافهم بهـذه الـصفة، واألخبـار ال                  -

 .النسخيقع فيها 

 .أن الراجح في المراد بالنفقة هنا العموم، فال تعارض بينها وبين الزكاة الواجبة -

 .أنه ليس في السياق ما يدل على أن المراد بالنفقة هنا نفقة واجبة غير الزكاة -

أنــه علــى فــرض تــوهم التعــارض بينهــا وبــين آيــات إيجــاب الزكــاة، فــإن تلــك اآليــات      -

 .)١(مخصصة للعموم المراد هنا

 

@      @       @ 

 

                                     
، وجمـال القـراء     ١٢٨، ونواسـخ القـرآن ص     ٢/٣٨تلك التعلـيالت فـي الناسـخ والمنـسوخ البـن العربـي              : انظر) ١(

 .١/٩٨، وإرشاد الرحمن ٤/١٤٤١، واإلتقان في علوم القرآن ١/٢٤٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 المبحث الثاني
m  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç : قولـــــــــه تعـــــــــالى

   ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Òl] ٢١٥: البقرة[ 

 :معنى اآلية
 عن الوجوه التـي ينفقـون فيهـا،          سألوا رسول اهللا     يخبر اهللا عز وجل أن الصحابة       

 عز وجل أن يجيبهم بأن يجعلـوا نفقـتهم علـى آبـائهم         ويضعون فيها نفقتهم، فأمره اهللا    

 .)١(وأمهاتهم وأقربيهم واليتامي والمساكين وابن السبيل

 عنـدما سـأل رسـول     وقد جاء في سبب نزول اآلية أنها نزلت في عمرو بن الجموح 

 .)٢(إن مالي كثير، فبماذا أتصدق؟ وعلى من أنفق؟ فنزلت اآلية:  فقالاهللا 

 .)٣(المال: خير في اآليةوالمراد بال

 :والنفقة هنا فيها أقوال

 .)٤(وعليه قول من قال بنسخ اآلية بآية الزكاة، كالسدي وغيره. النفقة الواجبة: األول

وعليـه  . النفقـة فـي التطـوع، والزكـاة سـواها         : نفقة التطوع، كما قال ابن جريج     : الثاني

 .)٥(فال نسخ في اآلية

 التطـوع، وبينـت أن النفقـة علـى الوالـدين مـن أفـضل                وقد دلت اآلية على مصارف صدقة     

 .)٦(أنواع الصدقة

                                     
 .٢/١٥٧، والمحرر الوجيز ٣/٦٤٠ن للطبري جامع البيا: انظر) ١(
: ، وعـزاه البـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا مـن طريـق أبـي صـالح وانظـر            ١٨٠أسباب النزول للواحـدي ص    : انظر) ٢(

 .٣٤٤العجاب في بيان األسباب ص
 .٣/٦٤٢جامع البيان للطبري : انظر) ٣(
 .١/٢١٢، وزاد المسير ٣/٦٤٢جامع البيان للطبري : انظر) ٤(
 .٣/٦٤٢جامع البيان للطبري : ظران) ٥(
 .١/٢٠٤، وأحكام القرآن البن العربي ١/٧٠٧الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر) ٦(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٧٨

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 :الكالم على النسخ في اآلية
 :اختلف العلماء في القول بالنسخ في اآلية على قولين

 :أن اآلية منسوخة: القول األول

ــسدي   m  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Çl  : "قــال ال

يـة لـم تكـن زكـاة، وهـي النفقـة ينفقهـا الرجـل علـى                  يوم نزلـت هـذه اآل     : ، قال ]٢١٥: البقرة[

 .)١("أهله والصدقة يتصدق بها، فنسختها الزكاة

أنهــا النفقــة الوحيــدة الواجبــة علــى المــؤمنين قبــل وجــوب الزكــاة، ثــم نــسخ  : والمــراد

 .ذلك بأنصبة الزكاة ومصارفها

 .)٢("ي األموالوهذه اآلية فيما ذُكِر نزلت قبل أن يفرض اهللا الزكاة ف: "يقول الطبري

 :وفي المنسوخ من هذه اآلية أقوال

المنــسوخ هــو وجــوب النفقــة الوجــوب المطلــق، نــسخ ذلــك بأنــصبة الزكــاة         : فقيــل

 .والحول ونحوه

بل المنسوخ جواز صرف الزكـاة علـى الوالـدين ومـن جـرى مجراهـا ممـن تجـب          : وقيل

 .)٣(النفقة عليه من األقربين

ــول بنـــسخها هـــ    ــد مـــن يقـ ــا عنـ ــالى والناســـخ لهـ ــه تعـ   m  s   r  q:  و قولـ
  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t

©     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡l ]٤(]٦٠: التوبة(. 

أن اآليـة محكمـة، وأن المقـصود بالنفقـة هنـا مـا سـوى الزكـاة مـن صـدقة             : القول الثاني 

 .)٥(التطوع، والنفقة على من تجب نفقته ممن ال تحل له الزكاة

                                     
 .٢/٣٨١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/٦٤٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١(
ــ    : "٢/٢١٢، وفـــي زاد المـــسير  ٣/٦٤٢جـــامع البيـــان للطبـــري   ) ٢( ذه اآليـــة  وأكثـــر علمـــاء التفـــسير علـــى أن هـ

 .وال يخفى ما في هذا القول من مبالغة" منسوخة
 .٢/٢١٢، وزاد المسير ٢/١٥٨، والمحرر الوجيز ١/٢٠٤أحكام القرآن البن العربي : انظر) ٣(
 .١٤٦، وقالئد المرجان للكرمي ص٢/٧٢الناسخ والمنسوخ البن العربي : انظر) ٤(
، والمحــرر الــوجيز ٢/٣٨١ن العظــيم البــن أبــي حــاتم  ، وتفــسير القــرآ٣/٦٤٢جــامع البيــان للطبــري  : انظــر) ٥(

٢/١٥٨. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 .)١("النفقة في التطوع، والزكاة سواها": قال ابن جريج

والقول بعدم نسخها هو قول جماهير األئمة والعلمـاء والمفـسرين وهـو المـروي عـن       

ابن جريج ومقاتل والحسن وابن زيد، واختاره ابن العربي وابن عطية وابن الجوزي ومكي         

 .)٢(والقرطبي

 :ومن حجج الجمهور القائلين بإحكامها

 .)٣(ى اآليتين على األخرى نزوالًعدم الجزم بتقدم إحد -١

عدم وجود تعارض حقيقي بين اآليتين، بل يمكن الجمع بينهمـا بـأن تكـون آيـة         -٢

 .)٤(الزكاة للوجوب وهذه اآلية للتطوع

 .)٥(عدم توفر شروط النسخ، والنسخ دعوى والبد من توفر شروطه -٣

 .أنها آية محكمة في صدقة التطوع، ومواضع النفقة التي تحل: والراجح

هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طـبالً  : عن ميمون بن مهران أنه قرأ هذه اآلية ثم قال        "

 .)٦("وال مزماراً وال تصاوير الخشب وال كسوة الحيطان

 .)٧("هذه مواضع نفقة أموالكم: "وعن مقاتل

@     @      @ 

 

                                     
 . عن مقاتل نحوه٢/٣٨١، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/٦٤٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١(
ــر) ٢( ــان للطبـــري  : انظـ ــامع البيـ ــوجيز  ٣/٦٤٣جـ ــرر الـ ــرآن البـــن العربـــي   ٢/١٥٨، والمحـ ، ١/٢٠٤، وأحكـــام القـ

 .٣/٤١٤، والجامع ألحكام القرآن ١/٢١٢د المسير ، وزا١/٧٠٧والهداية لمكي 
 .٢/٧٣الناسخ والمنسوخ البن العربي : انظر) ٣(
 .٢/١٥٨، والمحرر الوجيز ٢/٧٣الناسخ والمنسوخ البن العربي : انظر) ٤(
 .١/٢٠٤أحكام القرآن البن العربي : انظر) ٥(
 .٢/٣٨١أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦(
 .٢/٣٨١تم في تفسيره ذكره ابن أبي حا) ٧(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٨٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 المبحث الثالث
 ]٢١٩: البقرة[ m   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  l: قوله تعالى

 :اآليةمعنى 
 عـن أي شـيء ينفقـون مـن           سـألوا النبـي      في هذه اآلية يخبر اهللا تعالى أن الـصحابة          

 أن يــدلّهم علــى إنفـاق العفــو منهــا وهــو مــا فــضل عــن  أمـوالهم فيتــصدقون بــه، وأمــر نبيــه  

ــا         ــة، ومـ ــضيه مـــن النفقـ ــا يرتـ ــاده مـ ــالى لعبـ ــالم مـــن اهللا تعـ ــة إعـ ــذه اآليـ ــي هـ ــوائجهم، وفـ حـ

 .)١(يُسخطُه

 :منها: اد بالنفقة هنا أقوالوفي المر

وهو مروي عن . الصدقة المفروضة على سبيل اإلجمال، ثم جاءت مفصلة بعد ذلك   -١

 .)٢(مجاهد 

 .)٣(النفقة الواجبة قبل فرض الزكاة، ثم نسخت بالزكاة -٢

 .والقائلون بالنسخ في اآلية يقولون بهذا القول

 .النفقة التطوع -٣

 .)٤(المروي عن ابن عباس وهو قول الجمهور من السلف والمفسرين، و

 .)٥(واختاره الطبري، والقرطبي، وابن عطية

 .وال نسخ في اآلية عند هؤالء كما سيأتي

 :وفي المراد بالعفو أقوال

                                     
، وعـد هــذا أولــى مــا قيــل فــي تأويــل  ٣/٤٤٧، والجــامع ألحكــام القــرآن ٣/٦٨٦جــامع البيــان للطبــري : انظـر ) ١(

 .اآلية
ــان     ) ٢( ــامع البيـ ــي جـ ــد فـ ــري عـــن مجاهـ ــه الطبـ ــر٣/٦٩٠أخرجـ ــخ والمنـــسوخ للنحـــاس  : ، وانظـ ، ١/٦٣٢الناسـ

 .١/٢١٤وأحكام القرآن البن العربي 
 .١/٦٣١والمنسوخ للنحاس الناسخ : انظر) ٣(
، والجــامع ألحكــام القــرآن ٢/١٧٢المحــرر الــوجيز: ، وانظــر٣/٦٩٠كمــا أخرجــه الطبــري فــي جــامع البيــان )٤(

٣/٤٤٨. 
 .المصادر السابقة: انظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 :الفضل والزيادة -١

وهو مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وقتادة وعطاء والسدي وابن زيد والحسن              

 المفـسرين، ورجحـه الطبـري واختـاره         ومحمد بن كعب القرضي ونـسبه الـسمعاني ألكثـر         

 .)١(ابن تيمية

 :اليسير -٢

 .)٢(وهو مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، وطاوس

 .الوسط بين اإلسراف والتقتير -٣

 .)٣(وهو مروي عن الحسن وعطاء

 .)٤(الطيب من أموالهم، وهو مروي عن قتادة والربيع بن أنس -٤

 .)٥(سعدالصدقة المفروضة، وهو مروي عن مجاهد، وقيس بن  -٥

 :الكالم على النسخ في اآلية
 :للعلماء في النسخ في اآلية قوالن

 .أنها منسوخة، بالزكاة، أو بآية الزكاة: القول األول

وهـذا قبـل أن تفـرض    : "وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، حيث يقـول    

 .)٦("الصدقة

                                     
عليه أكثر أهـل التفـسير،   : ، وقال١/٦٣٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/٦٨٧جامع البيان للطبري    : انظر) ١(

 ورجحـه، والجـامع   ١/٢١٤،  وأحكـام القـرآن البـن العربـي     ١/٢٢٠ القرآن العظـيم للـسمعاني       تفسير: وانظر
 ١٠/٣٩٠مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة     : وانظـر . هذا أولى ما قيل في تأويل اآلية     :  وقال ٣/٤٤٧ألحكام القرآن   

 .ورجحه
 .١/٦٣٤، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/٦٨٨جامع البيان للطبري : انظر) ٢(
، وأحكـام القـرآن البـن العربـي         ١/٦٣٤، والناسـخ والمنـسوخ للنحـاس        ٣/٦٨٨ جامع البيان للطبـري      :انظر) ٣(

١/٢١٤. 
 .٣/٦٨٩جامع البيان للطبري : انظر) ٤(
 .١/٦٣٢، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/٦٩٠جامع البيان للطبري : انظر) ٥(
، وعــده دلــيالً للقــائلين ١/٦٣١سوخ ، والنحــاس فــي الناســخ والمنــ٣/٦٩٤أخرجــه الطبــري فــي جــامع البيــان ) ٦(

 .١٤١، واإليضاح لمكي ص١/٢١٤أحكام القرآن البن العربي : بنسخها، وانظر



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٨٢

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 .)١("هذه نسختها الزكاة: "ومروي كذلك عن السدي حيث يقول

حتى نزلـت آيـة الزكـاة المفروضـة،         : "... وممن قال بنسخها كذلك الكلبي حيث يقول      

 .)٢("فنسخت هذه اآلية كل صدقة أُمروا بها

 .)٣("نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن: "والضحاك حيث يقول

 .)٤("فاشتد ذلك على المسلمين فنسختها آية الزكاة: "ومقاتل بن حيان حيث يقول

 :لماء بنسخهاوممن صرح من الع

 .)٥("الفضل من أموالكم، اآلية منسوخة: يعني: "ابن حزم، حيث يقول

 التوبـة ناسـخة لمـا    ١٠٣فـصارت هـذه اآليـة يعنـي آيـة      : "وابن سالمة المقري حيث يقـول  

 .)٦("قبلها

والكرمي، حيث يرى نسخها بآية الزكاة؛ ألن النفقة الواجبـة فيهـا هـي الواجبـة سـوى                  

 .)٧(الزكاة

، حيث يرى نسخها؛ ألن المراد بالنفقة هنا، الواجبـة قبـل الزكـاة، والناسـخ       واألجهوري

  )٨(]١٠٣: التوبة[ mm  l  k  j.......l : لها عنده قوله تعالى

وفــصّل ابــن الجــوزي فقــال بنــسخ اآليــة إن كــان المــراد فــي اآليــة النفقــة الواجبــة قبــل     

التطوع أو الزكاة الواجبة، ولكنه فرض الزكاة، وقال بإحكامها إن كان المراد باآلية نفقة       

 .)١٠(، ومثله فعل مكي في اإليضاح)٩(عاد فرجّح إحكامها لترجح أنها في التطوع

                                     
 .٣/٦٩٤أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١(
 .٣/٤٤٨ذكره القرطبي في الجامع ألحكام القرآن ) ٢(
 .١/٦٣١أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ) ٣(
 .٢٠٢خ القرآن صذكره ابن الجوزي في نواس) ٤(
 .١/٢٨الناسخ والمنسوخ البن حزم ) ٥(
 .١/٥٢الناسخ والمنسوخ للمقري ) ٦(
 .١٤٨قالئد المرجان ص: انظر) ٧(
 .١/١٠٦إرشاد الرحمن : انظر) ٨(
 .٢٠٢نواسخ القرآن ص: انظر) ٩(
 .٦١صفوة الراسخ ص: ، وانظر١٤١اإليضاح ص: انظر) ١٠(
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 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 .أنها محكمة، ومثبتة الحكم: القول الثاني

الطبـري، والنحـاس، وابـن العربـي وابـن          : وممن رجح مـن المفـسرين القـول بإحكامهـا         

 .)١(عطية والقرطبي وابن الجوزي

فهـو أدب مـن اهللا لجميـع خلقـه علـى مـا أدبّهـم بـه فـي الـصدقة غيـر                        : "... يقول الطبـري  

المفروضات، ثابت الحكم، غير ناسخ لحكم كان قبله بخالفه، وال منسوخ بحكـم حـدث             

مــا الداللــة علــى نــسخه وقــد أجمــع الجميــع ال    : ويقــال لمــن زعــم أن ذلــك منــسوخ  ... بعــده

قة وهبة ووصية الثلث، فما الذي دلّ علـى    خالف بينهم، على أن للرجل أن ينفق من ماله صد         

 .)٢(..."أن ذلك منسوخ؟

وردّ على من زعم نسخها بأن العلماء أجمعوا علـى جـواز النفقـة والوصـية للثلـث وأن                   

 .)٣(ذلك غير منسوخ، وأن اآلية في النفقة التطوع، وليس فيها إيجاب إلنفاق العفو

عيـد؛ ألنهـم إنمـا سـألوا عـن شـيء            والقول الذي قبله إنها منـسوخة ب      : "ويقول النحاس 

 .)٤("فأجيبوا عنه بأنهم سبيلهم أن ينفقوا ما سهل عليهم

 :الراجح
 :ويترجح بهذا القول الثاني وهو القول بعدم النسخ لألسباب التالية

 .)٥(عدم وجود تعارض حقيقي بين هذه اآلية وآية الزكاة -١

ى وقــوع النــسخ  عــدم الجــزم بمعرفــة المتقــدم مــن المتــأخر بــين اآليــات المــدع      -٢

 .)٦(فيها

                                     
، ٢/٧٥، والناسـخ والمنـسوخ البـن العربـي     ١/٦٣٢ والمنسوخ للنحاس ، والناسخ٣/٦٩٥جامع البيان  : انظر) ١(

، وجمـال  ٢٠٢، ونواسخ القـرآن البـن الجـوزي ص   ٣/٤٤٨، والجامع ألحكام القرآن    ٢/١٧٢والمحرر الوجيز   
 .١/٢٦١القرآن 

 .٣/٦٩٥جامع البيان للطبري ) ٢(
 .٣/٦٩٥جامع البيان للطبري : انظر) ٣(
 .١/٦٣٢الناسخ والمنسوخ ) ٤(
 .٢/٧٥الناسخ والمنسوخ البن العربي : انظر) ٥(
 .المصدر السابق: انظر) ٦(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٨٤

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 .)١(قول جماهير العلماء بعدم نسخها -٣

 .)٢(ترجح تفسير النفقة في اآلية بأنها التطوع ال النفقة الواجبة -٤

 

@      @      @ 

 

                                     
 .٣/٤٤٨، والجامع ألحكام القرآن ٢/١٧٢، والمحرر الوجيز ٣/٦٩٥جامع البيان للطبري : انظر) ١(
 .المصادر السابقة: انظر) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 المبحث الرابع
©  m : قوله تعالى  ̈    §  ¦  ¥l ]١٤١: األنعام[ 

 :معنى اآلية
 :في الحق المذكور في اآلية ثالثة أقوال مشهورة

 .الزكاة المفروضة: لقول األولا

، ومحمد بن   )٢(، وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما       )١(وهو مروى عن أنس بن مالك       

، وســعيد بــن  )٧( وابنــه عبــد الــرحمن )٦( وزيــد بــن أســلم )٥( وطــاووس)٤( والحــسن)٣(الحنفيــة

 .)١١(، وجابر بن زيد)١٠( والضحاك)٩( وقتادة)٨(المسيب

 والمفـسرين، واآليـة عنـد أكثـر هـؤالء محكمـة، والقـول               وهذا هو قول جمهور العلماء    

 –بالنسخ المنسوب إلى بعض أصحاب هـذا القـول يـراد بـه البيـان ال النـسخ عنـد المتـأخرين                     

 –كما سبق بيانه 

                                     
، والنحاس في الناسـخ  )٧٩٥٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ٩/٥٩٥أخرجه الطبري في جامع البيان   ) ١(

 .٣٣١ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص،) ٧٥٦٧( ، والبيهقي في السنن الكبير برقم ٢/٣٢٤والمنسوخ 
 والطبري فـي  ،)١٠٥٨١( وابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٩٢٨( أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم        ) ٢(

، ٣٢٤/، والنحاس فـي الناسـخ والمنـسوخ         )٧٩٥٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم        ٩/٥٩٥جامع البيان   
 .٣٣١ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص،)٧٥٧٥(والبيهقي في السنن الكبير برقم 

 .٥/١٣٩٨تفسير ابن أبي حاتم : ، وانظر٩/٥٩٨أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(
 .٩/٥٩٥أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٤(
والبيهقي فـي الـسنن   ،٥/٥٩٦، والطبري في جامع البيان )١٠٥٧٧(م أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برق      ) ٥(

 )٧٥٧٧(الكبير برقم  
 .٥/١٣٩٨تفسير ابن أبي حاتم : ، وانظر٩/٦٠٠أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٦(
 .٥/١٣٩٨تفسير ابن أبي حاتم : ، وانظر٩/٥٩٩أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٧(
 .٥/١٣٩٨تفسير ابن أبي حاتم : ، وانظر٩/٥٩٦أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٨(
 .٥/١٣٩٨تفسير ابن أبي حاتم : ، وانظر٩/٥٩٧أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٩(
 .٥/١٣٩٨تفسر ابن أبي حاتم : ، وانظر٩/٥٩٩أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١٠(
 والبيهقــي فــي  ،٩/٥٩٦، والطبــري فــي جــامع البيــان   )١٠٥٧٦(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي المــصنف بــرقم    ) ١١(

 )٧٥٧٨(السنن الكبير برقم 



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٨٦

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

أن ســورة األنعــام مكيــة ومنهــا هــذه اآليــة، والزكــاة إنمــا     : ويــشكل علــى هــذا القــول  

 .)١(فرضت بالمدينة

ذه اآليـة نزلـت بمكـة مجملـة، ثـم فـسّرت باآليـات المدنيـة                 وال إشكال فـي هـذا؛ فـإن هـ         

 .)٢(وباألحاديث النبوية المبينة لمقادير الزكاة وأنصبتها

كمــا اعتــرض علــى هــذا القــول بــأن اآليــة نــصت علــى أن الواجــب إخــراج الزكــاة وقــت     

 .)٣(الحصاد، وقد جاء في السُّنَّة أن الزكاة ال تعطى إال بعد الكيل

 إنمـا هـو للحـق ال لإليتـاء، فوجـب      – يـوم  –ي عـن هـذا بـأن الظـرف     وقـد أجـاب األجهـور   

 .)٤( كما بينته السُّنَّة،فيها الحق يوم حصاده، لكن إيتاءه ال يجب إال بعد الكيل

. هو حق آخـر غيـر الزكـاة المفروضـة يُعطـى عنـد الحـصاد، وجوبـاً، أو نـدباً           : القول الثاني 

 .)٥(فإذا كال أخرج الزكاة بعد ذلك

، )٨(، وعطـاء  )٧(، وعلـي بـن الحـسين      )٦(ول مروي عن ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا           وهذا الق 

 . وغيرهم ،)١١(، وسعيد بن جبير)١٠(، ومجاهد)٩(وحماد

                                     
، والناســـخ والمنـــسوخ للنحـــاس  ٢/٥٠٢، ومعـــاني القـــرآن للنحـــاس  ٢/٢٩٧معـــاني القـــرآن للزجـــاج  : انظـــر) ١(

 .٣/١٣٧٤، وتفسير ابن كثير ٢/٢٨٢، وأحكام القرآن البن العربي ٢/٣٢٩
 .١٥الزكاة صالمصادر السابقة، وانظر ما رجحته في مسألة وقت فرض : انظر) ٢(
 .٢/٣٢٩الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ٣(
 .١/٢٨٦إرشاد الرحمن : انظر) ٤(
ــر) ٥( ــامع البيـــان للطبـــري  : انظـ ــرر الـــوجيز ٩/٤٨٨، والبـــسيط للواحـــدي ٩/٦٠٠جـ ــامع ٦/١٦٤، والمحـ ، والجـ

 .٩/٥٣ألحكام القرآن للقرطبي 
 والبيهقــي فــي  ،٩/٦٠٤ جــامع البيــان  ، والطبــري فــي )١٠٥٧٨(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي المــصنف بــرقم    ) ٦(

 ) .٧٥٧٩(السنن الكبير برقم
 .٩/٦٠٠أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٧(
، وابـن أبـي حـاتم فـي         ٩/٦٠١، والطبري في جـامع البيـان        )١٠٥٧٩(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم        ) ٨(

 ) .٧٥٨٠(  والبيهقي في السنن الكبير برقم ،)٧٩٥٠(تفسيره 
 .٩/٦٠٢الطبري في جامع البيان أخرجه ) ٩(
إذا حـضرك المـساكين طرحـت لهـم منـه، وإذا أنقيتـه         : " ولفظـه  ٩/٦٠٢أخرجه الطبري في جـامع البيـان        ) ١٠(

شـيء آخـر سـوى الزكـاة     : (وفـي روايـة  ". وأخذت في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاتـه       
 والبيهقـي فـي الـسنن الكبيـر      ،)٧٩٥١(تفـسيره   وأخرجه كذلك ابن أبـي حـاتم فـي          ...) في الحصاد والجذاد  

 ) .٧٥٨١( برقم 
 ).٧٩٥١(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ٩/٦٠٧أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

واآلية عند هـؤالء محكمـة، لكـنهم مختلفـون بـين الوجـوب والنـدب، فمـن رأى أن فـي                      

كـاة رآهـا نفقـة    المال حقاً سوى الزكاة رآها واجبة، ومن رأى أنه ال واجب في المال غيـر الز      

 .مستحبة مندوبة مستمرة

هــو حــق أمــر اهللا بــه المــؤمنين قبــل فــرض الــصدقة والزكــاة، ثــم نُــسخ     : القــول الثالــث

 .)١(بالزكاة والصدقة

، وعطيـة  )٣(، ومحمـد بـن الحنفيـة   )٢(ابن عباس رضـي اهللا عنهمـا  : وهذا القول مروي عن 

 . وغيرهم)٨(، والسدي)٧(ن، والحس)٦( وسعيد بن جبير)٥( وإبراهيم النخعي)٤(العوفي

 .)٩(هو أن سورة األنعام مكية، وفرض الزكاة إنما كان بالمدينة: وسبب قولهم هذا

 .وعليه، فليس في المال حق سوى الزكاة

 :وقد رجّح إمام المفسرين الطبري رحمه اهللا هذا القول حيث يقول

فرضـه اهللا علـى   كـان ذلـك فرضـاً    : وأولى األقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال     "

ــي تخرجهــا زروعهــم وغروســهم، ثــم نــسخه اهللا         المــؤمنين فــي طعــامهم وثمــارهم الت

بالــصدقة المفروضـــة والوظيفـــة المعلومـــة مـــن العُــشْر ونـــصف العُـــشر، وذلـــك أن الجميـــع   

                                     
 .٨/٢٦١، والتمهيد البن عبد البر ٨/٤٧٩، والبسيط للواحدي ٩/٦٠٨جامع البيان للطبري : انظر) ١(
 .٩/٦٠٨أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٢(
 .٩/٦٠٧، والطبري في جامع البيان )١٠٥٧٣(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٣(
، وابـن أبـي حـاتم فـي         ٩/٦١٠، والطبري فـي جـامع البيـان         )١٠٥٨٦(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم        ) ٤(

 ).٧٩٥٤(تفسيره برقم 
 .٩/٦٠٩ البيان ، والطبري في جامع)١٠٥٧٤(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٥(
 ، ٩/٦٠٩، والطبري في جامع البيان )٤١(أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم في الناسخ والمنسوخ برقم ) ٦(
 .٩/٦٠٩أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٧(
 .٩/٦١٠، والطبري في جامع البيان )١٠٥٨١(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٨(
 .٤٤٦، ومعالم التنزيل ص٨/٢٦١، والتمهيد البن عبد البر ٩/٦١١جامع البيان للطبري : انظر) ٩(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٨٨

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

مجمعون ال خالف بينهم أن صـدقة الحـرث ال تؤخـذ إال بعـد الـدَّياس والتنقيـة والتذريـة، وأن         

 .)١("ذ إال بعد الجفافصدقة التمر ال تؤخ

 :الكالم على النسخ في اآلية
والكالم على النسخ في اآلية مترتـب علـى الكـالم فـي تفـسيرها، واألقـوال التـي سـبق                     

 .إيرادها في معنى اآلية شاهدة على ذلك

 :ويمكن إجمال مواقف العلماء من نسخ اآلية في ثالثة مواقف

 :القائلون بنسخها: األول
 اهللا عنهمـا، ومحمـد بـن الحنفيـة، وعطيـة العـوفي، وأبـو جعفـر                  ابن عباس رضي  : وهم

محمد بن علـي بـن الحـسين، وعكرمـة، وسـعيد بـن جبيـر، والـضحاك، والـسدي، ويزيـد بـن                  

 .)٢(القعقاع وغيرهم

 .)٤(، والنحاس)٣(شيخ المفسرين الطبري: وممن اختار هذا القول

بها الندب، وكان غيـر جـائز أن        وإذا خرجت اآلية من أن يكون مراداً        : "... يقول الطبري 

  )٥(..."يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقت، عُلِمَ أنها منسوخة

فهـذه األقـوال كلهـا تـدل علـى أن اآليـة منـسوخة؛ ألنـه لـيس أحـدٌ                     : "... ويقول النحاس 

 .)٦(..."أوجب الزكاة في كل ما ذكر في اآلية

                                     
 .٩/٦١١جامع البيان للطبري ) ١(
 ٩/٦١١، جامع البيان للطبري     ٣٢الناسخ والمنسوخ ألبي عبيد ص    : أقوال هؤالء األئمة ومواقفهم في    : انظر) ٢(

اإليـــضاح لمكـــي ، و٢/٣٢٢، والناســـخ والمنـــسوخ للنحـــاس ٥/١٣٩٨ومـــا بعـــدها، وتفـــسير ابـــن أبـــي حـــاتم  
 .، والنسخ الوارد في كالمهم المقصود به البيان كما مرّ معنا٢٤٤ص

 .٩/٦١١جامع البيان : انظر) ٣(
 .٢/٣٢٢الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ٤(
 .٩/٦١٢جامع البيان ) ٥(
، حيــث ورد فــي اآليــة أصــناف مــن األطعمــة لــم يقــل أحــد مــن العلمــاء بوجــوب   ٢/٣٢٣الناســخ والمنــسوخ ) ٦(

 .٨/٢٥٩التمهيد البن عبد البر : الزكاة فيها، أو فيها وقع الخالف؛ كالزيتون مثالً، وانظر
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ية فرض سوى الزكاة، وأنها ليست الزكاة، وأنها    فلما ثبت أنه ال يجب باآل     : "وقال أيضاً 

 .)١("ليست ندباً، لم يبق إال أن تكون منسوخة

والناسخ لها عند هؤالء؛ إما آيات فرض الزكاة، أو ما ورد في الـسنة مـن إخـراج العُـشْر              

 .)٢(ونصف العشر

 .)٣(أو النسخ واقع على وجوب إخراج الزكاة يوم الحصاد إلى إخراجها بعد الكيل

 :المتوقفون: لثانيا
هـل نـسخ ذلـك أم ال؟ إن قلنـا أنـه             : واختلـف العلمـاء   : "ومنهم ابن الجوزي حيث يقـول     

 .)٤("أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة، وإن قلنا أنه أمر استحباب فهو باقي الحكم

وأمــا اآليــة فقــد اختلــف فيهــا هــل محكمــة أو منــسوخة أو  : "... والقرطبــي حيــث يقــول

 .)٥(..."ال قاطع يبيّن أحد محاملهامحمولة على الندب، و

 :القائلون بإحكامها: الثالث
، وابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا،  والقــول بأنهــا محكمــة مــروي عــن أنــس بــن مالــك   

والحسن، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وجـابر بـن زيـد، وعطـاء، وقتـادة، وزيـد بـن أسـلم،                     

 .)٦(وسفيان، وطاووس، وابن خليفة، وغيرهم

م اآليــة مــن المفــسرين أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم، ومكــي، وابــن    ومــن رجــح إحكــا

 .)٧(العربي، وابن عطية، وابن كثير، وغيرهم

                                     
 .٢/٣٣٤الناسخ والمنسوخ ) ١(
 .٢٤٤، واإليضاح لمكي ص٢/٣٢٢الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ٢(
 .٥/١٣٩٨تفسير ابن أبي حاتم : انظر) ٣(
 .٣٢٥نواسخ القرآن ص) ٤(
 .٩/٥٤ الجامع ألحكام القرآن) ٥(
، ٩/٥٩٥، وجـــامع البيـــان للطبـــري ٣٢الروايـــات عـــن هـــؤالء فـــي الناســـخ والمنـــسوخ ألبـــي عبيـــد ص: انظـــر) ٦(

، ٢٤٥، واإليـــضاح لمكـــي ص٢/٢١٧، والناســـخ والمنـــسوخ البـــن العربـــي ٥/١٣٩٨وتفـــسير ابـــن أبـــي حـــاتم 
 .١/٢٨٦وإرشاد الرحمن لألجهوري 

، والناســخ والمنــسوخ البــن العربــي  ٢٤٥ضاح لمكــي ص، واإليــ٣٢الناســخ والمنــسوخ ألبــي عبيــد ص : انظــر) ٧(
 .٣/١٣٧٤، وتفسير ابن كثير ٦/١٦٤، والمحرر الوجيز ٢/٢١٧



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٩٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

واآلية عند بعض هؤالء مقصود بها الزكاة، جاءت اإلشارة إليها مجملـة فـي مكـة ثـم              

 .جاء تفصيل أحكامها وأنصبتها ومقاديرها في المدينة

هــذا تأويــل الــذين رأوهــا محكمــة، إال أن ابــن   ف: "... يقــول أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم  

عباس والحـسن رأياهـا الزكـاة نفـسها فـي األرض، ورآهـا مجاهـد مـن غيـر الزكـاة، إال أنهـا                         

 .)١("واجبة عنده أيضاً

قـد  :  قلنـا  ،فإن قيل اآلية منسوخة ألنها مكية، وآيـة الزكـاة مدنيـة           : "ويقول ابن العربي  

 وهـي أن القـول فـي        ،ضـة، وتحقيقـه فـي نكتـة بديعـة         إن المـراد بـه الزكـاة المفرو       : قال مالك 

أنهــا مكيــة أو مدنيــة يطــول، فهــبكم أنهــا مكيــة، إن اهللا أوجــب الزكــاة بهــا إيجابــاً مجمــالً  

فتعــيّن فــرض اعتقادهــا، ووقْــفُ العمــل بهــا علــى بيــان الجــنس والقــدر والوقــت، فلــم تكــن   

ــان، فتعــيّن اال       ــة، فوقــع البي ــد اإلســالم بالمدين ــى تمهّ ــال، وهــذا ال يفقههــه إال   بمكــة حت متث

 .)٢("العلماء باألصول

 . فهي باقية محكمة،وعند بعضهم مقصود بها الصدقة عموماً

وهذا قـول الـذين رأوهـا منـسوخة، إال أنهـم عمّـوا           : ".. يقول أبو عبيد القاسم بن سالم     

مـة  وقول الذين رأوا هذه اآليـات فـي الـصدقة محك       . بالنسخ كل ما في القرآن ما خال الزكاة       

 .)٣("قائمة أشد عندي موافقة لألحاديث المرفوعة من قول اآلخرين

 .)٤(وعند القليل منهم المقصود بها الحق الواجب في المال سوى حق الزكاة

ــائلين      ــداً حجـــج القـ ــا مـــن المفـــسرين مكـــي حيـــث يقـــول مفنـ وممـــن رجـــح إحكامهـ

فـالقرآن يـأتي مجمـالً،     قـد بـين ذلـك كلـه وحـدّهُ،         وجميع هذا ال يلزم؛ ألن النبي       : "بنسخها

                                     
 .٣٢الناسخ والمنسوخ ألبي عبيد ص) ١(
 .٢/٢١٧الناسخ والمنسوخ البن العربي : ، وانظر٢/٢٨٦أحكام القرآن البن العربي ) ٢(
 .٣٢الناسخ والمنسوخ ألبي عبيد ص) ٣(
 .٢/٣٣٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٣٢لناسخ والمنسوخ ألبي عبيد صا: انظر) ٤(
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، ]٦: النحـل m    ̂ ]   \  [  Z  Y  Xl ] :  يبينه لقولـه تعـالى    والنبي  

 .وهنا أبلغ كتبينه للصالة والحج وغير ذلك

 .)١(..."فهذا كله يبين أنها محكمة نزلت في فرض الزكاة مجملة، وبينها النبي ... 

والنـسخ غيـر مترتـب فـي     : "الونفى ابن عطية التعارض بين هذه اآليـة وآيـة الزكـاة فقـ             

هــذه اآليــة؛ ألن هــذه اآليــة وآيــة الزكــاة ال تتعــارض بــل تنبنــي هــذه علــى النــدب، وتلــك علــى       

 .)٢("الفرض

 . )٣(..."وجمهور العلماء على أن هذه اآلية محكمة: "...ويقول ابن عبد البر في التمهيد

سخ، محكمــة لــم هــذه آيــة محكمــة لــم تُنْــ: "وقــال ابــن العربــي فــي الناســخ والمنــسوخ

 .)٤(..."تُشْكِل

ونفي أن يكون بينهما وبين آية الزكاة نـوع مـن التعـارض أو التـضاد، وبـيّن أن أحاديـث                     

 .)٥(العُشر ونصف العُشْر إنما هي مبينة لما أُجمل فيها من مقادير الزكاة

وفي تسمية هذا نسخاً نظر؛ ألنه قد كان : "... ورجح ابن كثير أنها محكمة أيضاً وقال      

وكان هـذا فـي   : قالوا. شيئاً واجباً في األصل، ثم إنه فُصّل بيانه وبيّن مقدار المخرج وكميته       

 .)٦("السنة الثانية من الهجرة فاهللا أعلم

 –يـوم  :  يعني–والحق فيها التخصيص، والظرف    : " فقال ،وسماه األجهوري تخصيصاً  

 .)٧("للحق ال لإليتاء

                                     
 .٢٤٧اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص) ١(
 .٦/١٦٤المحرر الوجيز ) ٢(
 .٨/٢٥٩التمهيد ) ٣(
 .٢/٢١٧الناسخ والمنسوخ ) ٤(
 .٢/٢٨٦، وأحكام القرآن البن العربي ٢/٢١٨الناسخ والمنسوخ البن العربي : انظر) ٥(
 .٣/١٣٧٤ير ابن كثير تفس) ٦(
 .١/٢٨٦إرشاد الرحمن ) ٧(
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 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

لزكاة بعـد ذلـك بالـسُّنَّة هـو تخـصيص للعمـوم        يقصد أن تحديد األصناف التي تدخلها ا      

وأن الحق الذي تعلق بالذمة هو ما ثبت يوم الحـصاد، ال أنـه يجـب    . الذي جاءت به آية األنعام  

 .)١(إخراجه وإيتاؤه يوم حصاده

فهــذه اآليــات غيــر منــسوخة، ولكنهــا     : وعلــى القــول المختــار  : "ويقــول ابــن عاشــور  

، وقــد كــان المتقــدمون ... فــال يُتعلــق بإطالقهــا يبينــه مخصّــصّة ومبيّنــة بآيــات أخــرى، وبمــا 

 .)٢(..."يسمّون التخصيص نسخاً

 .وقد تبين من خالل تلك النقول وتلك األقوال رجحان القول بإحكام اآلية

وأنه ال تعارض بين اآلية وآيات الزكاة وأحاديثها يستوجب القول بنـسخها، وأن آيـات            

ه اآليــة، وأن مــا نقــل عــن بعــض الــسلف مــن القــول  الزكــاة وأحاديثهــا مبينــة مخصــصة لهــذ 

 .بنسخها محمول على معنى النسخ عندهم وهو التخصيص

 

@       @       @ 

 

                                     
 .٤/٢١٤حاشية الشهاب : انظر) ١(
 .٨/١٢٢التحرير والتنوير ) ٢(
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 المبحث الخامس
 ]١٩٩: األعراف[ m h   g    f  el : قوله تعالى

 :معنى اآلية
 :أقوال منها m h   g    f  el : في المراد بالعفو في قوله تعالى

 :القول األول

 .الفضل من أخالق الناس، وما ال يجهدهم: العفو

عـن قـول اهللا     : وهذا القول مروي عن عبـد اهللا بـن الزبيـر رضـي اهللا عنهمـا حيـث يقـول                   

 .)١("ما أنزل اهللا إال في أخالق الناس: "m h   g    f  el : تعالى

 .)٢(" أن يأخذ العفو من أخالق الناسأمر اهللا نبيه : "ويقول أيضاً

 .)٦(، والحسن)٥(، وقتادة)٤(، ومجاهد)٣(كذلك عن عروة بن الزبيروهو مروي 

 .)٧(ورجحه من المفسرين الطبري، والنحاس، والواحدي، وابن عطية وغيرهم

وهـذا أولـى مـا قيـل فـي اآليـة؛ لـصحة إسـناده، وأنـه عـن           : "يقول النحاس عـن هـذا القـول     

والمعنـى  . عْ أحـداً مخالفتـه    صحابي يخبر بنزول اآلية، وإذا جاء الـشيء هـذا المجـيء لـم يـسَ               

السهل من أخالق الناس، وال تغلظ عليهم، وال تعنـف بهـم، وكـذا              :  أي mf  el عليه  

 .)٨("، أنه ما لقي أحداً قط بمكروه في وجههكانت أخالقه 

                                     
 ).٤٦٤٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ١(
 ).٤٦٤٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(
 .٥/١٦٣٨، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠/٦٣٩أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(
 ).٨٦٧٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١٠/٦٣٩أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٤(
 .٩/٥٣٩ذكره الواحدي في البسيط ) ٥(
 .٣٤٠ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص) ٦(
ــر) ٧( ــامع البيـــان للطبـــري  : انظـ ــرآن للنحـــاس  ١٠/٦٤٢جـ ــاني القـ ، والناســـخ والمنـــسوخ للنحـــاس  ٣/١١٩، ومعـ

 .٧/٢٣٢، والمحرر الوجيز ٩/٥٣٩سيط للواحدي ، والب٢/٣٦٠
 .٢/٣٦٠الناسخ والمنسوخ ) ٨(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٩٤

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

وذلك قبل فرض الزكاة، ثم نـسخ ذلـك         . الفضل من أموال الناس   : العفو: القول الثاني 

 .)١(بالزكاة

 .)٥( وعطاء)٤(، والضحاك)٣(، والسدي)٢(بن عباس رضي اهللا عنهماوهو مروي عن ا

 .)٦(العفو عن المشركين وترك الغلظة عليهم: القول الثالث

 .)٧(وهو مروى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

 .والراجح هو القول األول الذي عليه جمهور المفسرين

 :الكالم على النسخ في اآلية
 :ةالقائلون بنسخ اآلي: أوالً

 )١٠(، والــضحاك)٩(، والــسدي)٨(القــول بنــسخها مــروي عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا 

 .)١٢(، والكلبي)١١(ومقاتل

                                     
. الزكــاة: أن المــراد بــالعفو : ، وعــن مجاهــد ٧/٢٣٢، والمحــرر الــوجيز  ١٠/٦٤١جــامع البيــان للطبــري  : انظــر) ١(

 .٢/٣٦٠الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر
 ).٨٦٧٩( تفسيره برقم ، وابن أبي حاتم في١٠/٦٤١أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٢(
 .٢/٣٥٩، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ١٠/٦٤١أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(
 .٥/١٦٣٨، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠/٦٤١أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٤(
 .٨/٣٨٩، وفتح الباري البن حجر ٣/١١٨معاني القرآن للنحاس : انظر) ٥(
 .١٠/٦٤٢ان للطبري جامع البي: انظر) ٦(
نواســخ : ، وانظــر)٨٦٨١(، وابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره بــرقم   ١٠/٦٤٢أخرجــه الطبــري فــي جــامع البيــان  ) ٧(

 .٣٤١القرآن البن الجوزي ص
الناســخ : ، وانظــر)٨٦٧٩(، وابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره بــرقم  ١٠/٦٤١أخرجــه الطبــري فــي جــامع البيــان  ) ٨(

 .٢/٣٥٨والمنسوخ للنحاس 
 .٢/٣٥٩، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ١٠/٦٤١ الطبري في جامع البيان أخرجه) ٩(
 .٢/٣٥٩الناسخ والمنسوخ للنحاس : ، وانظر١٠/٦٤١أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١٠(
 .٩/٥٤٤البسيط للواحدي : انظر) ١١(
 .المصدر السابق: انظر) ١٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

وأصــحاب هــذا القــول هــم القــائلون بــأن المــراد باآليــة الفــضل مــن أمــوالهم، وذلــك قبــل  

 .)١(فرض الزكاة

 .)٢(الزكاة: والناسخ لها عند هؤالء

، والناسـخ لهـا عنـده األمـر     )٣(يـد بـن أسـلم   وروي القول بنسخها عن عبد الـرحمن بـن ز       

 .)٤(بقتال المشركين

وهــذه اآليــة مــن غريــب المنــسوخ؛ ألن أولهــا وآخرهــا منــسوخان      : "يقــول ابــن العربــي  

 .)٥("ووسطها محكم

ــسوخ   ــى بالمنــ ــو     mf  el  mk  j  il يعنــ ــم فهــ ــا المحكــ وأمــ

mh   gl )٦(. 

 :القائلون بإحكامها: ثانياً
 )٨( وعـروة بـن الزبيـر   )٧(عن عبد اهللا بن الزبير رضي اهللا عنهما    والقول بإحكامها مروي    

ــر  )٩(ومجاهــد ــصديق،      )١١( والحــسن)١٠( وســعيد بــن جبي  والقاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر ال

 .)١٢(وسالم بن عبد اهللا بن عمر

                                     
 .١٠/٦٤١جامع البيان : انظر) ١(
 .٢/٣٥٩، وأحكام القرآن البن العربي ٢/٣٥٨لنحاس الناسخ والمنسوخ ل: انظر) ٢(
 ).٨٦٨٧(، وتفسير ابن أبي حاتم برقم ١٠/٦٤٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(
 .٢/٣٥٩، وأحكام القرآن البن العربي ٢/٣٥٨الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ٤(
 .٢/٢٢١الناسخ والمنسوخ البن العربي ) ٥(
ــر) ٦( ــدي  : انظـ ــراء للـــسخاوي   ٩/٥٤٥البـــسيط للواحـ ــال القـ ــان ص ١/٣٠٩، وجمـ ــد الجمـ ــاد ١٨١، وقالئـ ، وإرشـ

 .٢/٣٠٥الرحمن 
 .٢٥٣، واإليضاح ص١٠/٦٤٣جامع البيان : انظر) ٧(
 .المصادر السابقة: انظر) ٨(
 .٢٥٢اإليضاح ص: وهو يقول أنها في الزكاة وليست في أخالق الناس، ولكنها محكمة، انظر) ٩(
 .٢/٣٠٥إرشاد الرحمن : انظر) ١٠(
 .٣٤٠نواسخ القرآن ص: انظر) ١١(
، ٢/٣٦٠الناســخ والمنــسوخ للنحــاس   : وهمــا يقــوالن أنهــا فــي النفقــة المندوبــة، لكنهــا محكمــة، انظــر        ) ١٢(

 .٢٥٣اإليضاح ص
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أفمنـسوخ ذلـك؟    : فـإن قـال قائـل     : "... ورجح الطبري القول بإحكام اآليـة حيـث يقـول         

 وإن كان اهللا أنزلـه علـى نبيـه       – أنه منسوخ؛ إذ كان جائزاً أن يكون         ال داللة عندنا على   : قيل

 مــراداً بــه –عليــه الــصالة والــسالم فــي تعريفــه عِــشْرة مــن لــم يــؤمر بقتالــه مــن المــشركين 

تأديـــب نبـــي اهللا والمـــسلمين جميعـــاً فـــي عـــشرة النـــاس، وأمـــرهم بأخـــذ عفـــو أخالقهـــم، 

...  اهللا خلْقَـه صـفة عـشرة بعـضهم بعـضاً            تعليماً من  – وإن كان من أجلهم نزل       –فيكون  

ــا ذلــك فــي نظــائره فــي غيــر موضــع مــن           فــال يحكــم علــى اآليــة بأنهــا منــسوخة لمــا قــد بين

 .)١(..."كتبنا

كما رجح إحكامها مكي في اإليضاح، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، وابن الجـوزي      

 .)٢(في نواسخ القرآن، والسخاوي في جمال القراء، وغيرهم

تــضح رجحــان القــول بإحكــام هــذه اآليــة ســواء كــان المــراد بهــا الفــضل مــن      وبهــذا ي

 أو المـراد الزكـاة أو المـراد بهـا النفقـة             – كمـا هـو قـول جمهـور المفـسرين            –أخالق الناس   

 . وبين آيات الزكاة– على هذه المعاني –المندوبة؛ إذ ال تعارض بين اآلية 

يـــة مقـــصد مـــن رُوي عنـــه القـــول وال صـــحة للقـــول بأنهـــا منـــسوخة بآيـــات الزكـــاة، وغا

 إن صــح أن المــراد بهــا النفقــة الواجبــة قبــل فــرض –بنــسخها أنهــا مخصــصة بآيــات الزكــاة 

 كمــا أنــه ال صــحة لمــن قــال بنــسخها بآيــات األمــر بقتــال المــشركين والغلظــة          –الزكــاة 

 .عليهم

@       @       @ 

 

 

                                     
 .١٠/٦٤٣جامع البيان ) ١(
، وجمــال القــراء  ٣٤٠، ونواســخ القــرآن ص ٢/٣٦٠، والناســخ والمنــسوخ للنحــاس  ٢٥٣اإليــضاح ص: انظــر) ٢(

١/٣٠٩. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٧
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 المبحث السادس
ــالى  m  x     w  v  u  t  s  rp yl : قولــــه تعــ

 ]٣٤: التوبة[

 :معنى اآلية
 :في المراد بالكنز في اآلية، وفي المقصود بالنفقة أقوال

هــو كــل مــال وجبــت فيــه الزكــاة، ولــم تــؤد زكاتــه، وذلــك هــو    : أن الكنــز: القــول األول

والنفقـة هنـا هـي     . الكنز المحرم، المعـذّب صـاحبه فـي اآلخـرة، ومـا سـوى ذلـك فـال بـأس بـه                     

 .)١(الزكاة

 رضـي   )٦( وابـن عمـر    )٥( وابـن عبـاس    )٤(، وأبي هريرة  )٣(، وجابر )٢(مروي عن عمر  وهذا هو ال  

، )٩(، ومقاتـل بـن حيـان      )٨(، والـسدي  )٧(جميعـاً، وهـو المـروي كـذلك عـن عكرمـة            اهللا عنهم   

 .رحمهم اهللا جميعاً

 .)١٠(وهو مذهب جماهير العلماء

 .، وغيرهم)١١(ونص على ترجيحه الطبري، والواحدي، والقرطبي

                                     
 .٨/١٧١، والمحرر الوجيز ١٠/٣٩٨، والبسيط للواحدي ١١/٤٢٥جامع البيان للطبري : انظر) ١(
 ).١٠٦١٨(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٢(
، والبــسيط ٣/٢٠٤معــاني القــرآن للنحــاس   : ، وانظــر)١٠٦٢٠(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي المــصنف بــرقم     ) ٣(

 .٤/١٦٤٨، وتفسير ابن كثير ١٠/٣٩٦للواحدي 
 .١٠/٣٩٦، والبسيط للواحدي ٣/٢٠٤معاني القرآن للنحاس : انظر) ٤(
 .١١/٤٣٢، والطبري في جامع البيان )١٠٦٢٢(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٥(
 ).١٤٠٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٦(
 .١١/٤٢٦أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٧(
 ).١٠٠٨٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١/٤٢٦أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٨(
 ).١٠٠٨٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ) ٩(
 .٣/٢٤٨، وفتح الباري ٨/١٧١، والمحرر الوجيز ١١/٤٣٠البسيط للواحدي : انظر) ١٠(
البـاري  ، وفـتح  ١٠/١٨٥، والجـامع ألحكـام القـرآن    ١٠/٣٩٨، والبسيط للواحـدي  ١١/٤٣٠جامع البيان  : انظر) ١١(

 .٣/٢٤٨البن حجر 



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٩٨

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 ".بابٌ ما أُدي زكاته فليس بكنز: "البخاري في صحيحه فقالوقد بوب 

وقد ذكر ابن حجر أن وجه استدالل البخاري بهذا الحديث للترجمـة أن الكنـز المنفـي          

 .)١(هو المتوعد عليه، الموجب لصاحبه النار، ال مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك

فوٌ عنه، وكذا ما أخرجت منـه   وذكر أن ما لم تجب فيه الصدقة ال يسمى كنزاً؛ ألنه مع           

 .)٢(الزكاة ال يسمى كنزاً؛ ألنه عفي عنه بإخراج ما وجب منه

 :القول الثاني

 .هو جمع المال وحفظه، ولو أُديت زكاته: الكنز

 .)٣(وقيده البعض بأن الكنز ما زاد عن أربعة آالف درهم، ولو أُديت زكاته

 .)٤(وهذا القول مروي عن علي 

 .)٥(ا القولوضعّف القرطبي هذ

 :القول الثالث

 .)٦(ما فضل عن حاجة صاحبه ولم ينفقه: الكنز

 .)٧(وهذا هو مذهب أبي ذر 

 .)٨(إخراج ما فضل عن الحاجة: والمراد بالنفقة في هذا القول والذي قبله

 .)٩(وهما يقتضيان أن الذم متجه إلى حبس المال، ال إلى منع زكاته

                                     
 .٣/٣٤٧فتح الباري : انظر) ١(
 .٣/٣٤٧فتح الباري : انظر) ٢(
 .١٠/٣٩٧، والبسيط للواحدي ١١/٤٢٧جامع البيان : انظر) ٣(
 ).١٠٠٨٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١/٤٢٧أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٤(
 .١٠/١٨٤الجامع ألحكام القرآن : انظر) ٥(
 .١٠/١٨٥، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ١١/٤٢٨جامع البيان للطبري : ظران) ٦(
 ).١٤٠٨، ١٤٠٧(أخرجه البخاري عنه في صحيحه برقم ) ٧(
 .٣٦٣نواسخ القرآن البن الجوزي ص: انظر) ٨(
 .٨/١٧١المحرر الوجيز : انظر) ٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

ويحتمــل أن يكــون مجمــل مــا : " معتــذراً لــهذرقــال القرطبــي معلقــاً علــى مــذهب أبــي 

روي عن أبي ذر في هذا، ما روى أن اآلية نزلت فـي وقـت شـدة الحاجـة وضـعف المهـاجرين،                    

 عــن كفــايتهم، ولــم يكــن فــي بيــت المــال مــا يــسعهم، وكانــت    وقــصور يــد رســول اهللا  

لحاجـة،  السنون الجوائح هاجمة عليهم، فنهوا عن إمساك شيء من المال إال علـى قـدر ا         

وال يجوز إدخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقـت، فلمـا فـتح اهللا علـى المـسلمين ووسّـع                     

 في مئتي درهم خمسة دراهم، وفي عـشرين دينـاراً نـصف دينـار،      عليهم، أوجب عليهم    

 .)١("ولم يوجب الكل، واعتبر مدة االستنماء، فكان ذلك منه بياناً 

عيف بــل باطــل؛ ألن الزكــاة حــين شــرعت كــان   وعنــد ابــن العربــي أن هــذا التعليــل ضــ  

الصحابة منهم الفقراء ومنهم األغنياء، ومـنهم مـن يـربط علـى بطنـه مـن الجـوع، ومـنهم           

 األغنيـاء ويـرغبهم فـي مواسـاة الفقـراء دون أن             من بيـوتهم ملئـى بـالرزق، فينـدب النبـي            

 .)٢(يوجب عليهم الخروج من جميع أموالهم

 . هو على هذين المعنيين كما سيأتي–د من قال به  عن–والقول بنسخ هذه اآلية 

 :وفي المقصود بهذه اآلية والمخاطب بها أقوال

 :أنها تشمل المسلمين وأهل الكتاب: القول األول

فهي خاصة فيمن لـم يـؤد زكـاة مالـه مـن المـسلمين، وعامـة فـي أهـل الكتـاب؛ ألنهـم                        

 .)٣(كفار فال تقبل منهم نفقاتهم

 . )٥( وابن عباس)٤(بي ذروهذا القول مروي عن أ

 .)٦(ومروي أيضاً عن الضحاك

                                     
 .٢/١٩٨أحكام القرآن للهراسي : ، وانظر١٠/١٨٦الجامع ألحكام القرآن ) ١(
 .٢/٤٩٤أحكام القرآن : انظر) ٢(
 ورجحــه، وتفــسير ابــن كثيــر    ١٠/١٨٣، والجــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي    ١١/٤٣٢جــامع البيــان  : انظــر) ٣(

٤/١٦٥١. 
 ).١٤٠٦(كما أخرجه البخاري عنه في صحيحه برقم ) ٤(
 .٤/١٦٥١تفسير ابن كثير : ، وانظر١١/٤٣٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٥(
 .٣٦٢جه ابن الجوزي في نواسخ القرآن صأخر) ٦(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٠٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 .)١(أنها خاصة في أهل الكتاب: القول الثاني

 .)٢(وهذا القول مروي عن معاوية 

ــة    ــأن أول اآليـ ــول بـ ــذا القـ ــحاب هـ ــتج أصـ   m  f  e    d  c   b  a: واحـ
  r   qp  o  n  m  l  k  j   i  h  g

}  |  {  z  y  x     w  v  u  t  s l )٣(. 

 .)٤()أهل القبلة(أنها خاصة بالمسلمين : القول الثالث

 .)٥(وهذا القول منسوب البن عباس رضي اهللا عنهما

 .)٦(ومروى عن السدي

 :الكالم على النسخ في اآلية
 :القائلون بالنسخ في اآلية: أوالً

 .)٧(روى القول بنسخ اآلية عن عِرَاك بن مالك، وعمر بن عبد العزيز رحمهما اهللا

ــالى    ــه تعــ ــدهما، قولــ ــا عنــ ــخ لهــ  m p  o  n  m  l  k  jl : والناســ

 .)٨(]١٠٣: التوبة[

 .)٩(وممن قال بالنسخ في اآلية هبة اهللا بن سالمة والكرمي

                                     
 .٨/١٧٠، والمحرر الوجيز ١١/٤٣٣جامع البيان : انظر) ١(
 ).١٠٠٨٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١/٤٣٣أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٢(
 .١/١٨٠الجامع ألحكام القرآن للقرطبي : انظر) ٣(
 .٤/١٦٥١كثير ، وتفسير ابن ١٠/٣٩٤البسيط للواحدي : انظر) ٤(
 .٣٦٣نواسخ القرآن البن الجوزي ص: انظر) ٥(
، وتفـسير ابـن   ١٠/٣٩٤البـسيط للواحـدي   : ، ونظـر )١٠٠٨٦(أخرجه عنه ابن أبـي حـاتم فـي تفـسيره بـرقم        ) ٦(

 .٤/١٦٥١كثير 
، ٣١٤، وابــن الجــوزي فــي نواســخ القــرآن ص   )١٠٠٨٧(أخرجــه عنهمــا ابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره بــرقم      ) ٧(

، وزاد نــسبة هــذا القــول إلــى محمــد بــن     ٢٧٢، واإليــضاح لمكــي ص ٣/٢٠٤ي القــرآن للنحــاس  معــان: وانظــر
 .شهاب الزهري

 .٨/١٧١، والمحرر الوجيز ٢/٨٨، وأحكام القرآن البن العربي ٢٧٢اإليضاح لمكي ص: انظر) ٨(
 .١٨٨، وقالئد الجمان ص٩٩الناسخ والمنسوخ لهبة اهللا ص: انظر) ٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

أن : "وفهــم ابــن حجــر رحمــه اهللا مــن حــديث ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا فــي البخــاري   

  m     w  v  u  t  s  r  xأعرابياً سأله عن قول اهللا تعالى 
}  |  {  z  yl  من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان : فقال

: فهـم منـه النـسخ فقـال       . )١("هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها اهللا طهـراً لألمـوال            

فكـان  ... – رضي اهللا عنهمـا      –والظاهر أن ذلك كان في أول األمر كما تقدم عن ابن عمر             "

 .)٢("ر ثم نسخ، واهللا أعلمذلك واجباً في أول األم

ــاز    : "... ويقــول أيــضاً  ــشْعِر بــأن الوعيــد علــى االكتن  وهــو حــبس مــا فــضل عــن    –هــذا مُ

 كان في أول اإلسالم ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فـتح اهللا             –الحاجة عن المواساة به     

 ال إنـزال    الفتوح وقدّرت نُصُب الزكاة، فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرهـا            

 .)٣("أصلها واهللا أعلم

 .والنسخ الذي يقصده ابن حجر هو التخصيص والبيان

وليس بين اآليتين تعارض يقتضي اللجوء إلى النسخ، وال جـزم فـي تـاريخ نـزول اآليتـين        

 .وتأخر نزول إحداهما عن األخرى

 :القائلون بإحكام اآلية: ثانياً
وأن المزكي ماله غير داخل في الوعيد، كـابن         القائلون بأن النفقة في اآلية هي الزكاة،        

 .)٤(عمر رضي اهللا عنهما وغيره مقتضى كالمهم أن اآلية محكمة

 .)٥("وليس في الخبر ناسخ وال منسوخ: "ومنع النحاس من النسخ في اآلية وقال

                                     
 ).١٤٠٤(حه برقم أخرجه البخاري في صحي) ١(
 .٣/٣٤٩فتح الباري ) ٢(
 .٣/٣٤٨فتح الباري ) ٣(
 .١/٣٦٢إرشاد الرحمن : انظر) ٤(
 .٣/٢٠٤معاني القرآن للنحاس ) ٥(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٠٢

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

ــاة       ــات الزكــ ــصة بآيــ ــة مخصــ ــده محكمــ ــة عنــ ــصاً، فاآليــ ــي تخصيــ ــماه ابــــن العربــ وســ

أنـه كـان يجـب      . وقد زعم بعض نَقَلَة التفـسير     : "بن الجوزي بقوله  واستبعده ا . )١(وأحاديثها

 .)٢("عليه إخراج ذلك في أول اإلسالم، ثم نسخ بالزكاة، وفي هذا القول بُعد

 .)٣(ورجح السخاوي أنها محكمة

ومـا روى عـن   . وبهذا يتبين أن اآلية محكمة، وليس هناك ما يلجئ إلى القـول بنـسخها     

ها محمــول علــى معنــى النــسخ عنــدهم وهــو التخــصيص   بعــض الــسلف مــن القــول بنــسخ 

 .واهللا أعلم... والبيان

 

@      @       @ 

 

                                     
 .٢/٢٦٠أحكام القرآن البن العربي : انظر) ١(
 .٣٦٤نواسخ القرآن ص) ٢(
 .١/٣١٦جمال القراء : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 المبحث السابع
  m  y   x  w  v  u  t  s   r  q: قوله تعالى 

     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  z
©l ]٦٠: التوبة[ 

 :معنى اآلية
 التي أثاروها علـى المتـصدقين مـن    في سياق الرد على المنافقين وبيان بطالن شبههم      

المــؤمنين، يبــين اهللا عــز وجــل أنــه بعلمــه الواســع وحكمتــه البالغــة خــص بهــذه الــصدقات    

 .)١(أصنافاً من الناس دون غيرهم

 :وهم ثمانية أصناف
جمع فقير، وهـو ذو الفقـر والحاجـة مـع التعفـف             :  الفقراء، والمراد بهم   :الصنف األول 

 .)٢(عن مسألة الناس

جمــع مــسكين، وهــو المحتــاج المتعــرض :  المــساكين، والمــراد بهــم:الثــانيالــصنف 

 .)٣(للناس المتذلل لهم بمسألتهم

 أمــا إذا ،والفقيـر والمــسكين مـن األلفــاظ التـي يــدل أحــدهما علـى اآلخــر حـال االفتــراق     

 فيقـال  ، كما بينتـه ،فلكلّ واحد منهما معناه الذي يختص به    _  كما في هذه اآلية     _اجتمعا  

 .)٤("  إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا  " فيهما

الـذين يـسعون فـي قبـضها مـن أهلهـا           :  العـاملون عليهـا، والمـراد بهـم        :الصنف الثالـث  

 .)٥(ويعطونها لمستحقها

                                     
 .٤/١٦٦٨ وتفسير ابن كثير ،٢/٥١٨أحكام القرآن البن العربي : انظر) ١(
 .٤/١٦٦٩، وتفسير ابن كثير ١١/٥١٤جامع البيان للطبري : انظر) ٢(
 .المصادر السابقة: انظر) ٣(
 ١١٢٧ وأضواء البيان ص ،١/٤٦٤فيض القدير : انظر) ٤(
 .٤/١٦٦٩، وتفسير ابن كثير ١١/٥١٤جامع البيان للطبري : انظر) ٥(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٠٤

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

طائفـــة مـــن النـــاس يتـــألفون علـــى :  المؤلفـــة قلـــوبهم، والمـــراد بهـــم:الـــصنف الرابـــع

 .)١(شيرتهم بذلكاإلسالم، ويُرَغّبون فيه، وتُستصلح أنفسهم وع

المكاتبون لفـك رقـابهم، فيعطـون منهـا مـا           :  الرقاب، والمراد بهم   :الصنف الخامس 

 .)٢(يعينهم لفك رقابهم

 ،الذين ركبهم الدَّين، ولم يجـدوا لـه وفـاءً           :  الغارمون، والمراد بهم   :الصنف السادس 

 .)٣  (سواءٌ كان ذلك ألنفسهم أولغيرهم

النفقـة لنـصرة ديـن اهللا وشـريعته، بقتـال           : لمراد بهـا   في سبيل اهللا، وا    :الصنف السابع 

 .)٤(أعدائه

 .)٥(المسافر الذي انقطعت به نفقته:  ابن السبيل، والمراد به:الصنف الثامن

ليــدل علــى أن   m ©     ̈ §  lوقــد خــتم اهللا عــز وجــل هــذه اآليــة بقولــه    

لقــسمة الحكــم الــذي صــدر منــه كــائن عــن علــم منــه ســبحانه بخلقــه، وحكمــة منــه فــي ا     

 .)٦(بينهم

والمقصود بذكر األصناف في اآلية أن الزكاة محصورة فيهم، ال يستحقها غيرهم وال       

ال أنــه يجــب اســتيعاب الزكــاة لكــل تلــك . تخــرج عــنهم، كمــا هــو مــذهب جمهــور العلمــاء

 .)٧(األصناف، وأن الزكاة تُقْسَم بينهم بالتساوي كما هو مذهب الشافعي

                                     
 .المصادر السابقة: انظر) ١(
 .٤/١٦٦٩، وتفسير ابن كثير ١١/٥١٤جامع البيان للطبري : ظران) ٢(
 .٢/٥٣٢أحكام القرآن البن العربي : انظر) ٣(
 .١١/٥٢٧جامع البيان للطبري : انظر) ٤(
 .٢/٥٣٤، وأحكام القرآن البن العربي ٨/٥٢٩جامع البيان للطبري : انظر) ٥(
 .٨/٢١٨المحرر الوجيز : انظر) ٦(
 .٢/٨١٢، واإلكليل ٤/١٦٦٩، وتفسير ابن كثير ٢/٥٣٥ البن العربي أحكام القرآن: انظر) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 :الكالم على النسخ في اآلية
 :القول بوقوع النسخ لبعض ما في اآلية: أوالً

 ومـن تلـك   – كما مـر فـي معنـى اآليـة          –اشتملت اآلية على أصناف أهل الزكاة الثمانية        

 ".المؤلفة قلوبهم"األصناف 

  أم ال؟وقد اختلف العلماء في سهم المؤلفة قلوبهم هل هو باق بعد وفاة النبي 

 .وسمى بعضهم ذلك نسخاً

، )١( بعـــدم بقـــاء ســـهم المؤلفـــة قلـــوبهم عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب   وقـــد روي القـــول

 .)٤(، وهو مذهب مالك)٣(، وعامر الشعبي)٢(والحسن

 .)٥("أن اهللا أعز اإلسالم وأهله، ومكن لهم في البالد، وأذلّ لهم رقاب العباد"وذلك 

 .)٨( وغيرهم بقاء سهم المؤلفة قلوبهم)٧( وأبي جعفر)٦(وروي عن الزهري

 أعطـى مـن أعطـى مـن المؤلفـة بعــد أن       القـول الثـاني، وذلـك أن النبــي    ورجـح الطبـري  

 .)١٠(  وكذا رجحه النحاس وابن العربي)٩(فتح اهللا الفتوح وفشا اإلسالم وانتشر وعز أهله

 .)١١("ال أعلم نسخاً في ذلك: "وعن الزهري قال

                                     
 ).١٠٣٧٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١/٥٢٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١(
 .١١/٥٢٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٢(
 ).١٠٣٧٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١/٥٢٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(
 .١٠/٢٦٥، والجامع ألحكام القرآن ٢/٥٣٠أحكام القرآن البن العربي : انظر) ٤(
 .١٠/٢٦٥الجامع ألحكام القرآن للقرطبي : ، وانظر٤/١٦٧١تفسير ابن كثير ) ٥(
 ).١٠٣٨٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم )١٠٨٦٧(أخرجه ابن أبي شيبة في المنصف برقم ) ٦(
 ).١٠٣٨٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١/٥٢٣يان أخرجه الطبري في جامع الب) ٧(
 .١١/٥٢٣جامع البيان : انظر) ٨(
 .٤/١٦٧١، وتفسير ابن كثير ١١/٥٢٣جامع البيان : انظر) ٩(
 .٢/٥٣٠، وأحكام القرآن ٣/٢٢٤معاني القرآن للنحاس : انظر) ١٠(
 .١٠/٢٦٥بي ، والجامع ألحكام القرآن للقرط٣/٢٢٤معاني القرآن للنحاس : انظر) ١١(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٠٦

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

ك ال وذكــر ابــن العربــي فــي الناســخ والمنــسوخ أنــه حتــى لــو تــرجح القــول األول فــإن ذلــ

فكــان ارتفــاع حكمهــم الرتفــاع محلّهــم، ومــن حكــم       : "... يــسمى نــسخاً حيــث يقــول   

المنسوخ إذا ارتفع الحكم أن يبقى كله، فإذا ذهب الحكم بـذهاب محلـه لـم يكـن نـسخاً          

 .)١("واهللا أعلم

والصحيح أن الحكم غير منسوخ، وأن لإلمام أن يتألف قومـاً علـى هـذا               : "ويقول الرازي 

 .)٢("يهم سهم المؤلفة؛ ألنه ال دليل على نسخه البتهالوصف ويدفع إل

وخالصة الكالم أن سهم المؤلفة قلـوبهم فـي الزكـاة بـاق إذا احتـيج إليـه، وإنمـا نقـل            

تركه عن عمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم جميعاً لعدم الحاجة ال لـسقوط سـهمهم،       

 يــسمى نــسخاً؛ وعلــى فــرض صــحة القــول األول القائــل بعــدم بقــاء ســهمهم فــإن ذلــك ال   

 .)٣(لعدم توافر شروط النسخ

 :القول بوقوع النسخ باآلية آليات الصدقة: ثانياً
 أُدخلـت فـي    m  t  s   r  q  lقال اهللا عز وجل     : "قال النحاس 

 .)٤("الناسخ والمنسوخ؛ ألنها نسخت كل صدقة في القرآن

بـن عبـد اهللا      والقاسم بن محمد بن أبي بكـر وسـالم           )٥(وهذا القول مروي عن عكرمة    

 .)٦(بن عمر

وقد رد كل من مكي وابـن العربـي هـذا القـول، وذكـرا أن الـذي ذكـر فـي هـذه اآليـة هـو                            

بيـان المواضــع التــي توضـع فيهــا الــصدقات، وأنهـا غيــر ناســخة آليـات الــصدقات وأن الناســخ     

 .)٧(للصدقات هو فرض الزكاة وليس هذه اآلية

                                     
 .٢/٢٥٦الناسخ والمنسوخ ) ١(
 .١٦/١١٤التفسير الكبير ) ٢(
 .٨/٢٤٤محاسن التأويل : انظر) ٣(
 .٢/٢٥٤الناسخ والمنسوخ البن العربي : ، وانظر٢/٤٤١الناسخ والمنسوخ ) ٤(
 .٢٧٥اإليضاح لمكي ص: ، وانظر٢/٤٤١أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ) ٥(
 .٢٧٥ح صذكره مكي في اإليضا) ٦(
 .٢/٤٥٥، والناسخ والمنسوخ البن العربي ٢٧٥اإليضاح ص: انظر) ٧(
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 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

ود للنــسخ فيهــا، وهــي أيــضاً غيــر ناســخة    وبهــذا يتــرجح أن اآليــة محكمــة ال وجــ  :ثالثــاً

لغيرها، وما ورد عن بعض السلف من أنها ناسخة للصدقات في القرآن يقصد به أنها مبينـه           

 .واهللا أعلم. )١(لمن تصرف لهم الصدقات

 

@       @       @ 

 

 

                                     
 .المصادر السابقة: انظر) ١(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٠٨

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 المبحث الثامن
ــالى m  v  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j : قولــــه تعــ

 {  z  y  xwl ]١٠٣: التوبة[ 

 :معنى اآلية
 أن يأخذ بعض أموال هؤالء التائبين المعترفين بذنوبهم؛         يأمر اهللا تعالى نبيه محمداً      

كمــا أمـــره  . رجــاء تطهيــرهم وتـــزكيتهم وتنقيــتهم مـــن دنــس النفـــاق والــشك والريبـــة     

 .)١(بالدعاء لهم واالستغفار لهم؛ لتطمئن قلوبهم بأن اهللا قد عفا عنهم وقبل توبتهم

 :وفي المراد بالصدقة في اآلية أقوال

وقـد جـاءت هنـا مجملـة، وبينـت      . أنها صـدقة الفـرض، والمـراد بهـا الزكـاة     : القول األول 

 .)٢(وهو المروى عن عكرمة. في مواضع أخرى من القرآن، وفي سنة النبي 

 .)٣(أنها صدقة التطوع، وهي صدقة زائدة على الفرض: القول الثاني

ها صـدقة مخـصوصة مـن قـوم تـاب اهللا علـيهم وأمـرهم بالتـصدق مـن                    أن: القول الثالث 

 .)٤(وهو المروي عن الحسن. أموالهم توبة إلى اهللا

 .)٥(وال مانع أن تشمل اآلية كل ذلك، وإن كانت نزلت لسبب مخصوص

 :الكالم على النسخ في اآلية
 .قال قوم هي ناسخة لكل صدقة في القرآن: أوالً

: يعنــي] ٢١٩: البقــرة[ mÉ  È  Ç  Æ  Ål : قولــه تعــالى: "قــال قتــادة

ــه تعــالى     m  n  m  l  k  j : الفــضل مــن أمــوالكم، منــسوخة وناســخها قول

                                     
 .١١/٦٦١جامع البيان : انظر) ١(
، والجــامع ألحكــام ٢/٢٦٢، والناســخ والمنــسوخ البــن العربــي ٢/٥٧٨أحكــام القــرآن البــن العربــي : انظــر) ٢(

 .١٠/٣٥٦القرآن 
 .٢/٥٧٨، وأحكام القرآن البن العربي ١١/٣٣ي البسيط للواحد: انظر) ٣(
 .٢/٥٧٨، وأحكام القرآن البن العربي ١١/٣٣البسيط للواحدي : انظر) ٤(
 .١١/٣٣البسيط للواحدي : انظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

p  ol  

 .)١(]١٠٣: التوبة[

 .)٢("نسخت كل صدقة في القرآن: قال قوم: وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ

 .)٣(أنها منسوخة بآية الزكاة: ثانياً

وقد أجـاب ابـن العربـي عـن االحتمـالين جميعـاً بعـد أن ذكـر أقـوال العلمـاء فـي المـراد                

 .)٤(..."ومع هذا االحتمال ال يصح دعوى النسخ فيه: "... بالصدقة في اآلية ثم قال

والحق أنه ال تعارض بين آيـات الزكـاة والـصدقة فـي القـرآن وهـذه اآليـة حتـى يُـصار إلـى             

ء في هذه اآليـة األمـر مطلقـاً بالـصدقة، وجـاء فـي آيـات وأحاديـث         القول بالنسخ فيها، بل جا  

 .)٥(أخر بيان مقدار الصدقة ووقتها وشروطها

 

@      @       @ 

 

 

 

 

 

                                     
 .٢٩الناسخ والمنسوخ البن حزم ص: انظر)١(
 .٢/٢٦٢الناسخ والمنسوخ البن العربي ) ٢(
 .٢/٢٦٢الناسخ والمنسوخ البن العربي ) ٣(
 .٢/٢٦٢الناسخ والمنسوح البن العربي ) ٤(
 .٢/٢٦٢المصدر السابق : انظر) ٥(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤١٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 المبحث التاسع
 ]٣٦: محمد[ m  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~l : قوله تعالى

 :معنى اآلية
عب ولهـو، وأن مـن آمـن بـاهللا        يخبر اهللا تعالى عباده المؤمنين عن حقيقة الدنيا، وأنها ل         

واتقــاه بــأداء الفــرائض واجتنــاب المعاصــي فــإن اهللا يؤتيــه أجــره فــي اآلخــرة حــين حاجتــه      

 .الحقيقية وفقره الحقيقي

ثم بين اهللا تعالى حقيقة ما يريده من عباده، وأنه يريد منهم أن يوحدوه ويعبـدوه، وال                 

 .)١(و سبحانه غني عنكميسألهم أموالهم؛ لعلمه سبحانه ضيق أنفسهم بذلك، وه

 :أقوال m  ¦  ¥  ¤l وفي معنى جملة 

 .)٢(ال يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة، بل أمركم بإخراج البعض: القول األول

 .)٣(ال يأمركم بإخراج أموالكم لنفسه ولحاجته، تعالى اهللا عن ذلك: القول الثاني

 .)٤( تبليغ الرسالةال يسألكم نبيكم أجراً من أموالكم على: القول الثالث

ــمْ       : القــول الرابــع  ال يــسألكم أمــوالكم؛ ألن تلــك األمــوال إنمــا هــي لكــم وقــد ملَّكَكُ

 .)٥(إياها

 .)٦(والقول الراجح هو األول وهو القول الذي عناه من قال بوقوع النسخ في اآلية

                                     
 .٧/٣٢٢٦، وتفسير ابن كثير ٢١/٢٣٠جامع البيان للطبري : انظر) ١(
 .١٩/٢٩٠، والجامع ألحكام القرآن ١٢٠٠، ومعالم التنزيل ص٢٠/٢٧٢البسيط للواحدي : انظر) ٢(
 .١٩/٢٩٠الجامع ألحكام القرآن : انظر) ٣(
 .١٩/٢٩٠، والجامع ألحكام القرآن ١٢٠٠معالم التنزيل ص: انظر) ٤(
 .١٩/٢٩٠الجامع ألحكام القرآن : انظر) ٥(
 .٧/١٥٧زاد المسير : انظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 :الكالم على النسخ في اآلية
 :القول بنسخها: أوالً

ــا عنـــده اآليـــة بعـــدها  نقـــل القـــول بنـــسخها هبـــه اهللا بـــ   ¨  m . ن ســـالمة، والناســـخ لهـ
  «   ª  ©l ]١(]٣٧: محمد(. 

 .)٢(وقال الكرمي في القالئد بنسخها كذلك، والناسخ لها عنده آية الزكاة

 :القائلون بعدم النسخ: ثانياً
 .)٣(وقد شَنّع ابن العربي على القائلين بنسخها وأغلظ لهم القول

بعــضهم أنهــا منــسوخة بآيــة الزكــاة، وهــذا باطــل؛ ألن   زعــم : "... ويقــول ابــن الجــوزي 

 .)٤(..."ال يسألكم جميع أموالكم: المعنى

 .)٥(وأنكر كذلك على من زعم أنها منسوخة باآلية التي بعدها

وقد زعـم قـوم أن هـذه اآليـة منـسوخة بآيـة الزكـاة، ولـيس                  : "ويقول ابن الجوزي أيضاً   

 .)٦("ألكم جميع أموالكم، والزكاة ال تنافي ذلكإن يس: بصحيح، ألنا قد بينا أن معنى اآلية

وهـذا مـن أعجـب مـا مَـرّ بـي،            : "وتعقب السخاوي قول القـائلين بالنـسخ فـي اآليـة بقولـه            

 .)٧(..."وكيف يقول هذا ذو لب ومعرفة

 .وبهذا يترجح عدم نسخ اآلية وأنها آية محكمة

 

@      @      @ 

                                     
 .١/٣٦٨، وجمال القراء ٤٦٩، ونواسخ القرآن البن الجوزي ص١٦٥الناسخ والمنسوخ لهبة اهللا ص: انظر) ١(
 .٤٦٨خ القرآن البن الجوزي ص، ونواس٢٥٥قالئد المرجان ص: انظر) ٢(
 .٢/٣٧٣الناسخ والمنسوخ البن العربي : انظر) ٣(
 .٤٦٨نواسخ القرآن ص) ٤(
 .٤٦٩المصدر السابق ص: انظر) ٥(
 .٧/١٥٧زاد المسير ) ٦(
 .١/٣٦٨جمال القراء ) ٧(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤١٢

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 المبحث العاشر
 ]١٩: الذاريات[ m  j  i  h  g  kl : قوله تعالى

 

 :معنى اآلية
 :في المراد بالحق المذكور في اآلية أقوال

 .)١(الزكاة المفروضة، كما هو مروي عن قتادة: القول األول

ــاني  ــراهيم النخعـــي     : القـــول الثـ ــروي عـــن إبـ ــو مـ ــا هـ ــاة، كمـ ــر الزكـ ، )٢(حـــق واجـــب غيـ

 .)٤(والشعبي ، )٣(ومجاهد

 .)٥(صدقة التطوع: القول الثالث

أن المراد بالحق الزكاة المفروضة، وقد جاءت الزكاة مقرونة بالصالة، ومنهـا    : الراجح

هذا الموضع، واآلية مكية، وقد جاء تفصيل أنصبة الزكـاة ومـستحقيها فـي اآليـات المدنيـة        

 .وفي السنة النبوية

 واألقوى في هذه اآلية أنه الزكاة لقوله تعالى في سورة سـأل سـائل              : "يقول ابن العربي  

 m c  j  i  h  g  f  e   d l ]والحق المعلـوم   ]٢٥ – ٢٤: المعارج ،

هــو الزكــاة التــي بــيّن الــشرع قــدرها وجنــسها ووقتهــا، فأمــا غيرهــا لمــن يقــول بــه فلــيس        

 .)٦("بمعلوم، ألنه غير مقدر وال مجنس وال مؤقت

                                     
 .٢٣/٢٧٠أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١(
 .٢٣/٢٧٠ والطبري في جامع البيان ،)١٠٦٢٥(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٢(
 .٢٣/٢٧١، والطبري في جامع البيان )١٠٦٢٦(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٣(
 .٢٣/٢٧٠، والطبري في جامع البيان )١٠٦٢٧(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٤(
 .، ورجحاه١٥/٢٠٦، والمحرر الوجيز ٣٦٢اإليضاح لمكي ص: انظر) ٥(
، وتفـسير ابـن كثيـر    ١٩/٢٨٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبي : ، وانظر٤/١٦٦م القرآن البن العربي   أحكا) ٦(

٧/٣٣٠٤. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 :الكالم على النسخ في اآلية
 :القول بنسخها: أوالً

خ عـن بعـض العلمـاء القـول بنـسخها اسـتدالالً بمـا               نقل النحاس في الناسخ والمنـسو     

 .)١("نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن: "روي عن الضحاك

 .)٢(ونقل القول بالنسخ أيضاً ابن العربي في الناسخ والمنسوخ، ولكنه رجح خالفه

 .)٣(واختار الكرمي نسخها

 :القول بإحكامها: ثانياً
ــه غالــب المفــسرين والمــؤلفين فــي       الناســخ والمنــسوخ، واعتــرض بعــض    وقــد قــال ب

 .أصحاب هذا القول بأن اآلية خبر، واألخبار ال يقع فيها النسخ كما هو معلوم

 .)٤(ورد األولون بأن لفظها خبر، ومعناها األمر

 .)٥(وقد نسب النحاس ومكي هذا القول إلى الحسن والنخعي

، ولذلك فهي عنـده    ورجح مكي أنها في غير الزكاة المفروضة، وأن المراد بها التطوع          

 .)٦(ندبٌ غير منسوخة

فقـال  : "... وعدها ابن العربي من المجمل الذي بينته آيات الزكاة بعد ذلك، حيث يقول       

ولــيس تقــدير ... قــوم إنهــا منــسوخة بالزكــاة، وقــال قــوم إن فــي المــال حقــا ســوى الزكــاة  

 تعـالى مطلـق   الزكاة بناسخ لهذا الحق، بل هو مبين له، وكل صـدقة أو حـق فـي كتـاب اهللا              

 .)٧(..."فالزكاة تقيده وتفسره

                                     
 .، واألثر سبق تخريجه٣٦٢، واإليضاح لمكي ص٣/٢٥الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ١(
 .٢/٣٧٥الناسخ والمنسوخ البن العربي : انظر) ٢(
 .٢٥٨قالئد الجمان ص: انظر) ٣(
 .٣٦٢، واإليضاح لمكي ص٣/٢٥الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ٤(
 .٣٦٢، واإليضاح لمكي ص٣/٢٥الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ٥(
 .٣٦٢اإليضاح لمكي ص: انظر) ٦(
 .٢/٣٧٥الناسخ والمنسوخ البن العربي ) ٧(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤١٤

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 .)١("الصحيح أنها محكمة"وقال ابن عطية 

 .)٢(وكذلك رجح ابن الجوزي أنها في الصدقة التطوع، فال نسخ فيها

 .وبهذا يترجح القول بإحكامها وعدم نسخها

يذكر بعض المفسرين وبعض علماء النسخ عند الكـالم علـى هـذه اآليـة شـيئاً             : تنبيه

m  h  g  f  e   d  c الخــالف فــي نــسخ وإحكــام آيتــي ســورة المعــارج       مــن 
  j  il ]٣(] ٢٥ – ٢٤: المعارج(.  

 .والكالم فيها ال يخرج عن الكالم في هذه اآلية

 

@       @       @ 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .١٥/٢٠٦المحرر الوجيز ) ١(
 .٧/٢٠٧، وزاد المسير ٤٧١نواسخ القرآن ص: انظر) ٢(
 .١٦/١١٤ والمحرر الوجيز،٢٢/٢٢٨ والبسيط للواحدي،٣٨١اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 المبحث الحادي عشر
ــالى  ــه تعـ m  N  M  LK   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A : قولـ

U   T  S  R  QP  O  c  b  a  ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y   X  W  V  
 s    r  q  p  on   m  l  k  j  i  h  g  f  e         dl 

 ]١٣ – ١٢: المجادلة[

 :معنى اآليتين
 فـي شـيء مـن شـؤونهم أن يقـدّموا          يأمر اهللا عباده المؤمنين إذا أرادوا مناجاة النبي         

 .)١(ل المسكنة والحاجةبين يدي تلك النجوى صدقة يتصدقون بها على أه

 أن النـاس أكثـروا المـسائل    وكان سبب فرض تلك الصدقة بـين يـدي مناجـاة النبـي           

 .)٢( أن يخفف على نبيه – بذلك التكليف – حتى شقوا عليه، فأراد اهللا على النبي 

وذكرت بعض كتب التفسير وأسباب النزول سبباً آخر، وهـو مـا كـان يتعمـده بعـض                  

؛ ليزاحمـوا المـؤمنين الفقـراء الـصادقين؛ أو          النفاق من كثرة مناجاة النبي      األغنياء أو أهل    

 .)٣(ليدخلوا الرعب والخوف في قلوب أهل المدينة من عدو أو خطر يحدق بهم

، فنزلـت اآليـة التـي    فلما نزل ذلك التكليف كفّ كثير ممن كان يطلب مناجاة النبـي    

ــدها  m    d  c  b  a بعـــ  ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  i  h  g  f  e     
  t  s    r  q  p  on   m  l  k  jl ]١٣: المجادلة.[ 

وقد وردت أحاديث في المشقة التي حصلت بهذا التكليف، وفي الصحابي الذي تمكن         

يـا أيهـا الـذين      "لما نزلـت    :  قال  ففي الترمذي أن علياً      من اإلتيان بهذا التكليف وهو علي       

مـا تـرى، دينـاراً؟      : قال لي النبي    " دموا بين يدي نجواكم صدقة    آمنوا إذا ناجيتم الرسول فق    

                                     
 .٢٢/٤٨٤جامع البيان للطبري : انظر) ١(
، ٢١/٣٥١البـسيط  : ، وانظـر ٢٢/٤٨٤ كمـا أخرجـه الطبـري فـي جـامع البيـان       وهو مروي عـن ابـن عبـاس      ) ٢(

 .٦٥١وأسباب النزول للواحدي ص
ــر) ٣( ــامع : انظـ ــري  جـ ــان للطبـ ــدي ص  ٢٢/٤٨٥البيـ ــزول للواحـ ــباب النـ ــرآن   ٦٥١، وأسـ ــام القـ ــامع ألحكـ ، والجـ

٢٠/٣٢٢. 



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤١٦

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

إنـك  : قـال . شعيرة: فكم؟ قلت : ال يطيقونه قال  : فنصف دينار، قلت  : ال يطيقونه، قال  : قال

ــد قــال  فبــي خفــف اهللا عــن   : قــال m ̀  _   ̂ ]  \  [  Zlفنزلــت : لزهي

 .)١("هذه األمة

 :الكالم على النسخ في اآليات
ــابعين    اآليـــة األولـــى ــا فـــي قـــول جمهـــور الـــصحابة والتـ  منـــسوخة والثانيـــة ناســـخة لهـ

 .)٢(والمفسرين والعلماء من السلف والخلف

 .)٣(بل عَدّه بعضهم إجماعاً

، وابــن )٤(وممــن روي عنــه القــول بنــسخ آيــة الــصدقة فــي النجــوى باآليــة التــي بعــدها علــي

 .)١١(، وعطاء)١٠(، والحسن)٩(، وعكرمة)٨(، وابن جريح)٧(، وقتادة)٦(، ومجاهد )٥(عباس

                                     
حــديث حــسن غريــب، وضــعفه ابــن العربــي فــي الناســخ    :  وقــال٣٣٠٠أخرجــه الترمــذي فــي جامعــه بــرقم   ) ١(

 .٢/٣٨٥والمنسوخ 
وصـححه ووافقـه    ٢/٤٨٢، والحاكم في المـستدرك  ٤٧٣وأخرج نحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ برقم    

 .٥/٣٧٩وزن شعيرة من ذهب، جامع الترمذي : الذهبي، والشعيرة
، ٢١/٣٥٣، والبــسيط للواحــدي ٢/٥٣، والناســخ والمنــسوخ للنحــاس ٢٢/٤٨٢جــامع البيــان للطبــري : انظــر) ٢(

 .٨/٣٤٦٢، وتفسير ابن كثير ٢/٣٨٢والناسخ والمنسوخ البن العربي 
 .٢١/٣٥٣البسيط للواحدي : انظر) ٣(
 .٢٢/٤٨٢، والطبري في جامع البيان )٤٧٣( كما أخرجه أبو عبيد عنه في الناسخ والمنسوخ برقم )٤(
 .٢٢/٤٨٣، والطبري في جامع البيان )٤٧١) (٤٧٠(كما أخرجه أبو عبيد عنه في الناسخ والمنسوخ برقم ) ٥(
 .٢٢/٤٨٢كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان ) ٦(
 .٨/٣٤٦٢تفسير ابن كثير : ، وانظر٢٢/٤٨٣ع البيان كما أخرجه الطبري في جام) ٧(
 .٤٧٢كما أخرجه عنه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ برقم ) ٨(
 .٨/٣٤٦٢تفسير ابن كثير : ، وانظر٤٨٧، ٢٢/٤٨٥كما أخرجه عنه الطبري في جامع البيان ) ٩(
 .٨/٣٤٦٢تفسير ابن كثير : ، وانظر٢٢/٤٨٥كما أخرجه عنه الطبري في جامع البيان ) ١٠(
 .٢١/٣٥٢البسيط للواحدي : انظر) ١١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

، وأبـو عبيـد القاسـم بـن     )٢(، والكلبي)١(ورجحه من المفسرين والعلماء مقاتل بن حيان     

،  )٣(سالم، والنحاس، ومكي، وابن العربي، وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن كثيـر            

 .وغيرهم

 .)٤(زكاةوقد روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن الناسخ لهذه اآلية هو آية ال

 .وقد ضعف العلماء هذه الرواية وردوا هذا القول

وفي ذلك آثـار ال معنـى لـذكرها لـضعفها، وإنمـا نزلـت النجـوى ثـم                   : "... يقول ابن العربي  

إنهـا  : وغير ذلك من األقوال باطلة، وما فيها من الروايات ضعيفة كقـولهم    . نسخت بعدها 

 .)٥(..."نسختها آية الزكاة

... ومن قال إن هذه الصدقة منسوخة بآية الزكـاة فقولـه ضـعيف          .. : ".ويقول ابن عطية  

 .)٦("وما ذكر في نحو هذا عن ابن عباس ال يصح عنه واهللا أعلم

 .واهللا أعلم. وبهذا يترجح أن الناسخ آلية النجوى هو اآلية التي بعدها

 

@      @        @ 

 

 

 

                                     
 .٨/٣٤٦٢، وتفسير ابن كثير ٢١/٣٥٢البسيط للواحدي : انظر) ١(
 .٢١/٣٥٢البسيط للواحدي : انظر) ٢(
، واإليـــضاح لمكـــي ٣/٥٢، والناســـخ والمنـــسوخ للنحـــاس  ٢٥٨الناســـخ والمنـــسوخ ألبـــي عبيـــد ص : انظـــر) ٣(

، ٧/٣٢٥، وزاد المـــسير  ١٥/٤٥٤، والمحـــرر الـــوجيز   ٢/٣٨٢، والناســـخ والمنـــسوخ البـــي العربـــي     ٣٦٨ص
 .٨/٣٤٦٢، وتفسير ابن كثير ٢٠/٣٢٥، والجامع ألحكام القرآن ٤٨١ونواسخ القرآن ص

 .١/٣٧٤، وجمال القراء ٢١/٣٥٣البسيط للواحدي : ، وانظر٢٢/٤٨٤أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٤(
 .٢/٣٨٢الناسخ والمنسوخ ) ٥(
 .١٥/٤٥٤المحرر الوجيز ) ٦(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤١٨

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 المبحث الثاني عشر
 ]١٤: لىاألع[ m Ô  Ó  Ò  Ñl : قوله تعالى

 :معنى اآلية
 :في المراد بالتزكي في اآلية أقوال

 .تطهر من الشرك والكفر والمعاصي: القول األول

، )٤(، وعكرمــة)٣(، وقتــادة)٢( رضــي اهللا عنهمــا والحــسن  )١(وهــو مــروي عــن ابــن عبــاس    

 .رحمهم اهللا جميعاً

 .أدى زكاة ماله: القول الثاني

 .)٦(، وقتادة)٥(وهو مروي عن أبي األحوص

 .أدى زكاة الفطر: القول الثالث

، )١٠(، وأبــي العاليــة)٩(، وعكرمــة)٨(، وابــن عمــر )٧(وهــو مــروي عــن أبــي ســعيد الخــدري  

 .)١٣(، ومقاتل)١٢(، وقتادة)١١(وعطاء

                                     
 .٢٤/٣١٩كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان ) ١(
 .٢٤/٣١٩كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان ) ٢(
 .٢٤/٣١٩كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان ) ٣(
 .٢٤/٣١٩كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان ) ٤(
، وأخرجــه الطبـري فــي جـامع البيــان   )٩٩١٨(و) ٩٩١٢(كمـا أخرجـه ابــن أبـي شــيبة عنـه فــي المـصنف بـرقم       ) ٥(

٢٤/٣١٩. 
 .٨/٣٧٥٩تفسير ابن كثير : ، وانظر٢٤/٣٢٠كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان ) ٦(
 .٨/٢٣٠زاد المسير : انظر) ٧(
 .٢٣/٤٤٧البسيط للواحدي : ، وانظر)٧٧٤٢(كما أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبير برقم ) ٨(
 .٢٣/٤٤٧ البسيط للواحدي: انظر) ٩(
: ، وانظـر )٧٧٤٤(، والبيهقي فـي الـسنن الكبـرى بـرقم     ٢٤/٣٢٠كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان       ) ١٠(

 .٨/٢٣٠، وزاد المسير ٢٣/٤٤٧البسيط 
 .٨/٢٣٠زاد المسير : انظر) ١١(
 .٨/٢٣٠زاد المسير : انظر) ١٢(
 .٢٣/٤٤٨البسيط للواحدي : انظر) ١٣(
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 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

m  Ñ وكان عمر بن عبـد العزيـز رحمـه اهللا يـأمر بـإخراج زكـاة الفطـر ويتلـو هـذه اآليـة                
 Ô  Ó  Òl )١(. 

 mÙ  Ø  ×    Öl جرى الخـالف فـي اآليـة التـي بعـدها            وتبعاً للخالف في هذه اآلية      
 .صالة العيد: الصلوات الخمس، وقيل: عموم العبادة، وقيل: فقد قيل فيها

وغالــب المفــسرين علــى تــرجيح إرادة عمــوم التزكــي علــى الزكــاة أو صــدقة الفطــر،       

ورة وعلى ترجيح الـصلوات الخمـس أو عمـوم العبـادة علـى صـالة العيـد، ويؤيـد هـذا أن الـس                

 .)٢(مكية ولم يكن بمكة عيد وال صدقة فطر وال زكاة

 :الكالم على النسخ في اآلية
ذكــر النحــاس أن ســبب إدخــال هــذه اآليــة فــي الناســخ والمنــسوخ هــو تفــسيرها بأنهــا  

 .)٣(صدقة الفطر، كما روى ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين كما بينا في السابق

ن المــراد بهــا عمــوم التزكــي ولــيس صــدقة الفطــر   وقــد بينــا الــراجح فــي معنــى اآليــة وأ 

 .خاصة

ودعوى من ادعى نسخ هذه اآلية مبنية على الخـالف فـي بقـاء وجـوب صـدقة الفطـر أو                     

 بــصدقة أمرنــا رســول اهللا : "نــسخه لحــديث قــيس بــن ســعد بــن عبــادة رضــي اهللا عنهمــا  

 .)٤("نحن نفعلهالفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، و

 .)٥(وقد نص العلماء على بقاء الوجوب وعدم نسخه، وعده ابن راهويه كاإلجماع

                                     
، وتفـسير   ٤/٣٧٩أحكـام القـرآن البـن العربـي         : ، وانظـر  )٧٨١٥(يـر بـرقم     أخرجه البيهقي فـي الـسنن الكب      ) ١(

 .٨/٣٧٥٩ابن كثير 
، والمحــــرر الــــوجيز ٤٤٨ – ٢٣/٤٤٦، والبــــسيط للواحــــدي ٣٢٢ – ٢٤/٣٢٠جــــامع البيــــان للطبــــري : انظــــر) ٢(

 .٨/٣٧٥٩، وتفسير ابن كثير ٨/٢٣٠، وزاد المسير ١٦/٢٨٤
 .٣/١٣٥الناسخ والمنسوخ : انظر) ٣(
، وصـححه األلبـاني فـي صـحيح     )١٨٢٨(، وابن ماجه في سننه بـرقم   )٢٥٠٦(خرجه النسائي في سننه برقم      أ) ٤(

 ).٢٥٠٦، ٢٥٠٥(سنن النسائي برقم 
 .٣/٢٣٤، وتحفة األحوذي ٧٦٢المنهاج شرح صحيح مسلم ص: انظر) ٥(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٢٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

وهـذا ال يـدل علـى       : "وقال البيهقي معلقاً على حديث قـيس بـن سـعد رضـي اهللا عنهمـا               

سقوط فرضها؛ ألن نزول فرض ال يوجب سقوط آخر، وقد أجمع أهل العلـم علـى وجـوب                   

 .)١(" تسميتها فرضاً، فال يجوز تركهازكاة الفطر، وإن اختلفوا في

 .)٢(وقد نقل ابن المنذر اإلجماع على فرضية زكاة الفطر

 :وخالصة الكالم أن اآلية محكمة غير منسوخة؛ لسببين

 .أن زكاة الفطر باق وجوبها غير منسوخ: األول

علــى فــرض نــسخ وجــوب صــدقة الفطــر، فــإن اآليــة لــيس مقــصود فيهــا صــدقة     : الثــاني

 .)٣( زكاة المالالفطر وال

 

@        @       @ 

 

                                     
 .٨/٢٧٠السنن الكبرى ) ١(
 .٤/٢٨١، والمغني ٥٥اإلجماع البن المنذر ص: انظر) ٢(
، والناســخ والمنــسوخ البــن العربــي   ٣٨٤، واإليــضاح لمكــي ص٣/١٣٥الناســخ والمنــسوخ للنحــاس  : انظــر) ٣(

 .٢/٧٦٩، وإرشاد الرحمن ٢/٤١٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

 الخاتمة
 :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا                  أما بعد

ففــي ختــام صــفحات هــذا البحــث أودّ أن أســجل هنــا مجموعــة مــن النتــائج المهمــة           

 .والتوصيات الملحّة المتعلقة بهذه المسألة

اهــا االصــطالحي لــدى المتــأخرين واســتعماله   ، بمعن)النــسخ( يعــد اســتعمال لفــظ  :أوالً

بمعنى التخصيص والبيان والتقييد أحد أهم أسباب كثرة المواضع التـي قيـل بنـسخها فـي               

 .آيات القرآن عموماً وفي آيات الزكاة والصدقة خصوصاً

 تعـد الزكـاة مثـل غالـب فـرائض اإلسـالم وشـرائعه مـن حيـث إنـه نـزل األمـر بهـا                 :ثانياً

 وجاء ذكرها في القرآن فـي المرحلـة المكيـة ثـم نزلـت بقيـة أحكامهـا                   على وجه اإلجمال  

 .التفصيلية في المرحلة المدنية

 ال تعارض بين غالب آيـات الزكـاة والـصدقة، وبـذلك فلـيس هنـاك حاجـة للقـول                     :ثالثاً

 . عدا آيتي المناجاة في سورة المجادلة،بالنسخ بينها

 آيــات عــدة مــن القــرآن الكــريم      وجــوب الزكــاة وفرضــيتها الكــائن بنــصوص    :رابعــاً

 ال يعنــي عــدم نــدب المــسلم إلــى اإلنفــاق مــن مالــه علــى ســبيل  وأحاديــث عــدة عــن النبــي 

 .االستحباب

 . تطلق الزكاة والصدقة والمراد بهما واحد:خامساً

كثيراً في السورة المكية وقليالً فـي الـسور المدنيـة، أمـا        " الزكاة" يطلق لفظ    :سادساً

 .ق كثيراً في السور المدنية وقليالً ما تذكر في السور المكيةالصدقة فإنها تطل

 غالب ما ورد فيه القول بنسخ آيات الزكاة والصدقة عن السلف، فإن مـرادهم      :سابعاً

 .منه البيان والتخصيص

 مـا زالـت كتـب الناسـخ والمنـسوخ بحاجـة إلـى تمحـيص وتـدقيق وتحقيـق فـإن                       :ثامناً

 .غالبها ينقل عن بعض دون نقد

 .لى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوص



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٢٢

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 ملحق بمواقف المصنفين في الناسخ والمنسوخ من نسخ آيات الزكاة والصدقة
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 تابع ملحق بمواقف المصنفين في الناسخ والمنسوخ من نسخ آيات الزكاة والصدقة
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 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٢٤

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 :المراجع
مركز الدراسات القرآنيـة بمجمـع الملـك    : اإلتقان في علوم القرآن، لجالل الدين السيوطي، تحقيق       -١

 .هـ١٤٢٦فهد لطباعة المصحف الشريف، 

، ٢صــــغير حنيــــف، مكتبــــة الفرقــــان، عجمــــان، ط    . د: اإلجمــــاع، ألبــــي بكــــر بــــن المنــــذر، تحقيــــق      -٢

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

أحمـد البغـدادي، دار الوفـاء،    :  والواليـات الدينيـة، أبـو الحـسن المـاوردي، تحقيـق            األحكام السلطانية  -٣

 .هـ١٤٠٩، ١المنصورة، ط

محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،               : أحكام القرآن، ألبي بكر ابن العربي، تحقيق       -٤

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١أحكام القرآن، للكيا الهراسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -٥

إرشــاد الــرحمن ألســباب النــزول والناســخ والمنــسوخ والمتــشابه وتجويــد القــرآن لعطيــة بــن عطيــة    -٦

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ١أبي الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، بيروت، ط: األجهوري، تحقيق

، ١مــاهر الفحــل، دار الميمــان، الريــاض، ط  . د: أســباب نــزول القــرآن، ألبــي الحــسن الواحــدي، تحقيــق     -٧

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 ، بيـروت  ، دار ابـن حـزم     ، للعالمـة محمـد األمـين الـشنقيطي        ،أضواء البيان في إيـضاح القـرآن بـالقرآن         -٨

 .م١٤٢٣/٢٠٠٣ ، ١ط

مــشهور آل ســلمان، دار ابــن الجــوزي،    : إعــالم المــوقعين عــن رب العــالمين، البــن القــيم، تحقيــق       -٩

 .هـ١٤٢٣، ١الدمام، ط

عـــامر العرابـــي، دار األنـــدلس . د: ل الـــدين الـــسيوطي، تحقيـــقاإلكليـــل فـــي اســـتنباط التنزيـــل، لجـــال  -١٠

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١الخضراء، جدة، ط

اإليــضاح لناســخ القــرآن ومنــسوخه، ومعرفــة أصــوله واخــتالف النــاس فيــه، ألبــي محمــد مكــي بــن أبــي  -١١

أحمــد حــسن فرحــات، مطبوعــات جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود        . د: طالــب القيــسي، تحقيــق  

 .م١٩٩٠/هـ١٤١١، ٢اإلسالمية، ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار الفكــر،  : البرهــان فــي علــوم القــرآن، لبــدر الــدين الزركــشي، تحقيــق   -١٢

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠بيروت، 

 .التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس -١٣

، دار الكتـب العلميـة،   خالـد محفـوظ  : تحفة األحـوذي بـشرح جـامع الترمـذي، للمبـاركفوري، تحقيـق        -١٤

 .م٢٠٠٥/هـ١٤١٦، ١بيروت، ط

 .م١٩٩٠التعريفات للجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت،  -١٥

مجموعـة مـن البـاحثين، عمـادة البحـث العلمـي            : التفسير البـسيط، ألبـي الحـسن الواحـدي، تحقيـق           -١٦

 .هـ ١٤٣٠ ،بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

، ٣، لفخــــــر الــــــدين الــــــرازي، دار الفكــــــر، بيــــــروت، ط"رالتفــــــسير الكبيــــــ"تفــــــسير الفخــــــر الــــــرازي  -١٧

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

ــر، تحقيـــــق   -١٨ ــا، دار ابـــــن حـــــزم، بيـــــروت، ط  . د: تفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم البـــــن كثيـــ ، ١محمـــــد البنـــ

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

أسـعد الطيـب، مكتبـة نـزار البـاز، مكـة المكرمـة،              : تفسير القرآن العظيم، البـن أبـي حـاتم، تحقيـق           -١٩

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ط

أبـي تمـيم باسـم بـن إبـراهيم، وأبـي بـالل غنـيم بـن             : سير القرآن، ألبي المظفر السمعاني، تحقيق     تف -٢٠

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١عباس، دار الوطن، الرياض، ط

عبـــد اهللا التركـــي، دار هجـــر، . د: جــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القــرآن، ألبـــي جعفـــر الطبـــري، تحقيــق    -٢١

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١القاهرة، ط

أحمد محمد شاكر، دار الكتب : سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيقالجامع الصحيح،  -٢٢

 .العلمية، بيروت

عبــد اهللا التركــي، مؤســسة الرســالة،  . د: الجــامع ألحكــام القــرآن، ألبــي عبــد اهللا القرطبــي، تحقيــق    -٢٣

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١بيروت، ط



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٢٦

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 البـواب، مكتبـة التـراث، مكـة،         علـي . د: جمال القراء وكمال اإلقراء، لعلم الدين الـسخاوي، تحقيـق          -٢٤

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨، ١ط

عبــد الــرزاق المهــدي، دار  : ، للخفــاجي، تحقيــق "عنايــة القاضــي وكفايــة الراضــي  "حاشــية الــشهاب،   -٢٥

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ١٦فهد الرومي، ط. د. دراسات في علوم القرآن الكريم، أ -٢٦

 .أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت: فعي، تحقيقالرسالة، لإلمام الشا -٢٧

محمـد عبـد الـرحمن عبـد اهللا، دار          . د: زاد المسير في علم التفسير، ألبي الفرج ابن الجـوزي، تحقيـق            -٢٨

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١الفكر، بيروت، ط

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ٢سنن ابن ماجه، تحقيق، خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط -٢٩

 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢، ١عبد اهللا التركي، ط. د: افظ البيهقي، تحقيقالسنن الكبير، للح -٣٠

، ٤مكتــــــب تحقيــــــق التــــــراث اإلســــــالمي، دار المعرفــــــة، بيــــــروت، ط  : ســــــنن النــــــسائي، تحقيــــــق  -٣١

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

أحمــد عبــد الغفــور  : الــصحاح، تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري، تحقيــق      -٣٢

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ٤، طعطار، دار العلم للماليين، بيروت

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١صحيح سنن النسائي، محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط -٣٣

. د: ، تحقيــق)شــعلة(صــفوة الراســخ فــي علــم الناســخ والمنــسوخ، لــشمس الــدين محمــد الموصــلي     -٣٤

 .هـ١٤٢٠، ١محمد بن صالح البراك، دار ابن الجوزي، الدمام، ط

، ١فـواز زمرلـي، دار ابـن حـزم، بيـروت، ط        : ألسباب، البن حجر العـسقالني، تحقيـق      العجاب في بيان ا    -٣٥

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

محمــد عبــد البــاقي، دار الكتــب : فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري، البــن حجــر العــسقالني، تحقيــق  -٣٦

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠، ١العلمية، بيروت، ط

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ٧يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. فقه الزكاة، د -٣٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

، ٦محمد نعيم العرقوسي، بيـروت، مؤسـسة الرسـالة، ط      : القاموس المحيط، للفيروزآبادي، تحقيق    -٣٨

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

ــد المرجــان فــي الناســخ والمنــسوخ مــن القــرآن، لمرعــي الكرمــي، تحقيــق        -٣٩ ســامي عطــا، دار  . د: قالئ

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١غراس للنشر، الكويت، ط

ــات، للكفــوي، تحقيــق   -٤٠ ــروت، ط     .  د:الكلي ، ٢عــدنان درويــش، محمــد المــصري، مؤســسة الرســالة، بي

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٦لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بيروت، ط -٤١

 .رائد صبري، بيت األفكار الدولية، األردن: المجموع شرح المهذب، لإلمام النووي، تحقيق -٤٢

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم وولــده  مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم بــن تيميــة، جمــع وترتيــب   -٤٣

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢محمد، دار عالم الكتب، الرياض، 

، ٢محمـــد عبـــد البـــاقي، دار الفكـــر، بيـــروت، ط: محاســـن التأويـــل، لجمـــال الـــدين القاســـمي، تحقيـــق  -٤٤

 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

ي المجلـس العلمـ   : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضـي ابـن عطيـة األندلـسي، تحقيـق                -٤٥

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣بتارودانت، 

حـاتم الـضامن،    . د: المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنـسوخ، البـن الجـوزي، تحقيـق               -٤٦

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ١عالم الكتب، ط

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١محمد عوامه، دار القبلة، جدة، ط: المصنف البن أبي شيبة، تحقيق -٤٧

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١لبغوي، دار ابن حزم، بيروت، طمعالم التنزيل، تفسير البغوي، محي السنة ا -٤٨

، ١محمد بن علي الصابوني، جامعة أم القرى، ط     : معاني القرآن الكريم، ألبي جعفر النحاس، تحقيق       -٤٩

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠

 .أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، دار السرور: معاني القرآن ألبي زكريا الفراء، تحقيق -٥٠

ــه لل  -٥١ ــاني القـــرآن وإعرابـ ــاج، تحقيـــق معـ ــروت، ط  . د: زجـ ــالم الكتـــب، بيـ ــلبي، دار عـ ، ١عبـــد الجليـــل شـ

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٢٨

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

شهاب الـدين أبـو عمـرو، دار الفكـر، بيـروت،      : معجم المقاييس في اللغة، ألحمد بن فارس، تحقيق        -٥٢

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ٢ط

 الكتـــب، عبـــد اهللا التركـــي، وعبـــد الفتـــاح الحلـــو، دار عـــالم. د: المغنـــي، لموفـــق ابـــن قدامـــة، تحقيـــق -٥٣

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٣الرياض، ط

، ١محمد عبد الباقي، دار ابن حـزم، بيـروت، ط     : المنهاج بشرح صحيح مسلم، لإلمام النووي، تحقيق       -٥٤

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

إبــراهيم رمــضان، دار المعرفــة،  : الموافقــات فــي أصــول الــشريعة، ألبــي إســحاق الــشاطبي، تحقيــق     -٥٥

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١بيروت، ط

، البــن عبــد البــر وابــن العربــي، دار عــالم     )التمهيــد واالســتذكار والقــبس  (موطــأ موســوعة شــروح ال  -٥٦

 .م٢٠١٤/هـ١٤٣٥، ١الكتب، الرياض، ط

حـاتم الـضامن، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،      . د: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، البن البازري، تحقيق      -٥٧

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ٣ط

ائض والـسنن، ألبـي عبيـد القاسـم بـن سـالم       الناسخ والمنسوخ فـي القـرآن العزيـز ومـا فيـه مـن الفـر             -٥٨

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ٢محمد المديفر، مكتبة الرشد، الرياض، ط. د: الهروي، تحقيق

عبد الكبيـر المـدغري، وزارة   . د: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، البن العربي المالكي، تحقيق       -٥٩

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨األوقاف المغربية، 

ــداري، دار الكتــب    . د:  الكــريم، البــن حــزم، تحقيــق   الناســخ والمنــسوخ فــي القــرآن    -٦٠ ــد الغفــار البن عب

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١العلمية، بيروت، ط

: الناسخ والمنسوخ في كتاب اهللا عز وجل واختالف العلماء في ذلك، ألبي جعفر النحاس، تحقيق               -٦١

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢، ١سليمان الالحم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. د

زهــر الــشاويش، المكتــب  : بــي القاســم هبــة اهللا بــن ســالمة المقــري، تحقيــق  الناســخ والمنــسوخ، أل -٦٢

 .هـ١٤٠٤، ١اإلسالمي، بيروت، ط

 .م١٩٦٣/هـ١٢٨٣، ١مصطفى زيد، ط. النسخ في القرآن الكريم، د -٦٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثالثون 

محمــد المليبــاري، مطبوعــات الجامعــة اإلســالمية  : نواســخ القــرآن، ألبــي الفــرج بــن الجــوزي، تحقيــق  -٦٤

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١بالمدينة المنورة، ط

مجموعــة مــن البــاحثين، جامعــة : الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة، لمكــي بــن أبــي طالــب القيــسي، تحقيــق -٦٥

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١الشارقة، ط

ــز، أ   -٦٦ ــرآن العزيــ ــوم القــ ــوجيز فــــي علــ ــاض، ط   . د. الــ ــة، الريــ ــد، دار التدمريــ ــليمان العبيــ ، ٢علــــي بــــن ســ

 .م٢٠١٤/هـ١٤٣٥

 

 

@       @        @ 

 

 

 



60-Al nasekh wal mansoukh fe ketab allah az wa jal wa ekhtlaf al olamaa fe 

zalek le abi jaafar al nahas, tahqeeq: doctor sulaiman al lahem, moasaset al 

resala Beirut t11412H/ 1991m 

61-Al nasekh wal mansoukh le abi al qaem hebat allah bin salam al moqari 

tahqeeq: zahr al shaweesh, al maktab al islami Beirut t1 1404H 

62-Al naskh fel quraan al kareem, doctor Mustafa zaid t1 1283H/1963m 

63-Nawasek al quraan le abi al faraj bin al jouzi, tahqeeq: mohammed al 

molebiari, matbouat al jameaa al islamiya bel madina al monawara t1 1404H/ 

1984m 

64-Alhedaya ela bolough al nehaya lemekki bin abi taleb al qaisi, tahqeeq: 

magmoua men al bahtheen, jameat al sharjah t1 1429H/2008m 

65-Al wajeez fe oloum al quraan al aziz, ostaz doctor ali bin sulaiman al obaid, 

dar al obeid, dar al tadmoriyah Riyadh t2 1435H/2014m 

@    @    @



:

 .

48-Maani al quraan l kareem le abi jaafar al nahas, tahqeeq: mohammed bin ali 

al sabouni, jamet om al qura t1 1410H/ 1989m 

49-Maani al quraan le abi zakaria al fera, tahqeeq: ahmed yousuf najati we 

mohammed ali al najjar, dar al sorour. 

50-Maani al quraan wa earaboh lel zagag, tahqeeq: doctor abdul jaleel shalabi, 

dar alam al kotob Beirut t1 1408H/ 1988m 

51-Maajam al maqayees fe l logha le ahmed bib fares, tahqeeq: shehabudeen abu 

amro, dar al fekr Beirut t2 1418H/ 1998m 

52-Al moghni le mowafaq ibn qudama, tahqeeq: doctor Abdullah al turkey wa 

abdul Fattah al helow, dar alam al kotob Riyadh t3 1417H/ 1997m 

53-Al menhaj besharh saheeh muslem lel imam al nawawi, tahqeeq: mohammed 

abdul baqi, dar ibn hazm Beirut t1 1423H/ 2002m 

54-Al mowafaqat fe osoul al sharia le abi ishaq al shatbi, tahqeeq: Ibrahim 

Ramadan, dar al maarefa Beirut t1 1415H/ 2002m 

55-Mawsouat shorouh al mowta ( al tamheed wal estezkar wal qabs) le ibn abul 

bar wa ibn al arabi, dar alam al kotob riyadh t1 1435H/ 2014m 

56-Nasekh al quraan al aziz wa mansoukoh le ibn al bazri, tahqeeq: doctor hatem 

al damen, moasaset al resala beirut t3 1405H/ 1985m 

57-Al nasekh wal mansoukh fel quraan al aziz wama feh men al fraed wal sonan 

le abi abdul qasem bin salam al harawi, tahqeeq: doctor mohammed al 

modaifer, maktabet al roshd Riyadh t2 1418H/ 1997m 

58-Al nasekh wal mansoukh fel quraan al kareem le ibn al arabi al malki, 

tahqeeq: doctor abdul kabeer al modaghri, wezaret al awqaf al maghrebia 

1408H/ 1988m 

59-Al nasekh wal mansoukh fel quraan al kareem wama le ibn hazm tahqeeq: 

doctor abdul ghafar al bendary, dar al kotob al elmiya Beirut 1406H/ 1986m 



35-Fath al barr, sharh saheeh al bukhari le ibn hajar al asqalani, tahqeeq: 

mohammed abdul baqi, dar el kotob al elmiya berut t1 1410H/ 1989m 

36-Fekh al zakat, doctor yousuf al qaradawi, moasaset al resala Beirut t7 1423H/ 

2002m 

37-Al qamous al moheet lel fayrouz abadi, tahqeeq: mohammed naeem al arqusi 

Beirut, moasaset al resala t6 1419H/ 1998m 

38-Qalaed al morgan fel nasekh wal mansoukh men al quraan le mari al karami, 

tahqeeq: doctor sami atta, dar gharas lelnashr, Kuwait t1 1429H/ 2008m 

39-Al koleyat lel kafawi, tahqeeq: dr. adnan darweesh, mohammed al masri, 

moasaset dar al rsala Beirut t2 1413H/ 1993m  

40-Lesan al arab le ibn manzour, dar sader Beirut t6 1417H/ 1997m 

41-Al magmoa sharh al mohazab lel imam al nawawi, tahqeeq: zaed sabri, beit al 

afkar al dawliya al ordon 

42-magmoa fatawa sheikh al islam bin tamima, gama wa tarteeb abdul rahman 

bin mohammed bin qasem wa waldoh mohammed, dar aalam al kotob 

Riyadh 1412H/ 1991m 

43-Mahasen al taaweel le jamaludeen al qasemi, tahqeeq: mohammed abdul 

baqi, dar al fekr Beirut t2 1412H/ 1991m 

44-Al moharer al wageez fe tafseer al ketab al aziz lel qadi ibn atiya al andalusi, 

tahqeeq: al majles al elmi betharo danet 1413H/ 1992m  

45-al mosafi be akof ahl al rosoukh men elm al nasekh wal mansoukh le ibn al 

jouzi, tahqeeq: doctor hatem al damen men alam al kotob t1 1409H/ 1989m 

46-Al mosanaf le ibn abi shaiba, tahqeeq: mohammed awama, dar al qebla, 

Jeddah t1 1427H/ 2006m 

47-Maalem al tanzeel, tafseer al baghawi, mohiy alsonna al baghawi, dar ibn 

hazm Beirut t1 1423H/ 2002m 



:

 .

23-Jamal al quraan wa kamal al iqraa le alamudeen al sakhawi, tahqeeq: dr. ali al 

bawab, maktabet al torath, mecca, t1 1408H/ 1987m 

24-hashiyat al shehab, enayat al qadi wa kefayet al radi lel khafaja, tahqeeq: 
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The Abrogation of Zakat and Charity Verses in the Holy Quran: Presentation 
and Investigation 
 
Dr. Al-Abbas Ibn Husein Al-Hazmy 
Department of the Holy Quran and its Sciences - College of Fundamentals of 
Religion Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

 
Abstract: 
 

A research titled “abrogation in the verses of Zakat and charity”,a view and 
study conducted by Dr. Abbas bin Hussein Al Hazmi.  

The subject of abrogation the verses of zakat and charity is the most verses, 
except the verse of sword, repeated in the books of interpreters and Quran 
sciences in general and in particular that relevant to abrogation.  

This research includes the study of 13 thirteen verses which have difference 
between the interpreters whether they are abrogated or precise.  

The research consists of introduction, preamble, twelve researches, 
conclusion, annex for comparison and revealing indexes.  

I defined in the preamble the abrogation, language and terminology, and 
explained the meaning as understood by the previous scholars and those who 
came after. I also defined zakat and charity and pointed out the difference 
between them.  

Then I discussed thirteen verses of the holy Quran, which represent the core 
of this subject matter, namely:  

The Verse No. 3 of Sura (Chapter) Al-Baqarah (the Cow), the Verse No. 215 
of Sura Al-Baqarah, and the Verse No. 219 of  Sura Al-Baqarah, 219, the Verse 
No 141 of Sura Al-Am’an, the Verse No 199 of Sura Al-A’raf, the Verse No. 34 
of Sura Al-tawbah, the Verse No 60 of Sura Al-Tawbah, the Verse No. 103 of 
Sura Al-tawbah, the Verse No. 36 of Sura Muhammad PBUH, the Verse 19 of 
Sura Al-Dariyat , the two verses of Sura Al-mujadaleh, the Verse No 14 of Sura 
Al-‘ala.  

Having examined the statements ofinterpreters, the previous and those who 
came after, and their attitudes of abrogation of these verses and highlighted the 
weighted statements.  

I made a comparison between the abrogation books in their attitudes in the 
statement of the abrogation these verses.  

Then I concluded the research by a conclusion showing the most distinct 
results and recommendations.  
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 :ملخص البحث
 تــسامي اإلحــساس بالجمــال لــدى   بقــدر قيمــة حــضارية فــي غايــة األهميــة لإلنــسان والحيــاة، و   الجمــال   

ــة، وتفاعلــ     ــوعي بأبعــاده الحــسية والمعنوي  أخالقــه، ويرتقــي فــي   تتهــذبو ، روحــهتــسمو معــه، هاإلنــسان وال
 لالســتمتاع بــه فقــد كانــت ة اإلنــسان الفطريــحاجــة قيمــة الجمــال فــي الحيــاة اإلنــسانية، ووألهميــة. ســلوكه

 . محل تقدير لدى سائر األمم والحضارت
 المعــايير هــذا البحــث إلــى الكــشف عــن المعــايير الجماليــة فــي اإلســالم، والمقارنــة بينهــا وبــين  يهــدف   و

 الفالسفة والمفكرين الغـربيين، وإبـراز مـا بـين النظـرتين مـن التمـايز واالخـتالف، وآثـار كـل مـن                       الجمالية لدى 
 .النظرتين على اإلنسان والحياة

 :مباحث ثالثة في البحث هذا جاء وقد   
عـث فـي     صفات في األشـياء، أو سـمات يتـذوقها اإلنـسان فيهـا، فتب              وأنه بالجمال   التعريف وتضمن: األول

 الجمـال هـو الميـزان الـذي يكـشف عمـا تتمتـع بـه األشـياء مـن جمـال أو            معيـار  وأن. النفس البهجة والـسرور  
  .عدمه

 الجمـال فـي النظـرة اإلسـالمية وبيـان أنهـا الـشرع، والعـرف، والـذوق الفـردي،                     معـايير  عـن    وكـان : والثاني
 . صور الضالل والغواية واالبتذالنوصيانه ع الجمالي واالرتقاء به، اإلنسانوتجلية ما تثمره من تهذيب ذوق 

 الغربيــة همــا الــذوق والمنفعــة، وبيــان أنهمــا ســبيل    ة الجمــال فــي النظــر معــايير فيــه بيــان وجــاء: الثالــث
ــأى بقيمــة الجمــال عــن أن تكــون وســيلة           لالســتمتاع بالجمــال، والتفــنن فــي إنتاجــه، إال أن االكتفــاء بهمــا ين

 إلـى ر اإلنـسان وأحاسيـسه، وذلـك لمـا فـي الطبيعـة اإلنـسانية مـن الميـل          لتهذيب السلوك، واالرتقاء بمشاع 
 . االستمتاع بالجمال بعيداً عن ضوابط الفضيلة واألخالقعلى حرص واللشهوات،ا
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 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم  

 مقدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله األمين، محمد بن عبد اهللا وعلى           

 :أما بعد....آلــه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

فــإن الجمــال قيمــة حــضارية فــي غايــة األهميــة لإلنــسان والحيــاة، فهــي تــسهم فــي           

ة أكثــر إشــراقاً وحيويــة، وهــو ســمة   وتجعــل الحيــاع،االرتقــاء باإلنــسان والــسمو بــالمجتم 

بــارزة مــن ســمات الوجــود، واإلنــسان بفطرتــه يــدرك جمــال الكــون، ومــا فيــه مــن النظــام      

والتنـاغم والتناسـق، كمـا يـرى تجليـات الجمــال فـي أنـواع المخلوقـات، وظهـوره فـي عامــة           

 .األشياء

ــه مــن شــأنه أن يهــذب المــشاعر،         ــنفس حظهــا من واإلحــساس بالجمــال، وإعطــاء ال

 وكلما تسامي اإلحـساس بالجمـال لـدى اإلنـسان والـوعي بأبعـاده           لبشري،سمو بالذوق ا  وي

 .الحسية والمعنوية، وتفاعل معه، تعالت إنسانيته، وارتقى في سلوكه

وألهمية قيمة الجمال في الحياة اإلنسانية، وشغف اإلنسان الفطـري بهـا فقـد كانـت                

 . محل تقدير لدى سائر األمم والحضارت

إلسالم بقيمة الجمـال ورفـع ذوق المجتمـع اإلسـالمي وتـسامى بإحـساسه               وقد عني ا  

بهــا، فلــم يعــد الطــابع الحيــواني للجمــال هــو المقــدم، بــل الطــابع اإلنــساني المهــذب، الــذي     

يرتفع بالذوق الجمالي، ويجعلـه الئقـا باإلنـسان، فيـسمو بـه، ويحفـظ كرامتـه، ويـصونه عـن              

 .صور الضالل والغواية واالبتذال

ة معــايير الجمــال فــي تحديــد المــنهج فــي التعامــل مــع قيمــة الجمــال، وطريقــة     وألهميــ

توظيفه واالستمتاع به فـي واقـع الحيـاة، ونظـراً لالخـتالف الكبيـر فـي تحديـد هـذه المعـايير                    

لدى األمم والحضارات، ولكون الحضارة الغربية ذات حضور فاعل في العالم، ومنـه عالمنـا               

ــذا فقــد آثــرت أن يكــون هــذا      اإلســالمي بكــل رموزهــا الثقافيــة    ومنهــا الجانــب الجمــالي، ول

 .البحث دراسة لمعايير الجمال في الرؤيتين اإلسالمية والغربية



 

 
  والغربية اإلسالمية :الرؤيتين في  الجمال معايير٤٤٢

العمرومحمدبناهللاعبد. د

 :  البحثأهداف
 هـذا البحـث إلـى الكـشف عـن المعـايير الجماليـة فـي اإلسـالم، ولـدى الفالسـفة                   يهدف

ف، وآثـار كـل مـن الـرؤيتين     والمفكرين الغربيين، وإبراز ما بين الرؤيتين من التمايز واالختال     

 .على اإلنسان والحياة

 : البحث منهج
 : هما ركيزتين على يقوم منهج وفق البحث هذا في سرت لقد

ــتخراج    :الوصـــف والتحليـــل -١ ــا، واسـ  الـــذي يعتمـــد علـــى البيانـــات واألدلـــة وتحليلهـ

ــالمية       ــرتين اإلسـ ــال فـــي النظـ ــايير الجمـ ــة معـ ــان حقيقـ ــا، وذلـــك فـــي بيـ ــتنتاجات منهـ االسـ

 . ربيةوالغ

 وبيـان بتمحيص كـل مـن النظـرتين اإلسـالمية والغربيـة لمعـايير الجمـال،          : النقد -٢

 .آثار كل منها على الموقف من قيمة الجمال

 :البحث خطة
 : هذا البحث في مقدمة وثالثة مباحث، وخاتمة هي على النحو اآلتيجاء

 التعريف بالجمال ومعاييره:  األولالمبحث

 مال في الرؤية اإلسالميةمعايير الج:  الثانيالمبحث

 معايير الجمال في الرؤية الغربية:  الثالثالمبحث

 . والمراجعالمصادر وفيها أهم النتائج، ثم قائمة ، الخاتمةثم

هــذا أســأل اهللا تعــالى العــون والتــسديد، وصــلى اهللا وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه    

 .وصحبه أجمعين
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  األولالمبحث
  بالجمال ومعاييرهلتعريفا

 مفهوم الجمال: أوالً
  الجمال في اللغة -١

الجَمَـال الْحُـسْنُ    ): ـهـ ٤٥٨ ت(قـال ابْـنُ سِـيدَهْ       . مَصْدَرُ الجَمِيل، وَالْفِعْلُ جَمُـلَ    : الجَمَال

:  وَجـلَّ عـزَّ  وَقَدْ جَمُلَ الرجُـل، بِالـضَّمِّ، جَمَالًـا، فَهُـوَ جَمِيـل، وقولـه          . يَكُونُ فِي الْفِعْلِ والخَلْق   

{ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » z ]١بَهَاءٌ وَحُسْنٌ: أَي ]٦: النحل. 

ــق،  : أحــدهما: الجــيم والمــيم والــالم أصــالن  ):" ـهــ٣٩٥ ت(قــال ابــن فــارس  ــمُ الخَلْ عِظَ

 .٢"حُسْنٌ ، وهو ضدُّ القبح: واآلخر

 . ٣زينه: تزين، وجمّله تجْميالً:وتجمّل

 . والنُضرة والبهاء والزينةالحُسن:   فالجمال في اللغة تدور معانيه حول

  الجمال في االصطالح -٢

 للجمال يكون بمثابة الحد لـه، ألن ميـادين الجمـال مختلفـة              حدديصعبُ وضع تعريف م   

ومتنوعة، وألن من الجمال ما هو صفة عينية في الشيء الجميل، يمكن إدراكه من النـاس                

ه، ومـا يبعثـه فيـه مـن مـشاعر      جميعاً، ومنه ما يتوقف إدراك جماليتـه علـى تـذوق اإلنـسان لـ         

 .السرور والبهجة، ولذا يتفاوت الناس في الحكم عليه بالجمال أو عدمه

 - اهللارحمـه  –)ـهـ  ٥٠٥ ت(وهذا التنوع في ميادين الجمـال هـو مـا حمـل اإلمـام الغزالـي          

كـل  :" إلى تقرير أن الجمال يختلف في صـفاته وشـروطه بـاختالف األشـياء، وفـي هـذا يقـول        

نه في أن يحضر كماله الالئق به الممكن له، فإذا كـان جميـع كماالتـه                شيء فجماله وحس  

الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال، وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمـال               

                                     
 ).١٢٦/ ١١ (العربابن منظور، لسان :  انظر١-

 ).٤٢٨/ ١( مقاييس اللغة معجم ٢-

 ).١٢٦٦(الفيروزبادي، القاموس المحيط :  انظر٣-
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بقــدر مــا حــضر، فــالفرس الحــسن هــو الــذي جمــع كــل مــا يليــق بــالفرس مــن هيئــة وشــكل 

 ما جمع كل ما يليق بـالخط       ولون وحسن عدو، وتيسر كر وفر عليه، والخط الحسن كل         

من تناسـب الحـروف وتوازيهـا واسـتقامة ترتيبهـا وحـسن انتظامهـا، ولكـل شـيء كمـال                     

 بمـا يحـسن بـه الفـرس وال يحـسن      إلنـسان ، فـال يحـسن ا  ...... يليق به، وقد يليق بغيره ضده 

ــاب وكــذلك ســائر            ــي بمــا تحــسن بــه الثي ــصوت وال تحــسن األوان الخــط بمــا يحــسن بــه ال

 .١"األشياء

ــي    تنــوع الجمــال إلــى حــسي ومعنــوي     - اهللارحمــه–)ـهــ ٦٧١ت (ويقــرر اإلمــام القرطب

 والعاطفــة، األخــالق فــي  وتركيــب الخِلْقــة، ويكــونالــصورة  فــييكــون الجمــال: "فيقــول

 :األفـعال ويكون في

 . من العلم والحكمة والعدل المحمودة  من الصفاتفكوْنُـها :فأمّا جمال األخالق

ــا جمــال األفعــال  ــق، وقاضــيةٌ لجلْــب المنــافع   لمــصالح فهــو وجودهــا مالئمــةٌ : وأمّ  الخلْ

 . الشرّ عنهموصرْف فيهم،

 فتعْلَـقُ به النفس متالئما، القلب  فيويُلقيه  أمرٌ يدركه البصر،فهو :وأمّا جمال الخِلْقة

 وجمالُ األنعام والدواب مـن جمـال   البشر، من غير معرفة بوجه ذلك، وال نِـسْبتُه ألحدٍ من

 ٢. "للبصائر لْقة، وهو مرئيٌّ باألبصار، موافقٌالخِ

 تلحـظ فـي األشـياء فتبعـث فـي الـنفس سـرورا ورضـا،                 صـفة :  فـي الفلـسفة    والجمال

 ،٣وهــو أحــد المفــاهيم الثالثــة التــي تنــسب إليهــا أحكــام القــيم أي الجمــال والخيــر والحــق    

فـه العامـة فـي    والجمال مرادف للحسن، وهو تناسب األعضاء وأكثر مـا يقـال علـى مـا يتعار          

 . ٤المستحسن بالبصر

                                     
 ).٤/٢٥٤( إحياء علوم الدين، -١

 ).١٠/٧١(القرآن أحكام  في الجامع - ٢

 .٦٢، مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي ص)١/٤٠٧(جميل صليبا، المعجم الفلسفي :  انظر- ٣

 ) .١/٤٠٧(ميل صليبا، المرجع السابق ج:  انظر- ٤
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هو الشيء الذي يقابل بعض معايير التـوازن،   "):م١٩٦٣ ت(والجميل كما يرى الالند     

 .١" بالنسبة لنوعهءونسب االنسجام، وكمال الشي

أن الجميــل شــأنه شــأن الحــق والخيــر يعــيش فــوق العقــل   ) م١٩٦٣ ت(برتليمــيويــرى 

وأن الجمـال يفهـم مـن خـالل األشـياء           ... لتعريـف  ولهذا الجميل اليقبـل ا     ،والمنطق والعمل 

 . ٢الجميلة 

إننا في مجال البحث الجمالي أمام ظاهرة تستعصي على التعريـف            " :ويقول أبو ريان  

 .٣" ال في مجال العقل والقضايا المنطقية،مادمنا في مجال الوجدان والشعور

 وفـي الـذوق     ، ونظرياتـه  ، ومقاييـسه  ، يبحـث فـي شـروط الجمـال        علـم  : الجمـال    وعلم

 .٤ وهو باب من الفلسفة ، وفي أحكام القيم المتعلقة باآلثار الفنية،الفني

 : قسمان وله
 في الصفات المشتركة بين األشياء الجميلـة التـي    يبحث:  النظري العام    القسم -

 ويفـسر طبيعـة الجمـال تفـسيراً         ،اً فيحلل هذا الشعور تحليالً نفـسي      ،تولد الشعور بالجمال  

 .يحدد الشروط التي يتميز بها الجميل من القبيح و،فلسفياً 

 وينتقـد نماذجـه المفـردة،       ، في مختلـف صـور الفـن       يبحث:  العلمي الخاص  القسم -

 بـل يقـوم علـى    ، وهـو ال يقـوم علـى الـذوق وحـده           ،ويطلق على هذا القسم اسم النقد الفني      

 بـل  ،حساس فحسب ألن قيمة األثر الفني ال تقاس بما يولده في النفس من اإل       ،العقل أيضاً 

 .٥تقاس بنسبته إلى الصور الغائبة التي يتمثلها العقل

 

                                     
 . ٧٩ معجم الالند الفلسفي ص - ١

 .١١-١٠أنور عبدالعزيز ص: بحث في علم الجمال، ترجمة:  انظر- ٢

 .٧٥ فلسفة الجمال ص- ٣

 ).١/٤٠٧(جميل صليبا، المعجم الفلسفي :  انظر-  ٤

 ).٤٠٩-١/٤٠٨(المرجع السابق :  انظر-٥  
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 صـفات فـي األشـياء، أو سـمات يتـذوقها اإلنـسان               أنـه  : في تعريف الجمـال    والمختار

 .فيها، فتبعث في النفس البهجة والسرور

ــي قــد تكــون مــن الحــسن           ــة، والت ــع بــشيء مــن الــصفات الذاتي ــد أن يتمت فالجميــل الب

يـتأثر بهـا عامـة النـاس، كجمـال الزهـور والـورود، وقـد تكـون نـسبية بحيـث                     والبهاء بحيث   

ــصوير           ــة مــن نحــت ورســم وت ــرهم، كمــا فــي األعمــال الفني ــذوق جمالهــا أنــاس دون غي يت

 .ونحوها

 معيار الجمال: ثانياً
  فـي اللـغـةالمعيار -١

ــار ــارالمعي ــا . "١كــل مــا تقــدر بــه األشــياء مــن كيــل أو وزن    :  والعي لين وعــاير بــين المكي

امتحنهـــا لمعرفـــة تـــساويهما، وعايــــر المكيـــال والميـــزان امتحنـــه بغيـــره  : معـــايرة وعيـــاراً

 .٢"لمعرفة صحته

العين والياء والراء أصـالن صـحيحان، يـدل أحـدهما     :  عَيَرَ":  عَيَرَ، قال ابن فارس    وأصلها

 .على نتوء الشيء وارتفاعه، واآلخر على مجيء وذهاب

 الناتئ وسط الكتف، الجمع عيورة، وعير النصل حـرف فـي    العَيْر، وهو العظم  :  فاألول

 .سيد القوم: وسطه كأنه شظية، والعَيْر

 والجمــع األعيــار، والمعيــوراء، وإنمــا    األهلــي،العَيْر،الحمــار الوحــشي و :  اآلخــرواألصــل

 .٣ " سائرة: وقصيدة عائرة. لتردده ومجيئه وذهابه: سمي عَيْرًا

أنــه المقيــاس أو الميــزان الــذي تقــاس بــه األشــياء،     :  معنــى المعيــار فــي اللغــة  وخالصــة

 .ويعرف به قدرها

 

                                     
 ).٦٢٣ /٤(لسان العرب :   انظر-١

 ).٦٣٩/ ٢( المعجم الوسيط -٢

 ).١٩١/ ٤( معجم مقاييس اللغة -٣
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  في االصطالحالمعيـار -٢

نموذج أو مقياس مادي أو معنوي لما ينبغي أن يكون          "   المعيار في الفلسفة بأنه    يعرف

 .١" عليه الشيء 

  والعلــم المعيــاري هــو العلــم الــذي يُعنــى بدراســة األشــياء باعتبــار مــا ينبغــي أن تكــون  

 .٢ليهع

 هذا فال يخرج المعيار في االصطالح عن معنـاه اللغـوي، حيـث يطلـق ويـراد بـه مـا                      وعلى

 .تقدر وتوزن به األشياء، حسية كانت أم معنوية

  الجمالمعيار -٣

هو :  الجمالمعيارإذا كان المعيار هو المقياس أو الميزان الذي تقاس به األشياء، فإن             

 من جمـال أو عدمـه، ومـا بـين األشـياء الجميلـة       اءاألشيالميزان الذي يكشف عما تتمتع به      

 .  من تفاوت في مقدار الجمال

 

@      @       @ 

 

                                     
 .١٨٨ المعجم الفلسفي ص -١

 ).٢/٤٠٠(المعجم الفلسفي : ، وجميل صليبا١٨٨المعجم الفلسفي ص : انظر-٢
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  الثانيالمبحث
  الجمال في الرؤية اإلسالميةمعايير

الجمــال قيمــة عليــا جــاء اإلســالم بالــدعوة إليهــا والترغيــب فيهــا، لتــرق بهــا المــشاعر، 

 . العطاء النفوس،  فتتدفق بالخير والبذلهاوتتهذب ب

والجمال سمة واضحة في مخلوقات اهللا عز وجل، فحيثما اتجه اإلنسان ببصره، يجد 

من صُنع اهللا ما يجذبه بلونه، أو يستهويه بصوته، أو يأسر قلبه بدقته وإحكامه، فهو بعض 

آيات اهللا التي أودعها في خلقه، وطلب من اإلنسان أن ينظر فيه، ويستجلي أسراره، 

  : { f ويستدل به على عظمة الخالق وجالله وجماله، قال اهللا ه،أثيراتويستقبل ت
g h  i j k l m n o    p q r       s t u v 

w x y z {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ 
§¦ ̈ © ª «   ¬ ¯® ° ± ²   ³ ́ µ z ] انظروا ]. ٩٩:األنعام

 انظروا إليه بالحس البصير، والقلب اليقظ، انظروا إليه في ازدهاره، وعند كمال نضجه،

 .واستمتعوا بجماله، فهو دال على عظمة الخالق ووحدانيته

 ́  : { ©  «ª ¬ ® ̄ ° ± ²  ³وقال 

µ ¶ ̧ ¹ º » ¼  A B C D E F G H 
I    KJ L M N O z ]األنعام دفء من الجلود ففي]. ٧-٥:النحل 

ا، ومنها تأكلون واألصواف واألوبار واألشعار، ومنافع في هذه، وفي اللبن واللحم وما إليه

وفيها . لحماً ولبناً وسمناً، وفي حمل األثقال إلى البلد البعيد ال يبلغونه إال بشق األنفس

 الصباح جمال االستمتاع بمنظرها فيكذلك جمال عند اإلراحة في المساء وعند السرح 

فارهة رائعة صحيحة سمينة، وفي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب، 

 . T U z } :تلبية لحاسة الجمال في الزينةو

 واألخذ بأسباب الجمال، وإعطاء النفس حظها منه، وتدبر غاياته ومقاصده، هـو ثمـرة        

 .اإليمان، ومقتضى االلتزام بأمر اهللا عز وجل، وهدي نبيه صلى اهللا عليه وسلم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم  

د تكـون آثـارًا علـى       والقرآن الكريم يلفت النظر إلى الجمال بالحديث عن آثـاره، التـي قـ             

 Ð Ñ } : تعـالى قال : أو على النفس، وقد جاء في اآليات الكريمة ما يوضح ذلكينالع
Ò Ó Ô Õ Ö z ]أثر من آثار رؤية الجمالفالسرور ]٦٩:البقرة . 

 ¸µ ¶ ¹ ́ ³ ² } :وقال تعالى في الحـديث عـن نعـيم الجنـة    

º »  ¼ z ]ال العين أثر من آثار رؤية الجمولذة ،]٧١:الزخرف. 

 j k l  m n o p } :-  صـلى اهللا عليـه وسـلم   -وقال تعالى مخاطبًا رسـوله  
q r s  t u v    w   x y z { | z ] فاإلعجـاب  ،]٥٢:األحزاب 

 .تعبير النفس عن تأثرها بالحسن

وهكذا تهتم اآليات الكريمة بتسجيل أثـر الجمـال علـى الـنفس، إذ بـه يعـرف، وبمـدى                 

 .١قوته يعرف مقدار الجمال

للَّهُ سُبْحَانَهُ جَمِيلٌ، بَلْ لَهُ الْجَمَالُ التَّامُّ الْكَامِلُ فهو سـبحانه الجميـل الـذي ال أجمـل      وا

   I J }: منه،ولذا كان أعظم نعيم في الجنة هو النظـر إلـى وجهـه الكـريم، قـال تعـالى            

K   L  M     N O       z ] ى اهللا  عـن النبـي صـل   - اهللا عنهرضي– صهيب وعن، ]٢٣-٢٢:القيامة

 يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيـدُونَ شَـيْئًا         - قَالَ -إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ    : (عليه وسلم قال  

  فَيَكْـشِفُ  - قَـالَ  -أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُـدْخِلْنَا الْجَنَّـةَ وَتُنَجِّنَـا مِـنَ النَّـارِ               

 .٢)الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ

جمــال الـذَّات، وجمــال الـصِّفَات، وجمــال الْأَفْعَــال،   : وجمالـه سُــبْحَانَهُ علـى أَربــع مَرَاتِـب   

ــسنى     ــا حــ ــماؤه كلهَــ ــمَاء، فأســ ــال الْأَسْــ ــراف[  c d e z }وجمــ ، ]١٨٠:األعــ

ــفَاته ــدل وَرَحْمَـــة       وَصِـ ــصلحة وَعـ ــة ومـ ــا حِكْمَـ ــال، وأفعالـــه كلهَـ ــفَات كَمَـ ــا صِـ   كلهَـ

{z {       | }  �~ z ]ا ،،]١١٥:األنعام هِ فَأمر لَ يْ لَ وَ عَ ا هُ  وَأما جمال الذَّات وَمَ

                                     
 .٥١ الظاهرة الجمالية في اإلسالم ص ,صالح الشامي:  انظر-١

 ).١٨١( رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم سبحانه وتعالى، رقم -٢
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د تكـون آثـارًا علـى       والقرآن الكريم يلفت النظر إلى الجمال بالحديث عن آثـاره، التـي قـ             

 Ð Ñ } : تعـالى قال : أو على النفس، وقد جاء في اآليات الكريمة ما يوضح ذلكينالع
Ò Ó Ô Õ Ö z ]أثر من آثار رؤية الجمالفالسرور ]٦٩:البقرة . 

 ¸µ ¶ ¹ ́ ³ ² } :وقال تعالى في الحـديث عـن نعـيم الجنـة    

º »  ¼ z ]ال العين أثر من آثار رؤية الجمولذة ،]٧١:الزخرف. 

 j k l  m n o p } :-  صـلى اهللا عليـه وسـلم   -وقال تعالى مخاطبًا رسـوله  
q r s  t u v    w   x y z { | z ] فاإلعجـاب  ،]٥٢:األحزاب 

 .تعبير النفس عن تأثرها بالحسن

وهكذا تهتم اآليات الكريمة بتسجيل أثـر الجمـال علـى الـنفس، إذ بـه يعـرف، وبمـدى                 

 .١قوته يعرف مقدار الجمال

للَّهُ سُبْحَانَهُ جَمِيلٌ، بَلْ لَهُ الْجَمَالُ التَّامُّ الْكَامِلُ فهو سـبحانه الجميـل الـذي ال أجمـل      وا

   I J }: منه،ولذا كان أعظم نعيم في الجنة هو النظـر إلـى وجهـه الكـريم، قـال تعـالى            

K   L  M     N O       z ] ى اهللا  عـن النبـي صـل   - اهللا عنهرضي– صهيب وعن، ]٢٣-٢٢:القيامة

 يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيـدُونَ شَـيْئًا         - قَالَ -إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ    : (عليه وسلم قال  

  فَيَكْـشِفُ  - قَـالَ  -أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُـدْخِلْنَا الْجَنَّـةَ وَتُنَجِّنَـا مِـنَ النَّـارِ               

 .٢)الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ

جمــال الـذَّات، وجمــال الـصِّفَات، وجمــال الْأَفْعَــال،   : وجمالـه سُــبْحَانَهُ علـى أَربــع مَرَاتِـب   

ــسنى     ــا حــ ــماؤه كلهَــ ــمَاء، فأســ ــال الْأَسْــ ــراف[  c d e z }وجمــ ، ]١٨٠:األعــ

ــفَاته ــدل وَرَحْمَـــة       وَصِـ ــصلحة وَعـ ــة ومـ ــا حِكْمَـ ــال، وأفعالـــه كلهَـ ــفَات كَمَـ ــا صِـ   كلهَـ

{z {       | }  �~ z ]ا ،،]١١٥:األنعام هِ فَأمر لَ يْ لَ وَ عَ ا هُ  وَأما جمال الذَّات وَمَ

                                     
 .٥١ الظاهرة الجمالية في اإلسالم ص ,صالح الشامي:  انظر-١

 ).١٨١( رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم سبحانه وتعالى، رقم -٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم  

ومــن صــور الجمــال المعنــوي جمــال التقــوى، فتقــوى اهللا تعــالى أعظــم زينــة يتحلــى بهــا  

المــسلم، وهــي جمــال وبهــاء لإلنــسان، بــل هــي الجمــال الحقيقــي الــذي ال يبلــى مــع األيــام،       

، وينشط إلى الطاعـات والفـضائل وسـائر أعمـال الخيـر             فبالتقوى يرتبط المسلم باهللا تعالى    

والبر، فتعظم هيبته فـي النفـوس ومحبتـه فـي القلـوب، وقـد أخبـر تعـالى عـن جمـال التقـوى                         

ــه فقــال    ــر لبــاس وأجمل  d e f g h i  j k ml n }: وأنهــا خي
o p rq s t  u v w x y z { | }  ~ _          

` a b c d e f      g   hz ﴾]فــــأخبر ] ٢٧ -٢٤: األعــــراف ،

 الــريش، ومــنســبحانه بنعمتــه علــى بنــي آدم بمــا أنزلــه مــن اللبــاس الــذي يــواري ســواءتهم   

 :وأخبــر ســبحانه أن لبــاس التقــوى خيــر مــن هــذا اللبــاس، كمــا قــال لمــا أمــرهم بــالزاد فقــال   

{Y Z [ \ ^] _  ̀ a z ] فهما لباسان ] ١٩٧:البقرة ،

أن يفتتنــوا بفتنــة الــشيطان كمــا فــتن أبويهمــا وذلــك    " وزادان، ثــم نهــى ســبحانه بنــي آدم  

سـهما  بمعصية اهللا وطاعة الشيطان في خالف أمر اهللا ونهيه، وأنه لما نزع عـن األبـوين لبا                

 .١"فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن ليريها سوءاتهما

ومــن الجمــال المعنــوي جمــال األخــالق، فــاألخالق مــن أحــسن مــا يتــزين بــه اإلنــسان        

ويتجمـل بـه، بــل هـي الجمــال الـذي إذا فــات اإلنـسان، أو ضـعف حظــه منـه لــم ينتفـع بجمــال         

وكذلك الصور الجميلـة    ): " ـه٧٢٨ت  (تيمية ابن   المصورته وحسن منظره، قال شيخ اإلس     

من الرجال والنساء فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئًا بـأن يكـون فـاجرًا، أو كـافرًا معلنًـا، أو         

منافقًــا كــان الــبغض أو المقــت لخُلُقــه و دينــه مــستعليًا علــى مــا فيــه مــن الجمــال، كمــا قــال   

 a ̀  _ } ] ٤: المنــافقون [z ³ ² ± ° } تعــالى عــن المنــافقين 
b c d e f z ]صر، فهؤالء إنما أعجبه صـورهم الظـاهرة للبـ   ]٢٠٤:البقرة 

وأقوالهم الظاهرة للـسمع لمـا فيـه مـن األمـر المعجـب، لكـن لمـا كانـت حقـائق أخالقهـم                      

التي هي أملك بهم مشتملة على مـا هـو أبغـض األشـياء وأمقتهـا إليـه لـم يـنفعهم حـسن                        

                                     
 ) . ٢/١٧٠(ابن تيمية، االستقامة، :  انظر-١



 

 
  والغربية اإلسالمية :الرؤيتين في  الجمال معايير٤٥٢

العمرومحمدبناهللاعبد. د

 صلى اهللا عليـه وسـلم   - عن النبي    - رضي اهللا عنه     -  فقد روى أبو هريرة    ،١"الصورة والكالم 

 .٢)إنّ اهللا ال ينْظُرُ إِلى صُورِكُم وأمْوَالِكم ولكِن ينْظُر إِلَى قُلُوبِكم وأعْمَالِكم : (  أنه قال-

ــاً بأنمــاط شــتّى مــن األخــالق والــسلوك       وقــد  جــاء الجمــال فــي القــرآن الكــريم مقرون

]. ٥:المعـارج [ Â      Ã Ä z }: كما فـي قولـه تعـالى    الجمال بالصبر، اقترنالبشري، فقد 

وقـد  . واقترن بالصفح، وهو من أسمى الصفات، إذ هو يعنـي التغاضـي عـن إسـاءات اآلخـرين                 

طلبه اهللا تبارك وتعالى من نبيّـه فـي مواجهـة المُعرضـين المُكـذّبين مـن قومـه، مُبيّنـاً لـه أنّـه                     

 مرجعـه لـرب العـالمين، والـساعة آتيـة ال             الهدايـة، وعقـاب الـضّالين      مُهمّتهـا صاحب رسـالة    

 ¡¢ �  ~ |{   } u v w x y z } فقـال تعـالى    ها،ريب في 

£ ¤ ¥ ¦ z ]٨٥:الحجر .[ 

 c  d e f}: واقترن بسراح المـرأة مـن عـصمة الزوجيـة، فقـال تعـالَى             
g z ]٤٩:األحزاب.[ 

 .]١٠:المزمل[ a b c z }: واقترن بالهجر، فقال تعالى

ــوال       ــد مـــن األقـ ــا يُحمـ ــتعمال مـ ــو اسـ ــال األدب، واألدب هـ ــوي جمـ ــال المعنـ ومـــن الجمـ

واألفعال، وهو من أبرز سمات الشخصيّة المـسلمة، ومـن الجمـال الـذي يترقـى بـه المـسلم                    

 .في سلم الكمال

ــاآلداب فــي أحوالــه كلهــا، فمــن           ــى أن يعتنــي ب اآلداب وقــد حــثَّ اإلســالم المــسلم عل

 األكل، واللبـاس، والمـشي،      وآداب الحديث، وآداب الحوار، وآدب الصحبة، آدابالمشروعة؛  

 .والركوب وغير ذلك

وهــذه اآلداب تــضفي علــى شخــصية المــسلم بهــاءً وإشــراقاً، وتمنحــه الطمأنينــة فــي       

نفسه، والسكينة في أعماله وتصرفاته، وأبلغ مـن ذلـك كلـه أن تزيـد مـن صـلته بخالقـه عـز                       

 .وجل

                                     
 ) . ١/٤٤٥(ق المرجع الساب:   انظر- ١

 . رواه مسلم، وسبق تخريجه-٢ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم  

 . الجمال المعنوي على الجمال الحسيتقديم -٢

وأما تقديم الجمال المعنوي على الجمال الحسي في حـال تعـذر اجتماعهـا، أو ضـعف                  

ــه تعــالى       b c d e fg } :أحــدهما فــي مقابــل اآلخــر، فمــن شــواهده قول
h i j  k l m no p q r s  tu v w x   

y z {   | z  ]ى تقـــديم المـــرأة المؤمنـــة علـــى  ، فوجـــه ســـبحانه إلـــ ]٢٢١:البقـــرة

المشركة في النكاح لما تتمتع من جمـال معنـوي يتمثـل فـي اإليمـان والتقـوى واالسـتقامة                    

على شرع اهللا، وحرم نكاح المشركة ولو كان فيها من الحسن والجمال ما يجذب إليها               

 .ويرغب فيها

ــضاً قــول النبــي    ومــن ــشواهد أي ــنْكَحُ: ( ال ــعٍ  تُ ــرْأَةُ ألَرْبَ ــا    الْمَ ــسَبِهَا وَلِجَمَالِهَ ــا وَلِحَ لِمَالِهَ

 فقد أشار صلى اهللا عليه وسلم إلى موازين النـاس           ١ )وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ     

فــي اختيــار الزوجــة، ثــم أكــد علــى أحقيــة الجمــال المعنــوي المتمثــل بــدين المــرأة وخلقهــا   

كلما كانت أكثر تديناً، وأكمل خُلقاً كانت أحب إلـى       أن المرأة    وذلكبالتقديم على غيره،    

الــنفس، وأقــرب إلــى حــسن العــشرة، فــالمرأة ذات الــدين قائمــة بــأمر اهللا، حافظــة لحقــوق  

 P  Q R S }  :زوجها، وماله، راعيةٌ ألوالدها، كمـا قـال تعـالى         
T U WV z ] وهذا هو ما يتحقق به مقصد النكاح، وسعادة الزوجين]٣٤:النساء ،.  

 منـه وهـو الـدين    لـى وليس في الحديث تهوين من شأن الجمال، ولكـن تقـديم مـا هـو أو               

 .٢إن تعارض معه، ولذا لو تساويتا الجميلة وغير الجميلة في الدين، فالجميلة أولى

 . الجمال الحسيوسطية -٣

ومن مظاهر المعيـار الـشرعي للجمـال فـي اإلسـالم مـا جـاء فـي النـصوص مـن ضـوابط                   

تتعلق بالجمال الحسي لإلنسان في بدنه ولباسـه، فيـشرع للمـسلم أن يلـبس الجميـل مـن        

                                     
، ومــسلم فــي كتــاب الرضــاع، بــاب )٤٨٠٢( رواه البخــاري فــي كتــاب النكــاح، بــاب األكفــاء فــي الــدين بــرقم -١

 ).١٤٦٦(استحباب نكاح ذات الدين برقم 

 ). ٩/١٣٥(ابن حجر، فتح الباري :   انظر- ٢



 

 
  والغربية اإلسالمية :الرؤيتين في  الجمال معايير٤٥٤

العمرومحمدبناهللاعبد. د

 بعــد أن ســمعه يــذم -الثيــاب، والنعــال، فقــد ســأل رجــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

 فأجـاب عليـه الـصالة    ، أَنْ يَكُـونَ ثَوْبُـهُ حَـسَنًا وَنَعْلُـهُ حَـسَنَةً        الرَّجُلَ يُحِـبُّ   إِنَّ:  فقال   -الكبر

ويتأكــد األمــر بالتجمــل عنــد شــهود العبــادة فــي . ١ ) اللَّــهَ جَمِيــلٌ يُحِــبُّ الْجَمَــالَإِنَّ: (والــسالم

 ]. ٣١:األعراف[﴾ B C D E F G    H z }:  تعالىولهالمساجد، لق

ابط المهم الذي يجب على المسلم أن يراعيه فـي تجملـه هـو عـدم تجـاوز حـدود        والض

الشرع، وذلك بأن يكون ما يتجمل به في بدنه أو لباسه في حدود المباح شرعاً، فال يتجمل 

بما هو ممنوع منه شرعاً، كالذهب والحرير، أو ما فيه تشبه بالنساء أو بغيـر المـسلمين، أو                  

فيوقــع نفــسه فــي المعــصية واإلثــم، ويفــوت علــى نفــسه الجمــال    بمــا يتنــافى مــع الرجولــة،  

 .المحبوب

كما حذر اإلسالم مـن اإلسـراف والمغـاالة فـي األلبـسة، وعمـا يـورث الكبـر والخـيالء،              

: الفرقـان  [ É Ê       Ë  Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó z }: قـال تعـالى  

 .٢)إِزَاره بَطَرًاال يَنْظُر اللَّه إِلَى مَنْ جَرَّ :( ، قال صلى اهللا عليه وسلم]٦٧

ومــن الــضوابط مــا يتعلــق بجمــال المــرأة المــسلمة وزينتهــا، ومــن ذلــك أال تُبــدي زينتهــا  

الظاهرة لغير محارِمها، سواء كانت مفاتن جسدِها وكالمها ومشيِها، أو محاسن ثيابهـا            

شـم،  وحُليِّها وروائحِها، وأن ال تتزيَّن بما هو حـرام؛ كوصْـل الـشعر، ونتْـف الحواجِـب، والو           

ــا فيـــ  ــا هـــو مِـــن المالبـــس المختـــصَّة   هوكـــذلك أال تتـــزيَّن بمـ  تـــشبُّه بمالبـــس الرجـــال، أو بمـ

 .بالكافرات

ووظيفة المعيار الشرعي في الجمال وغايتـه تزكيـة اإلنـسان، واالرتقـاء بـه فـي سـعيه          

 وفي أمور حياته، بمـا يحقـق لـه الكمـال فـي شخـصيته، والتـوازن           نفسهلتحقيق الجمال في    

ات كيانــه الماديـة والمعنويــة، وفــي المقابـل صــيانته مــن صـور التجمــل التــي تخــل    بـين متطلبــ 

 .بعبوديته هللا تعالى، أو تتنافى مع فطرته، أو تضر به

                                     
 . مسلم، وسبق تخريجهرواه ١-

  ) .٥٤٥١: ( من جر ثوبه من الخيالء، برقم:  كتاب اللباس، باب رواه البخاري في- ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم  

 .الفطرة: ثانياً
إن اإلحــساس بالجمــال والميــل نحــوه مــسألة فطريــة فــي اإلنــسان، فقــد فطــر اهللا عــز 

 . القبيح والنأي عنهوجل العباد على محبة الجمال التلذذ به، والنفرة من

ويتجلى التقدير الفطري للجمال في أوسع صوره وأكثرها عموماً في الجمال المعنوي،    

فاألخالق الكريمة والسجايا النبيلة هي محل تقدير واستحسان عام ومـستمر فـي النـاس               

اإلنـسان   " :- رحمـه اهللا   - ابـن تيميـة      إلسـالم على اختالف بيئـاتهم وأزمـانهم، قـال شـيخ ا          

 علــى محبــة الحــسن وبغــض الــسيء، فالحــسن الجميــل محبــوب مــراد، والــسيء     مجبــول

 فـي  - سـبحانه  - وضـع اهللا     "): هــ ٧٥١( اهللا   رحمه– وقال ابن القيم     ،١"القبيح مكروه مبغض  

 والبر والعفـة والـشجاعة، ومكـارم        ،العقول والفطر استحسان الصدق والعدل واإلحسان     

 . ذلكنحوو... حة الخلق والوفاء بالعهد  ونصي،األخالق وأداء األمانات وصلة الرحم

ووضع في العقول والفطر استقباح أضداد ذلك، ونسبة هـذا االستحـسان واالسـتقباح       

 وأكل الطعام اللذيـذ  ،إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند الظمأ    

 نفـسه وطبعـه      فكمـا ال يمكنـه أن يـدفع عـن          ، ولبس مـا يدفئـه عنـد البـرد         ،النافع عند الجوع  

 فكذلك ال يـدفع عـن نفـسه وفطرتـه استحـسان صـفات الكمـال                 ،استحسان ذلك ونفعه  

 .٢"ونفعها، واستقباح أضدادها 

 والجمـال   الطبيعـة كما يـدرك اإلنـسان بفطرتـه الجمـال فـي المحـسوسات، كجمـال                

 ولكـن االخـتالف فـي الحكـم         ،في البشر، وفي األشـياء فـي تناسـقها وتنظيمهـا وجاذبيتهـا            

الي فــي المحــسوسات أوســع منــه فــي الجمــال المعنــوي، بــل يكــاد يكــون الغالــب هــو   الجمــ

 .النسبية في الحكم الجمالي في المدركات الحسية

                                     
 ). ١/٣٦٧( االستقامة ١

 ).١/٢٨١(ومفتاح دار السعادة ). ١/٣٢٠(مدارج السالكين : وانظر). ٢/١٣٨( اللهفان إغاثة ٢



 

 
  والغربية اإلسالمية :الرؤيتين في  الجمال معايير٤٥٦

العمرومحمدبناهللاعبد. د

واإلدراك الفطــري للجمـــال، والميـــل إليـــه واستحــسانه، مـــن شـــأنه أن يهيـــئ النفـــوس   

الحـسية،  لالنفعال به، وتقديره في الناس واألشياء، والتعامل بحسب مقتضياته المعنوية و          

 . فيضفي على حياة اإلنسان البهجة والسرور

ولكن رغم أهمية الفطرة في إدراك الجمال واستحسانه والبعث إليه إال أنه كثيرا مـا   

مــا يعطلهــا أو يفــسدها أو يطمــسها أو   .. يعتريهــا مــن ركــام العــادات واألعــراف والتقاليــد   

 مــا لــيس بجميــل، يـدخل فــي حكمهــا الخطــأ والــشطط، فتستحــسن القبــيح، وتــرى جمــيالً 

  a b dc  e f g h i j k l z ̀ _ ~ { } :كما قـال تعـالى  

               ¶ ª         «  ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ        }: وقـــال تعـــالى ]. ٨:فـــاطر[

¸ z ]يعتري الفطرة مـن تغيـر   ونبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى ما]. ١٠٨:االنعام 

مَا مِنْ مَوْلُـودٍ إِالَّ يُولَـدُ عَلَـى الْفِطْـرَةِ فَـأَبَوَاهُ             :( وتبدل تحت تأثير البيئة المحيطة بها حيث قال       

ممـــا يعنـــي حاجــة الفطـــرة إلـــى الرعايــة، وإن تحمـــى مـــن   . ١)يُهَوِّدَانِــهِ وَيُنَـــصِّرَانِهِ وَيُمَجِّــسَانِهِ  

عيناً صافياً تفيض بالخير، وتؤثر الفضيلة، وتـسلك باإلنـسان          المؤثرات السلبية حتى تبقى م    

 . مسالك الجمال

 .العرف: ثالثاً
 فــي كثيــر مــن   ، كمــا أن لهــا هيمنــة علــى الــسلوك   ،إن لألعــراف ســلطاناً علــى الفكــر  

 المــشركيناألحيــان، والقــرآن الكــريم شــاهد لهــذا كمــا فــي قولــه تعــالى فــي وصــف حــال      

   M N  O P Q R S T U V  W X Y }: ومــوقفهم مــن الرســل   

Z   [ \ ] ̂ `_ a  b c    d  e f           z ]٢٤-٢٣: الزخرف.[ 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على ثبوت العرف واعتبار الشارع له، وال سـيما           

 يختلـف بـاختالف     فيما جاء الشرع باألمر به أو الترغيب فيه ولم يحد فيه حداً معينـاً لكونـه               

:  حقـوق األزواج بعـضهم علـى بعـض، كمـا فـي قـول اهللا تعـالى              ياألزمان واألحـوال، كمـا فـ      

                                     
اب  بـ ، ومـسلم فـي كتـاب القـدر    ، بـاب اهللا أعلـم بمـا كـانوا عـاملين     ، البخاري في كتـاب القـدر  ، متفق عليه -١

 .معنى كل مولود يولد على الفطرة
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 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم  
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{³ µ´z ]فأرجع سبحانه التحديد في النفقـة والعـشرة إلـى    ]. ١٩:النساء

 Ñ Ò     Ó Ô  }: وقــال تعــالى فيمـا يجــوز مــن مـال اليتــيم للوصــي  . مـا يتعارفــه النـاس  
Õz ]وأرجعـه فـي   ، فقيراً أن يأكل مـن مـال اليتـيم   كانفأباح للوصي إذا ]. ٦:النساء 

 .حدود هذا األكل إلى ما هو متعارف بين الناس

إلى غير ذلك من األدلة التي يتبين اعتبار الـشارع العـرف مرجعـاً فـي تطبيـق األحكـام                    

 .المطلقة

األسماء التي جاءت في كتاب اهللا وسنة رسوله معلقًا :" ابن تيمية قال شيخ اإلسالم    

ــا يعلــم            ــم حــده باللغــة؛ كالــشمس، والقمــر، ومنهــا م بهــا أحكــام شــرعية، منهــا مــا يعل

بالـــشرع؛ كـــالمؤمن والكـــافر والمنـــافق، ومـــا لـــم يكـــن لـــه حـــد فـــي اللغـــة وال فـــي الـــشرع،  

 . ١"فالمرجع فيه إلى عرف الناس

 : المعتبرالعرف
كل ما تعارف عليه الناس واعتادوه في معامالتهم أو في أخالقهم وسلوكهم            ليس  

 وجملـة القـول أن مـا يتعارفـه النـاس ال يخلـوا               ، بل منه المقبول ومنه المردود     ،مقبول ومعتبر 

 :من حالين

 كــاألمر بإزالــة النجاســات وســتر ، العوائــد التــي أقرهــا الــدليل الــشرعي أو نفاهــا :األولــى

 فهـذه وإن كانـت مـن    ، وكالنهي عن الفواحش والغش والخيانة ،لضيفالعورات وإكرام ا  

عادات الناس وأعرافهم فهي أحكام شـرعية ال تتبـدل وال تتغيـر بـاختالف عـادات النـاس                   

 .٢وأزمنتهم

                                     
 .مختصراً) ١٦- ١٥ / ٢٩(   مجموع الفتاوى - ١

 ).٢٨٣ / ٢( الموافقات ،الشاطبي:  انظر-٢
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العمرومحمدبناهللاعبد. د

ــة  مــا يتعارفــه النــاس فــي معــامالتهم وأســاليب خطــابهم وأكلهــم ولباســهم     :الثاني

 مما هو معفو عنه وتابع لمصالح       ،رعي خاص ونحو ذلك مما ليس في نفيه وال إثباته دليل ش         

 .الناس وحاجاتهم

والعــادات األصــل فيهــا العفــو ؛ فــال يحظــر منهــا إال مــا   : "قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

 . ١"حرَّمه اهللا

وأمــا عــن صــلة العــرف بالجمــال، فــإن العــرف يعــد معيــارا للجمــال فــي كثيــر مــن صــور      

التـي جـاء الـشرع بـاألمر بهـا أو الترغيـب فيهـا               كجمـال  األخـالق واآلداب        المعنـوي؛ الجمال  

ولم يحد لها حداً معيناً، كإكرام الضيف، واإلحسان إلى الجار، وكـآداب الـصحبة، والزيـارة                

 .وغيرها

كمـــا يعـــد العـــرف معيـــاراً لـــصنوف مـــن الجمـــال الحـــسي، ومـــن ذلـــك جمـــال اللبـــاس، 

 األلبـسة، مـا لـم يقعـوا          اعتاده الناس من   مافيستحب للمرء أن يتجمل في لباسه في حدود         

في محذور شرعي، بل نُهـي عـن لبـاس الـشهرة وهـو كـل لبـاس يخـالف فيـه البـسه عـرف                       

مَـنْ لَـبِسَ   : ( قـال رسـول اهللا   : أهل بلده وعـاداتهم، فعـن ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا قـال          

 . ٢)ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ 

 القول إن من ضوابط اعتبار العرف في الجانب الجمـالي، أن ال يتـضمن مخالفـة               ويمكن

 .شرعية، أو تميزاً يشتهر به المرء بين الناس

 بمعايير - غالباً-ومن مظاهر صلة العرف بالجمال أن اإلنسان في نظرته للجمال يتأثر     

بيـر فـي البيئـة المعينـة،         معايير الجمال إلى حـد ك      فقالجمال المعتبرة في بيئته، ولذا يُرى توا      

 .وفي المقابل اختالف المعايير باختالف البيئات والثقافات

                                     
 ).١٧ / ٢٩( ابن تيمية، مجموع الفتاوى -١

 ). ٢٩٠٥(رقم ) ٢/٢٨٤( رواه ابن ماجة، وحسنه األلباني في صحيح سنن ابن ماجة - ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم  

 مـن شـأنه   - معنوياً كـان أو حـسياً   –وهذا التقارب في تقدير الجمال في البيئة المعينة         

أن يحقق قدراً من االنسجام بين أفراد المجتمع، وأن ييـسر أسـباب التعـايش بـين النـاس،               

 .نهموالتواصل اإليجابي بي

  الشرع للذوق الفردياعتبار -

إن من وظائف الجمال وغاياته أن يجلب لإلنسان البهجة والسرور، وحتى يتحقق هـذا   

المقــصد البــد أن يتمتــع اإلنــسان بقــدر مــن الحريــة فــي البحــث عــن الجمــال وتذوقــه، تلبيــة        

 . التي يرتضيهاعاييرلحاجته الفطرية في االستمتاع به، وفق الم

وم هذه الرغبة الفطريـة؛ كمـا أنـه ال يعيـق اإلنـسان عـن طلـب الجمـال                   واإلسالم ال يقا  

والتلذذ به وفق رؤيته، حتى إنه يمكن القول إن غالب صور االستمتاع بالجمال وإبداعـه هـي                 

والعـادات األصـل   : "من العادات، واألصـل فـي العـادات الحـل، قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة                  

 ومقتضى هـذا سـعة ميـدان الـذوق الفـردي فـي              ،١"حرَّمه اهللا فيها العفو، فال يحظر منها إال ما        

 .قيمة الجمال

ــى        للــذوقومــن صــور التقــدير     الفــردي، مــا جــاء فــي الحــديث مــن الترغيــب فــي النظــر إل

 الخاطب على جمالها الذي يشده إلى االقتران بها ، فعن جـابر بـن عبـد                ليتعرفالمخطوبة،  

إِذَا خَطَـبَ أَحَـدُكُمُ   : ( قـال  – اهللا عليـه وسـلم    صـلى  - أن رسول اهللا     - رضي اهللا عنه     -اهللا  

 .  ٢) الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

ولكن مع هذه السعة فإن اإلسالم ال يهمل الذوق الجمالي لـدى اإلنـسان بـل يتعاهـده                  

اإلنـسان سـروراً فـي ذاتـه، وسـمواً فـي نظرتـه لألشـياء،                بالتوجيه والتربية، حتى يـضفي علـى        

 . والحياةاسوإيجابية في تعامله مع الن

كمــا أن اإلســالم يــنظم الــذوق الجمــالي ويــضبطه، حتــى ال يجــنح باإلنــسان إلــى طــرق       

 .الغواية ومسالك الرذيلة

                                     
 .)١٧ / ٢٩( مجموع الفتاوى ١

 ).٩/١٨١(سنده حسن : ، وقال الحافظ في الفتح ) ٢/١٦٥(، والحاكم ) ٥٦٦-٢/٥٦٥(  أخرجه أبو داود ٢



 

 
  والغربية اإلسالمية :الرؤيتين في  الجمال معايير٤٦٠

العمرومحمدبناهللاعبد. د

ن  أ- فـي البيئـة اإلسـالمية   –ولقد كان من ثمرات الذوق الجمـالي المهـذب لـدى األفـراد            

كان من أجل مقاصده زيادة صلة اإلنسان بالخالق عز وجل؛ محبة، وإجـالالً، وعبوديـة، مـن                 

: خالل التأمل في جمال الطبيعة، والتدبر في آيات الكون، وبديع خلق اهللا تعالى، قال تعـالى               
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ــه المعنــوي ملتزمــاً ا       لتقــوى،كمــا أن المــسلم يتعبــد هللا تعــالى بالجمــال، فيعتنــي بجمال

ومتحليــاً بمكــارم األخــالق واآلداب، رجــاء ثــواب اهللا تعــالى وتقربــاً إليــه، كمــا يحــرص علــى    

ــه، اســتجابة ألمــر اهللا تعــالى       B C D E F G    H }: التجمــل فــي لباســه وبدن
I J  K   ML N       O P Q z ]صـلى اهللا  - واتباعاً لهدي النبـي  ،]٣١:األعراف 

 .  حرصه على التجمل، وترغيبه فيهفي –عليه وسلم 

كمـا كــان مــن ثمـرات الــذوق الجمــالي فـي البيئــة اإلســالمية اإلبـداع فــي ميــادين الحيــاة     

 . المختلفة؛ األدبية، واالجتماعية، والعمرانية وغيرها

 رحبــاً للجمــال الفنــي، ســواء كانــت نثــرا أو شــعرا، فقــد كانــت الكلمــة وال تــزال، ميــدانا

كما تبوأ الخط والكتابة مكانة عظيمة، منذ بدء الوحي حيث اتخذ الرسول صلى اهللا عليه               

 لــم تــزل العنايــة بــالخط ثــم ،و ســلم كتابــاً للــوحي، يــدونون مــا ينــزل مــن اآليــات فــور نزولهــا 
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 والتفـنن   ،نـد المـسلمين مـن العنايـة بـه          مـا نالـه ع     ،تتنامى، حتى إنه لم ينل عند أمة مـن األمـم          

 .فيه
واشــتهر فــي البيئــة اإلســالمية فــن الزخرفــة وهــي العمــل الخــالص الــذي ال يقــصد بــه إال   

 .صنع الجمال

 حتى قيل إن الفن اإلسـالمي  ،وقد عُرف المسلمون بهذا الفن من بين الفنون جميعها      

 – مهمـا كـان شـأنه    – نقـش  ذلك أنه ال يكاد يخلـو أثـر إسـالمي مـن زخرفـة أو              . فن زخرفي   

وانتهاء بالبناء الضخم الواسـع الـذي يجمـع اآلالف مـن       ... بدءاً من الخاتم الذي تحلى به اليد        

 .١الناس

كما تجلـى الـذوق الجمـالي فـي الفـن المعمـاري للبيـوت والمـساكن، وفـي القـصور التـي                  

شاهدة على ما وصل إليه المعماريون     يسكنها الخلفاء واألمراء، وفي المساجد التي بقيت        

المسلمون من فن وإبداع، وذوق جمالي رفيـع، وإن خرجـت فـي بعـض األحيـان عـن حـدود           

 .المنهج اإلسالمي، الذي ال يسمح باإلسراف و التبذير

  عــن صــور مــن الجمــال ممــا عــرف  - بالجملــة-وفــي المقابــل فقــد أعــرض المــسلمون 

اسـتجابة توجيهـات الـشرع الـذي بتحـريم التـصوير       واشتهر بين األمم كالنحت والتصوير،    

 . التوحيدلذوات األرواح وحرمة التماثيل، صيانة لجانب 

وخالصــة مــا تقــدم أن معــايير الجمــال فــي اإلســالم متعــددة، ويكمــل بعــضها بعــضاً،         

 فـي بعـض    - يعلـي مـن شـأن الميـادين الحقيقيـة للجمـال والتـي قـد تخـالف                     الشرع فمعيار

فـــوس وشـــهواتها، ويرســـم المـــنهج الـــصحيح فـــي التعامـــل مـــع صـــور  أهـــواء الن-األحيـــان

الجمال المختلفة في حال تعارضها، ويضبط غريزة حـب الجمـال فـي اإلنـسان، فـال تُـصرف                 

 .وآخرتهإال فيما يعود على المرء بالنفع في دنياه 

                                     
 .٢٣٣ ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في اإلسالم ص ،صالح الشامي:  انظر- ١
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العمرومحمدبناهللاعبد. د

 أن يرغب في الجمال - في حال صفاء الفطرة وسالمتها  – شأنه   من ومعيار الفطرة 

لإلنسان، المتمثل في جمال األخالق واآلداب، كما يبعث النفوس لألخـذ بالجمـال           لحقيقيا

 .الحسي الذي يصون كرامة اإلنسان ويكمل شخصيته

ــا  ــاروأم  فيــسهم فــي تحقيــق قــدر مــن التوافــق واالنــسجام فــي تــذوق      العــرفمعي

عي، الجمال بـين أفـراد المجتمـع ، كمـا أن مـن وظائفـه أن يقـرب إلـى موافقـة المعيـار الـشر                   

 . ويحد من نزوات الذوق الفردي

 يفتح لذوق اإلنسان آفاقاً واسعة للتـنعم بالجمـال        سالموفي ظل هذه المعايير فإن اإل     

 .واالستمتاع به، واإلبداع في صنعه

 

 

@         @        @ 
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  الثالثالمبحث
  الجمال في الرؤية الغربيةمعايير

ر إلــى تحديــد ميــدان الجمــال باألعمــال   يتجــه علــم الجمــال فــي الفكــر الغربــي المعاصــ   

الفنية، فمن خـالل األعمـال الفنيـة مـن موسـيقى ونحـت وتـصوير ونحوهـا يظهـر إحـساس                      

 .اإلنسان الجمالي وذوقه، ألن هذه األعمال هي ثمرة االبتكار واإلبداع اإلنساني

 وأما موضوعات الطبيعة الجميلة كالزهور والطيور والبحار، فهي تثيـر بهجـة اإلنـسان             

 .وإعجابه إال أنه ليس لها قيمة جمالية إال حين تتجلى من خالل فن من الفنون

فالجمال الطبيعي يتحول إلى موضوع للتذوق الفني والحكم الجمالي من خـالل الرؤيـة           

 الجمـــال– االســـتطيقا -اإلنـــسانية المدربـــة التـــي تتذوقـــه وتبدعـــه، وال يتخـــذ علـــم الجمـــال 

 يكــون هــذا الجمــال الطبيعــي مــشكالً مــن خــالل فــن مــن   الطبيعــي موضــوعاً لــه إال بقــدر مــا 

 .١الفنون ومجسداً في تعبير فني

 البـاحثين  الغالب في العقود األخيرة، فقد ذهـب بعـض         الرأيإال أن هذا الرأي لم يعد هو        

الغربيين إلى اعتبار جمال الطبيعة موضوعا للجمال، بل وكونها هي مصدر الجمـال ولـيس               

  . ٢اإلنسان وما صدر عنه

وبصرف النظر عن الخالف في تحديد ميادين الجمال التي يعنى بها علـم الجمـال، فـإن                 

المتتبع لما صدر عن المفكرين الغربيين يجدهم فمختلفين في مقاييس الجمال المعتبرة            

 .في الحكم الجمالي

ولهذا االخـتالف آثـرت أن يكـون الحـديث عـن معـايير الجمـال فـي النظـرة الغربيـة مـن              

 لفـــنر عـــن أبـــرز الفالســـفة الغـــربيين، ممـــن لهـــم كتابـــات فـــي موضـــوعات ا خـــالل مـــا صـــد

 .والجمال، ثم تناول ما انتهوا إليه بالدراسة والتقويم

                                     
 .٩-٨أميرة حلمي مطر ، مقدمة في علم الجمال ص:  انظر-١

 . ٤٨كمال خاليلي  ص :  في منظوره الجديد، ترجمة روبرت أغرس، وجورج ستانيو، العلم - ٢
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العمرومحمدبناهللاعبد. د

 ديكارت -١

 هـو مـا يبعـث فـي         - أحـد رمـوز المدرسـة العقليـة          – )  م١٦٥٠ ت(الجمال عند ديكارت    

ه العقـل والحـس     النفس اللذة والسرور، وهذا الـشعور باللـذة الجماليـة يـشترك فـي إحداثـ               

 . ١معاً

ويرى ديكارت أن الجمال لـيس صـفة مـن صـفات األشـياء، بـل هـو األثـر الـذي ينـشأ فـي                 

ال يـدل الجميـل والبهـيج علـى أكثـر مـن             :" نفس اإلنسان مـن ذلـك الـشيء، وفـي هـذا يقـول             

 .٢"موقفنا في الحكم على الشيء المتكلم عنه

 يرجـع إلـى مرحلـة    وهـو  ،٣واإلحساس بالجمـال وتذوقـه عنـد ديكـارت وجـداني نفـسي       

 .وسطى من التذوق يشارك فيها العقل والحواس

ولذا فهو يذهب إلى أن جميع الفنون تنطـوي علـى لـذة حـسية وعقليـة، وهـي ال تحـدث          

إال إذا توافر شعور المالئمة واالنسجام بين عنصري الحس والعقل معـاً، فالموسـيقى مـثالً            

 العقليـة المـضبوطة المعمـول بهـا فـي      تعتمد على حسن السمع، وكـذلك تخـضع للقواعـد     

 يوازي فـي أهميتـه القواعـد العقليـة          ععلم الموسيقى، وحسن السمع أو االستمتاع بالسم      

 .٤المعتبرة في علم الموسيقى

 : وعلى هذا فاالتصال بين العقل واإلحساس يؤكد

 أهمية اإلحساس وبالتالي أهمية العضو الحـاس الـذي يـستقبل المـؤثرات الـسمعية                 -

 .البصريةأو 

 ضــرب مــن االتــزان فــي كــل حاســة مــن الحــواس التــي تــشعر       جــود التأكيــد علــى و -

 .بجمال الفن بحيث ال تتحقق اللذة ما لم يتحقق االتزان

                                     
 . ٥٠٥راوية عبدالمنعم عباس، ديكارت أو الفلسفة العقلية ص :  انظر - ١

 . ٤٣كمال خاليلي  ص : روبرت أغرس، وجورج ستانيو، العلم في منظوره الجديد، ترجمة : ظر ان- ٢

 . ٥٠٣لية ص راوية عبدالمنعم عباس، ديكارت أو الفلسفة العق:  انظر - ٣

 .٣٩محمد علي أبوريان، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ص :  انظر - ٤
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وخضوع الشيء الجميل للقواعد العقلية الخاصة به ال يعني كون هذه القواعد معايير      

بــدليل اخــتالف األحكــام  للجمــال، بــل هــي شــروط ال بــد مــن توافرهــا لتــذوق الجمــال فيــه،      

 .الجمالية حوله مع وجود هذه الشروط تبعاً لألذواق

واإلحساس بالجمال وااللتذاذ به وتذوقه عنصر رئيس في الحكم الجمالي، وهو يتغير            

 .بتغير األفكار والمجتمعات، ويعتمد على أهواء األفراد وتاريخهم الشخصي

فإنـه يمتنـع وجـود مقيـاس محـدد          وحيث ال توجد قاعدة كلية شاملة ألحكام الـذوق،          

 .١للذة، مما ينفي عن الحكم الجمالي صفة الموضوعية ويؤكد نسبيته المطلقة

ويرى ديكارت أن الحكم الجمالي خاضع لحصيلة إعجاب المتذوقين، فالذي يستحوذ           

 أو أن نقـول عنـه إنـه         جمـيالً على أعجاب الغالبية العظمى من الناس يمكـن أن نطلـق عليـه              

 .٢األجمل

  انتك -٢

 هـــو مـــا يبعـــث فـــي - ذو النزعـــة المثاليـــة – ) م١٨٠٤ ت( كانـــت إمانويـــل عنـــد الجمـــال

ــد بتحقيــ      ــصة دون التقي ــاح والنــشوة الخال ــسرور واالرتي ــة مغــايرة لهــذا   قنفوســنا ال  أي غاي

 .٣الشعور في إشباع رغبة أو تحقيق منفعة

ا لمـا هـو جميـل،    وإدراك الجمال في األشياء يعتبر إدراكاً مباشراً مـستقالً عـن تـصورن           

وكذلك فنحن ال حاجة بنا إلـى برهـان للتـدليل علـى جمـال األشـياء، وإنمـا تتبـدى فـي سـمة                         

 دون حاجــة إلــى تــصور نمــوذج أو مثــال نقــيس بمقتــضاه جمــال يهــاالجمــال الــذي نــدركها ف

 .٤األشياء

                                     
 . ٤٢محمد علي أبوريان، المرجع السابق ص :  انظر - ١

محمــد علــي أبوريــان، المرجــع   . ٥٠٥راويــة عبــدالمنعم عبــاس، ديكــارت أو الفلــسفة العقليــة، ص   :  انظــر-٢
 . ٣٩السابق ص 

 . ٤١وريان، المرجع السابق ص محمد علي أب:  انظر- ٣

محمــد علــي أبوريــان، فلــسفة . ٨١أســامة الحــاج ص : جيــل دولــوز، فلــسفة كانــت النقديــة، تعريــب:  انظـر  - ٤
 . ٤١الجمال ونشأة الفنون الجميلة ص 
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العمرومحمدبناهللاعبد. د

والحكــم الجمــالي عنــد كانــت يعــود لملكــة اإلحــساس والــذوق فــي اإلنــسان ولــيس      

 .١ينبغي أن تتوافر في األشياءلصفة أو شروط 

ويرى كانت أن ملكة اإلحساس الجمالي مشتركة بـين النـاس، ولـذا مـن الممكـن أن                  

تتصف أحكام الـذوق أو اللـذة بـصفة الكليـة ألن الـشروط الذاتيـة لملكـة الحكـم الجمـالي                   

 .٢واحدة عند كل الناس

 :وهو يحدد الشروط الشكلية للحكم الجمالي على النحو اآلتي

وحاصله أن الـذوق هـو ملكـة الحكـم علـى شـيء مـاء                :  من حيث الكيف   ديدالتح -١

 .بواسطة الشعور باللذة على نحو خال من أي منفعة

ومقتـضاه أن الجميـل مـا يـروق للجميـع بطريقـة كليـة               :  مـن حيـث الكـم      التحديد -٢

وبــال تــصور عقلــي، ألن حكــم الــذوق ال يرجــع إلــى قواعــد عقليــة، وال يــستند إلــى بـــراهين            

ة، وإنما يرجع إلى عملية تجري في العقول البشرية تتلخص في انسجام المخيلة             استداللي

مــع الــذهن، وهــذا االنــسجام بــين ملكــات اإلنــسان الروحيــة هــو أمــر مــشترك عنــد البــشر    

 .جميعاً، ولهذا يتميز الحكم الجمالي بالكلية

ومعناه أننا فـي حكمنـا علـى الجميـل نحـس بنـوع مـن                :  من حيث الجهة   التحديد -٣

لزام المعتمد على الذوق العـام أو الحـس المـشترك، ممـا يجعـل الحكـم الجمـالي عامـاً                     اإل

 .يتجاوز الزمان والمكان

 خارجي يتعلـق  غرضوحاصله أنه ليس هناك غاية أو  :  من حيث العالقة   التحديد -٤

به الجميل، وإنما يوحي بالغائية التي تستند إلى مالئمة فكرتنا عن الشيء ووعينا وإدراكنا              

 . ٣المالئمةلهذه 

 : كانت بين نوعين من الجمالويفرق

                                     
 . ٨١جيل دولوز، ، المرجع السابق ص :  انظر -١

 .١٠٣أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، ص:  انظر- ٢

 .١١٥-١١٢مرجع السابق صال:  انظر- ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم  

 يفتـرض مفهومـا   أي ،الذي يحدد ما ينبغي أن يكون عليـه الجميـل  :  المقيد الجمال -

 . كجمال الجسد أو جمال المبنى،ويكون كمال الشيء وفقا لهذا المفهوم

ــذي  :  الحــرالجمــال -  ، يفتــرض مــسبقا مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الجميــل    الوهــو ال

 كالزخـارف  ال توجد له محـددات تحـدد شـكله إن كـان مناسـبا أم غيـر مناسـب        أنه بمعنى

  .١والموسيقى

 وهـو  –والذي يمكن استخالصـه مـن آراء كانـت أنـه يعتبـر الـذوق اإلنـساني المـشترك           

 . معياراً للجمال-في معنى الفطرة بالجملة

  هيجل -٣

المحـــسوس  هـــو التجلـــي - ثاليـــة ذو الفلـــسفة الم– ) م١٨٣١ ت(  عنـــه هيجـــلالجمـــال

 شــيئا ســوى  لــيس، - الــذي هــو الميــدان الخــصب للجمــال    -للفكــرة، إذ إن مــضمون الفــن   

األفكار، أما الصورة التـي يظهـر عليهـا األثـر الفنـي فإنهـا تـستمد بنيتهـا مـن المحـسوسات                       

 فكثير مـن األفكـار ال يمكـن أن تتجلـى            ،والخياليات، وال بد أن يتحول المضمون إلى موضوع       

 - الفكـرة أو المطلـق     –المـضمون الروحـي     :  لكل عمل فني جانبان    يصبحف .في قوالب فنية  

 . ٢ثم المظهر المادي أو الصورة الظاهرة أو الشكل

ويــرى هيجــل أنــه إذا بلــغ الفــن غايتــه القــصوى يــسهم مــع الــدين والحيــاة فــي تفــسير       

ــروح            ــا يتعلــق بحقــائق ال ــضاح كــل م ــه وكــذلك فــي إي ــى جوانب ــضوء عل ــق، وإلقــاء ال المطل

 . ار اإلنسانية األشد عمقاًواألفك

                                     
 .١٠٣صالمرجع السابق، :  انظر-١

 محمــد محمــد كامــل ، هيجــل،  .٤٣محمــد أبــو ريــان، فلــسفة الجمــال ونــشأة الفنــون الجميلــة ص    :  انظــر- ٢
  .١٢٧ص



 

 
  والغربية اإلسالمية :الرؤيتين في  الجمال معايير٤٦٨

العمرومحمدبناهللاعبد. د

وفي مجال الفن تتجلى الحقيقة أي المطلق الجمالي عن طريق الوسيط الحسي، وقـد   

يظهر بطريقة مباشرة كما هو الحال في أعمال النحت أو العمـارة أو ألحـان الموسـيقى أو                  

 . ١الشعر في الحال هي كما حسي لموضوع ذهنياً تصويراً يكون

 اعترافـه بمـا للفـن مـن وظيفـة تطهيريـة أخالقيـة، فهـو                 ويتفق هيجـل مـع أرسـطو فـي        

 .ينفي العواطف واالنفعاالت ويطهرها

على أن الفنان ال يستهدف مـن عملـه الفنـي أن يكـون ذا غايـة نفعيـة، كـأن يـستخدم                     

الفــن كــأداة للتعلــيم أو الــوعظ الــديني، أو لكــي يحقــق ثــروة أو مجــداً أو شــهرة أو الفــوز           

 لنـا  هبل يتحدد مفهوم االلتزام الفني الخالص بمقـدار مـا يكـشف     بمراتب الشرف والجوائز،    

الفنان من الحقيقة الجمالية في الصورة الحسية التي يبدعها، والتي تنطوي على قيمة فنية              

 . ٢خالصة وتحظى بتقديرنا لجمالها لذاتها فحسب

ويؤكد هيجل أهمية الفن في إرضـاء حاجـة اإلنـسان الروحيـة، بـل عـده أحـد لحظـات                     

 .ي الروح شأنه شأن الدين والفلسفةوع

وهو ينظر إلى األعمال الفنية على أنهـا ذات قيمـة نـسبية ترجـع إلـى العـصر والحـضارة                     

 .٣التي انبتتها

 والذوق هو معيار الجمال الفني لدى هيجل، فمن خالل التذوق الجمالي نـدرك األفكـار            

 .٤الكامنة في األعمال الفنية

                                     
عبــد : ولتــر ســتيس، فلــسفة الــروح عنــد هيجــل، ترجمــة  . ٤٤ ص أبــو ريــان، المرجــع الــسابق  محمــد:  انظــر-١

 .١١٣الفتاح إمام، ص 

 .١٢٨ محمد كامل ، هيجل، صمحمد. ٤٥محمد علي أبوريان، المرجع السابق ص :  انظر- ٢

 .١٢٩أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، ص :  انظر- ٣

 .٤٨محمد أبو ريان، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ص :  انظر-٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم  

  ديويجون -٤

 أن الفــن متـــصل بمـــسيرة  - الفيلـــسوف البرجمـــاتي- ) م١٩٥٢ ت(يقــرر جـــون ديــوي   

الحيــاة، غيــر منقطــع عــن ركبهــا، منبثــق مــن الظــروف االجتماعيــة، وقــائم علــى الــنظم           

 .١ولذا يجب أن يكون تفسيراً وتعبيراً نفهم فيه معاني الحياة ونستمتع بها... االجتماعية 

الجماليــة، والتــي هــي ثمــرة  وأمــا فهــم الفــن وإدراكــه فيعتمــد عنــد ديــوي علــى الخبــرة     

التفاعل الذي يحدث بين اإلنسان وبيئته، وذلك من خالل ما يكتسبه اإلنسان مـن محيطـه         

 .مما يتجه إلى تنظيم أحاسيسه ومشاعره نحو خاصية الجمال في الوجود

فمصدر قيمة الجمال هو الخبرة والنشاط الذاتي والتجربة، والحس الجمالي هو نتيجة            

في تتابع الخبرات، وقدرته على استخالص نتـائج التفـاعالت المختلفـة فـي      اجتهاد اإلنسان   

 .هذه الخبرات

وهــذه الخبــرة الجماليــة هــي التــي تكــون الــرؤى الجماليــة لــدى اإلنــسان، كمــا تــؤثر فــي      

 . سلوكه الذي يمارسه في مواقف حياته المتجددة بحيث يكون ذا طابع جمالي

ن طريق استجابة الكائن الحـي لمـا يدركـه          ويرى ديوي أن اإلحساس بالجمال يتأتى ع      

 مـشاركة في بيئته الخارجية من نظام بحيث تكون استجابته لهذا النظام هي الشعور بال      

 . ٢وبالتوافق واالنسجام

وبالجملــة فالجمــال قيمــة تنبــع مــن صــميم الحيــاة، نتيجــة تفاعــل اإلنــسان مــع البيئــة      

 .االجتماعية المحيطة به

ــد د   ــار الجمــال عن ــوي وأمــا معي  فهــو تحقيــق النفــع، فقيمــة    - البراجمــاتيينوســائر–ي

الجمال عندهم نسبية تتوقف على األغراض التي تهدف إلـى تحقيقهـا، فالجميـل هـو الـذي                

                                     
المجلــة الجامعــة، العــدد  . ٩٢أعــالم الفــن فــي الفكــر الغربــي المعاصــر، كريمــة محمــد بــشيوه ص      :  انظــر- ١

 .م٢٠١٣الخامس عشر، 

صــابر جيــدوري، الخبــرة  . ٩٣كريمــة محمــد بــشيوه، أعــالم الفــن فــي الفكــر الغربــي المعاصــر، ص    :  انظــر- ٢
، العدد الثالث، ٢٦مجلة جامعة دمشق، المجلد . ١١٤الجمالية وأبعادها التربوية في فلسفة جون ديوي، ص   

 .م٢٠١٠



 

 
  والغربية اإلسالمية :الرؤيتين في  الجمال معايير٤٧٠

العمرومحمدبناهللاعبد. د

يحقق منفعة أو مصلحة لإلنسان، وقيمة الجمال مصونة طالما أثبتت التجربة منفعتها فـي              

 .١ الخيرات والنفع بوجه عامالحياة، والجمال وسيلة لتحقيق غايات قيّمة في ذاتها وهي

 شيوع هذه المعايير والتي تعود إلـى الـنفس المدركـة للجمـال؛     ومعوبعد هذا كله فإنه   

بتذوقه وااللتذاذ به، أو تحقيق منفعة من ورائه، واعتمادهـا مقـاييس للجمـال عقـوداً طويلـة                   

لــشيء  إال إن طائفــة مــن البــاحثين الغــربيين فــي القــرن العــشرين يؤكــدون لــزوم تمتــع ا         

الجميل بسمات تحمل على إضفاء صفة الجمال عليه، واعتمـدوا محـددات للجمـال تتمثـل                

البــساطة، والتناســق، والتماثــل، والتناســب، والتــألق، والوضــوح، وقــد يعتبرونهــا معــايير   : فــي

 . ٢للشيء الجميل

 : معايير الجمال في النظرة الغربيةتقويم -

 ؛ والمنفعــةالــذوقالنظــرة الغربيــة همــا ممــا تقــدم يتبــين أن أهــم معيــارين للجمــال فــي 

 يقـرر أن الحكـم الجمـالي يعتمـد علـى ذوق األفـراد، والـذي مـن سـماته االخـتالف                      فديكارت

والتنوع، إال أن ما يروق لعدد أكبر من الناس يمكن أن نطلق عليه جميال، مما يعنـي نـسبية              

ارا للحكـم الجمـالي     الحكم الجمالي من جهة، واعتماد الذوق العام أو العرف الـسائد معيـ            

 .من جهة أخرى

  ومعلوم أن أذواق الناس كثيرا مـا تكـون بعيـدة عـن ضـوابط الحـق ومـسالك الخيـر،                    

ممــا يعنــي ابتعــاد قيمــة الجمــال عــن أن تكــون وســيلة لتهــذيب ســلوك الفــرد، واالرتقــاء          

 .بمشاعر الناس وأحاسيسهم

 جمــالســتبعاد الكمــا يالحــظ لــدى ديكــارت الــربط بــين الجمــال والحــس، ممــا يعنــي ا    

 . من أن يكون ميداناً للجمال- أهميته وحاجة الناس إليهمع–المعنوي 

                                     
المجلــة الجامعــة، العــدد  . ٩٢يوه، أعــالم الفــن فــي الفكــر الغربــي المعاصــر، ص   كريمــة محمــد بــش :  انظــر- ١

 .٢٦٤توفيق الطويل، مذهب المنفعة العامة، ص : وانظر. م٢٠١٣الخامس عشر، 

 . ٤٣،٥٢كمال خاليلي  ص : روبرت أغرس، وجورج ستانيو، العلم في منظوره الجديد، ترجمة :  انظر - ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثالثون محرم  

 فيرى أن المعيار هو توافق الجمال مع اللذة والذوق اإلنساني، وشرط اللذة       كانتوأما  

 .عنده أن تكون متجردة تماماً عن المصلحة

إال أن اإللحـاح  وال شك أن من الجمـال مـا هـو متوافـق مـع الـذوق اإلنـساني المـشترك،                    

 أخـذ التنـوع   ن ذاتـي ومطلـق ومـشترك بـين النـاس، دو         - بإطالق -على أن الشعور بالجمال   

الثقافي، واألعراف االجتماعيـة باالعتبـار محـل نظـر، وذلـك لمـا يـرى مـن تفـاوت فـي معـايير                    

 .الجمال باختالف البيئات والحضارات

 البعد، فأثر الجمـال فـي   كما أن فصل الجمال عن المنفعة بكل أشكالها أمر في غاية    

النفس مـن جهـة، والبحـث عنـه لتحقيـق مطالـب نفـسية أمـر واقـع ال يمكـن إغفالـه، فمـن                          

بل أصبح الجمـال فـي   . يريد الزواج مثالً يبحث عن الجمال لجلب المزيد من المتعة والسرور       

 .المصنوعات وسيلة مهمة في تسويقها وزياد اإلقبال عليها

ود لملكــة اإلحــساس والــذوق فــي اإلنــسان فحــسب   ولكــن هــل الحكــم الجمــالي يعــ 

 . أو شروط ينبغي أن تتوافر في األشياء كما يقول كانت ؟فاتوليس لص

ــة        "  الحــق ــه مــزاج مــن الذاتي ــصاً، ولكن ــاً محــضاً وال موضــوعياً خال أن الجمــال لــيس ذاتي

والموضوعية معاً فاإلنـسان ال يـستمتع بجمـال شـيء خـالٍ مـن الجمـال، ألن الجمـال لـيس                      

نشاطاً عقلياً خالصاً، إنه ال يتوقف على العقل الذي يتذوقه وحده وال على الشيء الذي يحل                

 .١"فيه وحده، إنه عالقة اإلنسان الذي يتذوقه بالشيء الذي يحل فيه

ولــزوم تمتــع الــشيء بــسمات الجمــال وخصائــصه هــو مــا قــرره طائفــة مــن المفكــرين   

 . - كما تقدم -الغربيين حديثاً

 الطبيعــي، ألن الفـن مــن نتــاج  الجمـال  يقـرر أن الجمــال الفنـي أســمى مــن  وأمـا هيجــل ف 

الروح، وما دام الروح أسمى من الطبيعة، فإن سموه ينتقل بالضرورة إلى نتاجه، والتالي إلـى              

                                     
 .٤٦١ة، ص  توفيق الطويل، أسس الفلسف-١



 

 
  والغربية اإلسالمية :الرؤيتين في  الجمال معايير٤٧٢

العمرومحمدبناهللاعبد. د

 كما أن الفن يجسد الحقيقة ويجعلها ظـاهرة ومتجـسدة بـشكل عينـي، ووظيفتـه                 ،١الفن

 .٢ األخالق، والوعي بشيء ما أسمى وأرفع فيناإيقاظ الشعور، وتلطيف الطبائع، وتهذيب

، ولكــن هيجــل - وكانــتارت عنــد ديكــكمــا–وأمــا معيــار الجمــال عنــده فهــو الــذوق   

يذهب إلى أن الذوق أو الحس الجمالي ليس فطرياً في اإلنسان، وإنما هو حـس بحاجـة إلـى      

جمـال، ولـذا   التكوين والتدريب حتى يكون عنـد المـرء ذوق، وبالتـالي يكـون عنـده شـعور ال           

 .٣تكوين الذوق) نظرية الفنون الجميلة وعلوم الجمال(كان الهدف من 

 فـالمرء  يـشعر بجمـال األشـياء     ،٤وال شك أن الذوق معيـار رئـيس مـن معـايير الجمـال        

مـــن خـــالل مـــا يقـــع فـــي نفـــسه مـــن اللـــذة والبهجـــة والـــسرور برؤيـــة األشـــياء الجميلـــة، أو   

 .االستماع إليها

 فالذي يظهر أن األمر    - كما يرى هيجل   –إلى التكوين والتدريب     عن حاجة الذوق     وأما

 :يتوقف على طبيعة الجمال، وذلك على النحو اآلتي

 مــن الجمــال مــا هــو حقيقــة موضــوعية فــي األقــوال واألفعــال واألشــياء، كمالحــة   :أوالً

الوجه، وصـدق األقـوال، وحـسن األفعـال، فهـذا الـصنف مـن الجمـال ال يتوقـف إدراكـه علـى                       

ين حاســة الجمــال، أو التــدريب علــى الــشعور بــه، بــل إدراك الجمــال فــي هــذه األشــياء  تكــو

ونحوها غريزة في اإلنسان ال ينفك عنها، بدليل اتفاق الناس على اإلحساس بجمال هـذه               

الطباع السليمة قاضـية باسـتلذاذ النظـر        :" - رحمه اهللا  –األشياء والسرور بها، قال الغزالي      

 وقـال   ،٥" الـشكل    المتناسـبة واألطيـار المليحـة األلـوان الحـسنة الـنقش           إلى األنوار واألزهار    

                                     
 .٨ ترجمة جورج طرابيشي ص،هيجل، المدخل الى علم الجمال:  انظر-١

  .٥٥ ، ٤٩المرجع السابق، ص:  انظر-٢

 .٧٦-٧٥المرجع السابق، ص:  انظر-٣

 . مع عدم إغفال المعايير األخرى كما تقدم بيانها في الرؤية اإلسالمية للجمال-٤

 ).٢٩٨ / ٤( إحياء علوم الدين -٥
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القلـوب كالمطبوعـة علـى محبتـه كمـا هـي       :"  عن الـصوت الحـسن  - رحمه اهللا –ابن القيم 

 . وكذا الصورة الحسنة١"مفطورة على استحسانه 

  الجمال اإلضافي أو النسبي، كجمـال المبـاني، والمالبـس، والمـصنوعات ونحوهـا،              :ثانياً

وهذا النوع من الجمال يتوقف اإلحساس به وتذوقـه علـى طبيعـة اإلنـسان ورؤيتـه الخاصـة                   

لألشياء وتبعاً لثقافتـه وبيئتـه االجتماعيـة التـي نـشأ فيهـا، وغيرهـا مـن المـؤثرات الموجهـة              

لنظرتــه لألشــياء وإحــساسه تجاههــا، كمــا يــشهد لــذلك اخــتالف مقــاييس الجمــال عنــد       

 . لحضاراتالناس باختالف الثقافات وا

وعلى هذا فالحس الجمالي في اإلنسان منه ما هو فطري في أصل الخلقـة، ومنـه مـا هـو         

مكتــسب مــن البيئــة المحيطــة باإلنــسان، ممــا يعنــي عــدم صــواب النظــرة اآلحاديــة لمنبــع     

 .اإلحساس بالجمال

وإذا كان الذوق في جزء رئيس منـه هـو وليـد طبيعـة اإلنـسان وبيئتـه االجتماعيـة فـإن                      

ــاع وانحــراف األعــراف        هــذا ي ــة تعرضــه لالنحــراف والتــشويه تبعــاً لفــساد الطب عنــي إمكاني

ــرى جميــل مــا لــيس بجميــل فــي ميــزان الــشرائع الــسماوية، والعقــول       االجتماعيــة، حتــى يُ

 بجــالء فــي الحيــاة الغربيــة اليــوم كاستحــسان التعــري،   مــسوالفطــر الــسليمة، وهــو مــا يل 

 الماجنة والصاخبة إلى غير ذلك من صـور فـساد   وتشبه كل من الجنسين باآلخر، واألغاني 

 .األذواق وانحرافها

 وســائر -وأمــا القــول بمعياريــة المنفعــة فــي القــيم الجماليــة كمــا يقــول جــون ديــوي       

 فيعنــــي نــــسبية قيمــــة الجمــــال، حيــــث هــــي مربوطــــة بالــــشخص كــــأداة -البراجمــــاتيين

 .اراً لوجودهلإلحساس بالجمال، وبالمنفعة الفردية غاية لقيمة الجمال ومعي

والحق أن المنفعة أمر معتبر بالجملة ومرغوب فيه لدى سائر العقالء، لـيس فـي قيمـة                

 صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي          يالجمال فحسب بل في سائر القـيم، ويـشهد لهـذا توجيـه النبـ              

                                     
 .٢٢٢: حبين ونزهة المشتاقين ص روضة الم-١
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كما أن حركة العقالء في الحيـاة مرتبطـة بجلـب المنـافع             . ١ )احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ   : (قوله

فع المضار، ولكن النفع في ميزان الشرع أوسع من أن يكون دنيوياً فحسب مادياً كـان    ود

ــاً، بــل إن أعظــم النفــع وأجلــه مــا يكــون فــي اآلخــرة مــن الفــوز برضــاء اهللا تعــالى         أم معنوي

 .وجنته، وإن ترتب على الوقوف عند حده إنقاص شيء من منفعة اإلنسان الدنيوية

 في األشياء الجميلة إما أن يكـون مـصدره          لمنفعةان ل ويضاف إلى ذلك أن تقدير اإلنس     

اعتبــارات دينيــة، أو اجتماعيــة، أو ذاتيــة تتعلــق بــذوق اإلنــسان، وعليــه فــال وجــه ألن تكــون    

 .المنفعة معياراً مستقالً عن تلك المعايير

ولـذا فـإن القـول بالمنفعــة معيـارا للجمـال غايتــه تقـديم الـذوق فــي تقـدير الجمـال علــى          

 .  يير األخرى الدينية واالجتماعيةحساب المعا

وقـــد ذهـــب اإلمـــام الغزالـــي إلـــى التفريـــق بـــين لـــذة الجمـــال فـــي ذاتـــه، واللـــذة الحاصـــلة  

إن كـل جمـال محبـوب عنـد مـدرك           : " فيقول.. بمباشرته، وهنا يكون اإلنسان أمام لذتين       

حـب الـصور   وال تظـن أن  ...  عـين اللـذة  هالجمال، وذلك لعـين الجمـال، ألن إدراك الجمـال فيـ          

الجميلة ال يتصور إال ألجل قـضاء الـشهوة، فـإن قـضاء الـشهوة لـذة أخـرى قـد تحـب الـصور             

الجميلة ألجلهـا، وإدراك نفـس الجمـال أيـضاً لذيـذ، فيجـوز أن يكـون محبوبـاً لذاتـه، وكيـف                

ينكر ذلك والخضرة والماء الجاري محبوب ال ليشرب الماء وتؤكـل الخـضرة أو ينـال منهـا                  

حتـى إن اإلنـسان لتنفـرج عنـه الغمـوم والهمـوم بـالنظر إليهـا ال           ... لرؤيـة حظ سـوى نفـس ا     

 .٢.. "لطلب حظ وراء النظر

والحق أن ثمة اتصال وثيـق بـين الجمـال والمنفعـة، فتفـريج الهمـوم والغمـوم هـو فـي                     

ذاتــه منفعــة، وهــذا يعنــي عــدم اســتقالل الجمــال عــن المنفعــة، وإنمــا تتنــوع أوجــه االنتفــاع  

 .ذذ بهبالجمال والتل

                                     
  ، كتــاب القــدر ، بــاب فــي األمــر بــالقوة وتــرك العجــز، واالســتعانة بــاهللا، وتفــويض المقــادير لــه   سلم رواه مــ- ١

 ). ٢٦٦٤(،رقم 

 ).٢٩٨/ ٤( إحياء علوم الدين -٢
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وأمــا عــن قــول جــون ديــوي إن الحــس الجمــالي هــو مــن صــميم الحيــاة التــي يعيــشها        

 .اإلنسان على ظهر األرض، ومن خبرته وتجربته فيها

فال شك أن من الجمال ما منبعه اإلنـسان مـن خـالل خبراتـه وتجاربـه وإبداعـه، ولكـن             

ه إلى الخبرة أو التجربة     في المقابل من الجمال ما هو فطري في اإلنسان، ال يفتقر في إدراك            

 كمــا أن مــن الجمــال مــا هــو متعــال ال ســبيل إلــى تمــام إدراكــه إال مــن خــالل  – تقــدم كمــا–

نــصوص الــشرع، ويظهــر ذلــك جليــاً فــي الجمــال المعنــوي؛ مــن جمــال الفــضائل، واألخــالق،   

واآلداب التــي جــاء الــشرع ببيانهــا وتفــصيل القــول فيهــا، كمــا يظهــر أيــضاً فــي التجمــل فــي   

 .دن واللباس مما جاء الشرع فيه بآداب وضوابط ألزم بمراعاتهاالب

 همـا معـايير بـشرية     - مـع تفـاوت مـا بينهمـا        - وحاصل هـذا كلـه أن الـذوق أو المنفعـة            

 عـن االرتقـاء باإلنـسان، وتهـذيب الحـس الجمـالي لديـه،         - في حال االكتفـاء بهمـا      –قاصرة  

 ولمــا فيهــا مــن الميــل مــع األهــواء  وذلــك لمــا فــي الطبيعــة اإلنــسانية مــن الــضعف والقــصور  

واالسترسال مع الشهوات، والجموح إلى االسـتمتاع بالجمـال بعيـداً عـن ضـوابط الفـضيلة                  

 . واألخالق

وقد جاء في القرآن بيـان لحـال اإلنـسان وتقريـر لـضعفه وجهلـه وظلمـه، وافتقـاره إلـى                      

سه الجمـالي، قـال   التوجيه والتربية والتهذيب، في سائر مقومات شخصيته، بما في ذلك حـ         

 O P }: وقـــال تعـــالى] ٢٨:ســـورة النـــساء [U V W z } :تعـــالى
Q z] وقــال تعــالى] ٣٤:ســورة إبــراهيم:  { N O P Q R S T U    

V W X Y Z [ \ ]                ^  _ ̀ a b z ] ــورة ســـــــــــــــــــــــ

 ].٢:الجمعة

كما يكشف واقع المجتمعات الغربيـة التـي اعتمـدت هـذه المعـايير الهـوة الـسحيقة         

 صـــلة - غالبـــاً-التـــي انحـــدرت إليهـــا فيمـــا يتعلـــق بقيمـــة الجمـــال، حيـــث لـــم يعـــد للجمـــال  

 تجمـل الق؛ فالفن للفن بعيداً عن أي ضابط ديني أو خلقي، وفي سعي المرأة الغربيـة لل        باألخ
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في بدنها ولباسها شاع التهتك والتعري وما يثير الغرائز، حتى صار المجتمع موبوءاً تشيع      

 . فيه الفواحش والرذائل والعالقات المحرمة، وهبط إلى أدنى مستويات الفضيلة واألخالق

 

 

    @        @@     
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 الخاتمة
 أبـرز  أجمـل  والغربية، اإلسالمية النظرتين في الجمال معايير عن البحث هذا ختام في

 :اآلتية النقاط في إليها توصلت التي النتائج

 الجمال قيمة حـضارية، وتجعـل الحيـاة أكثـر إشـراقاً وحيويـة، وألهميـة قيمـة               إن -١

ا فقـد كانـت محـل تقـدير لـدى           الجمال فـي الحيـاة اإلنـسانية، وشـغفِ اإلنـسان الفطـري بهـ              

 .سائر األمم والحضارات

 الجمــال هــو الميــزان الــذي يكــشف عمــا تتمتــع بــه األشــياء مــن جمــال أو      معيــار -٢

 ،عدمــه، ولمعــايير الجمــال أهميــة بالغــة فــي تحديــد المــنهج فــي التعامــل مــع قيمــة الجمــال     

 .وطريقة توظيفه واالستمتاع به في واقع الحياة

نظــرة اإلســالمية هــي؛ الــشرع، والعــرف، والــذوق الفــردي،  معـايير الجمــال فــي ال إن -٣

ــنعم          ــاً واســعة للت وهــي معــايير يكمــل بعــضها بعــضاً، ومــن شــأنها أن تفــتح لإلنــسان آفاق

بالجمــال واالســتمتاع بــه، واإلبــداع فــي صــنعه، كمــا أنهــا تهــذب ذوق اإلنــسان الجمــالي بمــا   

ه عــن صــور الــضالل والغوايــة   يجعلــه الئقــاً باإلنــسان، فيرتقــي بــه، ويحفــظ كرامتــه، ويــصون    

 .لواالبتذا

 أهــم معيــارين للجمــال فــي النظــرة الغربيــة همــا الــذوق والمنفعــة وال شــك أن  إن -٤

لهذين المعيارين حظا من االعتبار والنظر، كما أنهما سـبيل لالسـتمتاع بالجمـال، والتفـنن           

ــيلة لت      ــون وسـ ــال عـــن أن تكـ ــة الجمـ ــأى بقيمـ ــا ينـ ــاء بهمـ ــه، إال أن االكتفـ ــي إنتاجـ ــذيب فـ هـ

السلوك، واالرتقـاء بمـشاعر اإلنـسان وأحاسيـسه، وذلـك لمـا فـي الطبيعـة اإلنـسانية مـن                    

 عـن ضـوابط الحـق والخيـر         الميل إلى الـشهوات، والحـرص علـى االسـتمتاع بالجمـال بعيـداً             

 .والفضيلة

 عليهـا  المجتمـع  أفـراد  وتربيـة  الجمـال،  بقيمـة  العنايـة  المتعـين  مـن  فـإن  كلـه  هذا وبعد

 في به واالرتقاء اإلنسان، بناء في القيم سائر مع تسهم حتى لها، الصحيحة المعايير وفق

 .شخصيته جوانب كافة
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  والمراجعالمصادر
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Abstract: 

The beauty is considered as an important cultural value for human life. 
Sublimation sense of beauty in humans transcends spirit, refines manners and 
improve humans` behavior. Due to the importance of the beauty value in human 
life, and the basic need to enjoy it, the beauty has been appreciated in all nations 
and cultures. The aim of this research is to reveal beauty standards in Islam, and 
compare these standards with philosophers and western thinkers, and highlight 
the differences between the two views, and show the effect of eachview in 
human and life.  

This research contains three axes:First axis containsthe definition of beauty, 
and how beauty is a character of things, and how attributes of beauty can be 
tasted byhuman, which can give the energy and the happiness. It also tells about  
standard of beauty is the balance, which reveals the beauty  of or lack thereof. 
The second axis shows the beauty standards in Islamic view, which include the 
beauty asShara, custom, and individual sense. It also shows how beauty 
reflectsindividual  personality and refinement. This axis tells how the beauty 
keep human    away from seduction, wrongdoing andplatitude. Thirdaxis 
describe two standards of the beauty in Western view, which isdecorum and 
benefits. It describes how these standards is a methodof beauty enjoymentand 
sophistication of beauty`s production. This axis also discuses that these two 
standards is not enough, which distance the value of beauty to be anapproachof 
improving human`s behavior and promote human`s feelings. These two 
standards distances the value of beautydue to the natural desires in human and to 
enjoy the beauty with out any manners or rules.  
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