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 جملة العلوم الشرعية 
 هـ1442ر ربيع اآلخ التاسع واخلمسونالعدد 

 

 

 
 

 قواعد النشر 

 

مجلةةةا عةماةةةا احمةةةة  مودةةةد مةةة) لةةةاوا احلةةة موا ةالالةةةو  الشةةةرعوان ا   ةةةا علدوةةةا مو دةةةا    ةةةد  عةةة)  

انى منشر البووث الالدوا  فق الضوامط اآل وا : 
ُ
 عدةاة البوث الالمي مةلجةماا.  ت

ً
ا
 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشًرفيًاملجلةًً::  أول

 لجدة الالدوا  املنهجوا   ل ما اال جةه .أن يتسم مةألصةلا  االمتكة    ا -1

 أن يلتز  مةملنةهج  األا ات  الولةئل الالدوا املاتبرة في مجةله . -2

 في التوثوق  التخر ج . -3
ً
 أن يكون البوث اقوقة

 أن يتسم مةلس ما اللغو ا . -4

 أال يكون قد لبق نشره . -5

 م) موث أ   لةلا أ  -6
ً
 ةحث نفسه  أ  لغيره .  كتةب  لواء أكةن ذلك للب أال يكون مست 

ً:ًيشترطًعندًتقديمًالبحثًً:
ا
ًثانيا

 منشةةةةةةةره -1
ً
 يتضةةةةةةةد)   أن يقةةةةةةةد  البةحةةةةةةةث  لبةةةةةةةة

ً
 اسةةةةةةةير ه الوا واةمخت ةةةةةةةرةن   قةةةةةةةرا ا

ً
مشةةةةةةةفوعة

 ااد  نشر البوةةث   ال ااةةد 
ً
   التزامة

ً
امت ك البةحث لحقوق املل وا الف ر ا للبوث كةم 

 موافقا خطوا م) هوئا التور ر .

 ن .A4ن صفوا مقةس ة60ةت البوث ع) ةأال  ز د صفو  -2

ن  أن يكةةةون 13   الهةةوامب مةةنط ةTraditional Arabicن 17أن يكةةون مةةنط املةةتن ة  -3

  بةعد املسةفةت مين األلطر ة مفران .

يقد  البةحةةث ثةة ث نطةةع مطبوعةةا مةة) البوةةث   مةةن ملعةةي مةةةللغتين الار وةةا  احنجليزيةةا  ال   -4

 احدة ..  ز د كلدة ه ع) مةئتي كلدا أ  صفوا   



 

 
10 

:ًالتوثيقًً:
ا
ًثالثا

  وضن هوامب كل صفوا ألفلهة على حدة .  -1

  ثبت امل ةا   املراعن في فهرس يلحق مآخر البوث .  -2

  وضن ندةذج م) صو  ال تةب املعطوط املحقق في مكةنهة املنةلب .  - 3

  رفق عدون ال و   الرلومةت املتالقا مةلبوث  على أن  كون  اضحا علوا .  - 4

ً
ا
: عنةةد    ا ألةةدةء األعةة   فةةي مةةتن البوةةث أ  الد الةةا  ةةوكر لةةنا الوفةةةة مةلتةةة    الهجةةر   ذا كةةةن  رابعااا

م متوفى .
َ
 الَال

ً
ا
: عنةةد    ا األعةة   األعنبوةةا فةةي مةةتن البوةةث أ  الد الةةا ففنهةةة   تةةب موةةر   عر وةةا   وضةةن مةةين  خامسااا

 
ً
 عند    اه أل ل مرة .قولين مور   ال ونوا  من االكتفةء موكر االلم كةم 

ً
ا
م البووث املقدما للنشر في املجلا م) قبل اثنين م) املح دين على األقل. :   سادسا

َّ
 ُ و 

ً
ا
اةا البووث مادلا  على ألطوانا مدمجا    سابعا

ُ
 أ   رلل على البريد احل تر ني للدجلا .   CD: ت

ً
ا
 : ال تاةا البووث  لى أصحةبهة  عند عد  قبولهة للنشر .  ثامنا

 م) املجلا   عشر مست ت م) موثه .  نطعتين : ُياطى البةحث ًااسعات

ًعنوانًاملجلةًً:

  ئيس  ور ر مجلا الالو  الشرعواعدون املرال ت مةلم 

 5701ص ب  -11432الر ةض  

 2590261نةلوخ ة فةكس ن   - 2582051هة ف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: journal@imamu.edu.sa 
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 جملة العلوم الشرعية 
 هــ 1442 اخلمسونو  التاسعالعدد 

 

 
 

 احملتوايت 
 أنواع احلزن، وأحكامه"دراسة عقدية" 

 13 د. شريفة بنت مصلح السنيدي 

 املنهج النبوي يف أتصيل خلق النزاهة "دراسة حديثية موضوعية" 
 95 د. عوض إبراهيم منصور اببكر 

 الرتجيح الصريح بني أوجه االختالف على الراوي بلفظ "أصح"  
 يف صحيح اإلمام البخاري "دراسة حديثية منهجية" 

 د. إبراهيم خليل أمحد بين سالمه 
169 

 اجلمع بني العشاءين إذا أتخر الّشفق أو مل يغب "دراسة فقهيَّة" 
 277 د. فهد بن صاحل احلمود 

العتبااااار وقابيقاقااااه يف ماااااامل العبااااادات ماااان  تااااا  نياااال  قااااادا فااااااد ا 
 األوطار للشو ان 

 د. أمل بنت عبدهللا القحيز 
229 

 األساليب والعادات العربية وأثرمها يف البناء القرآن 
 425 ل محد د. عاصم بن عبدهللا بن حممد آ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 وأحكامه ، أنواع الحزن

 " دراسة عقدية"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شريفة بنت مصلح السنيدي. د
 أصول الدين كلية  –  العقيدة والمذاهب المعاصرةقسم 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 " دراسة عقدية "وأحكامه، أنواع الحزن
 
 بنت مصلح السنيدي شريفة . د

 أصول الدين كلية  –  العقيدة والمذاهب المعاصرةقسم 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 
 
   هـ  1441 / 3 / 29: تاريخ قبول البحث هـ   1441  /2  /10: تاريخ تقديم البحث 

 :  ملخص الدراسة
يدور معىن احلزن يف اللغة حول الصعوبة واخلشونة، لذا مسي حزان ملا يتضمنه من أمل النفس،      

وتوجعها، والتأسف إما على أمر ماٍض أو على أمر مستقبل مل يتمكن املرء من حتقيقه، وهناك  
  بعض املصطلحات املقارِبة للحزن مثل: اهلم والغم واألسف والكآبة ، وهي تتضمن معىن زائدا 

 على احلزن. 
وتعبد هللا ابحلزن الطويل الدائم بدعة، وكذا استجالب احلزن مبجالس السماع البدعية، وكل  

 ذلك من خمالفة السنة. 
ومن االبتداع يف الدين أيضا اختاذ بعض األزمان مآمت يظهر فيه احلزن كما تفعل الرافضة يف يوم  

 هار احلزن.   عاشوراء، وكذا استبدال شعرية الفرح يف يوم العيد إبظ
واحلزن ينقسم قسمني: قسم يتعلق أبمور الدنيا كحزن اإلنسان على موت شخص عزيز أو    

يتعلق أبمور اآلخرة كحزن املسلم على اقرتافه الذنوب والتقصري يف   فوات مصلحة له، وقسم 
 الطاعات. 

ومن خالل استقراء اآلايت واألحاديث جند أن احلزن بقسميه: انفعال غري حممود، وإذا حزن    
مد ما يدل عليه احلزن من إميان القلب .   املسلم على معصيته أو تقصريه يف الطاعة، فإمنا ُيح

النيب       من هدي  اإلنسان وذلك    وكان  آاثرها على حياة  والتقليل من  األحزان  معاجلة 
ء والذكر والعبادة،  واإلذن مبا تقتضيه الفطر من ظهور بعض آاثر احلزن، كالبكاء دون  ابلدعا

 ندب وال نياحة، وكذلك تناول بعض األطعمة كالتلبينة اليت تسهم يف التخفيف من احلزن.    
   واحلمد هلل رب العاملني

   احلزن على الدنيا. - البكاء -التعبد ابحلزن - احلزن: الكلمات املفتاحية 



 

 

 

Types of Sorrow, and its Ruling (A Theological Study) 

 

Dr. Sharifah Bint Muslih As-Sunaidi 

Department of Aqeedah and Modern Schools of Thought - College of Religious 

Foundations 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic University 

 

 

Abstract : 

‘Sorrow’ linguistically includes difficulty, because of the pain;  it causes within 

the self over a past or future unachievable matter. There are similar words to the 

term ‘sorrow’ such as grief and regret, but they mean more than just ‘sorrow’. 

 

Worshipping Allah through long continuous sorrow is an innovation, and so is 

seeking sorrow in study circles, all of this is against the Sunnah. Other practices 

considered religious innovations include specifying certain times to be sad like the 

Shia on Aashuraa, and also replacing happiness on the day of Eid with sadness. 

 

Sorrow can be divided into two: one relates to worldly matters like sadness over 

the death of a beloved or a missed chance, and the other concerns matters of the 

Hereafter, like sadness over sins or falling short in good deeds. 

 

Through reading the Islamic texts, we find that both ‘sorrows’ are unpraiseworthy. 

Sadness over sin or less good deeds is, however, praiseworthy as it indicates the 

heart’s belief. 

 

The Prophet – peace be upon him- treated sadness through duaa, remembering 

Allah, and increasing worship. He also allows the natural disposition to express 

sorrow, like crying without wailing, and eating certain foods like talbeenah that 

lessens sorrow. 

 

 

key words: Sorrow – worship thro ugh sorrow – crying – sorrow of this life 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 هـ  1442  ربيع اآلخر  واخلمسون  التاسعالعدد  
 

 :  املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن 

يضلل فال هادي له، وأشهد  سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن  
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، صلى هللا  

 .  عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثريًا
 :أما بعد

فإن من أهم ما جيب العناية به لتحقيق العبودية هلل رب العاملني "أعمال  
لب حمل نظر الرب تبارك وتعاىل،  القلوب" وما يلحق هبا من األحوال؛ إذ الق

هللَا اَل يَ ْنظحرح ِإىَل َأْجَسادِكحْم، َواَل ِإىَل    »ِإن  :قال  النيب    أن  أيب هريرة  عن  ف
صحَورِكحْم، َوَلِكْن يَ ْنظحرح ِإىَل ق حلحوِبكحْم« َوَأَشاَر أبََِصاِبِعِه ِإىَل َصْدرِهِ 

 (1) . 
ومن أهم تلك األحوال ما يطرأ على النفس من اهلموم واألحزان، وال شك  

واحلزن كل واخلوف  والقلق  والضيق  والغم  اهلم  تفقد  أن  وعوارض  أمراض  ها 
اإلنسان الشعور ابلسعادة والطمأنينة واألمن، وتؤدي إىل اإلحباط واليأس الذي  
ُيول دون السعي يف احلياة وحتقيق العبودية لرب العاملني، وعامة من ضل يف  
سبيل   بغري  أواستجالهبا  األحزان،  هذه  جالء  بغية  ضالله  الباب كان  هذا 

 .  اإلسالم
رة، وقد فطر هللا جل جالله النفس البشرية على هذه  واإلسالم دين الفط 

األحوال والغرائز، وهذهبا ابلشرائع لتتظافر مبجموعها مبا ُيقق العبودية اليت أمر  

 
  (. 4،1986حترمي ظلم املسلم ) : الرب والصلة واآلداب، ابب : ،كتابهصحيحرواه مسلم يف  (1)
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

هللا تعاىل هبا، فال يفرح فرح بطر، وال ُيزن حزن أيس؛ بل يضبط أحواله مبيزان  
 .   من خلفهالشرع، وابحلكم العدل الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال

لذا كان من األمهية مبكان دراسة هذه األحوال، وما يتعلق هبا من ثواب         
-وسأتناول يف هذا البحث  .  وما هو مذموم منها وما هو حممود  ،أو عقاب

( ما يعرض  دراسة عقدية.  أنواع احلزن، وأحكامهاملوسوم ب)  -إبذن هللا تعاىل
 .  طهللقلب من احلزن، وأحكامه العقدية، وضواب

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
/ ارتباط احلزن بعقيدة الوالء والرباء اليت هي أوثق عرى اإلميان؛ كاحلزن  1

 .  على مصائب املسلمني، واحلزن على مصائب الكفار
الظن  2 والرضا، وحسن  القلبية؛ كالصرب،  العبادات  ببعض  احلزن  تعلق   /

القلبية، ك القنوط من رمحة هللا، واليأس من  ابهلل، وكذا تعلقه ببعض املعاصي 
 . روح هللا، واالعرتاض على أقدار هللا

/ ظهور البدع املتعلقة ابحلزن؛ كجعل احلزن من منازل السائرين، أو التعبد  3
به هلل رب العاملني، مما جعل من املهم تبيني مقام احلزن من الناحية الشرعية  

 .  والتعبدية
للقلوب إن متكن منها، والقلب هو احملرك للجوارح، / ضرر احلزن وإفساده  4

 . وهو حمل نظر الرب جل جالله
يصعب  5 ابطنة،  أمور  فهي  وتتشابك،  تتداخل  القلبية  األحوال  / كون 

الذي هو حال   فيلتبس أمر احلزن  اللبس واردا فيها،  بينها؛ مما جيعل  التفريق 
ال العاملني  برب  الظن  وسوء  روح هللا،  من  ابليأس  أكرب  عارض  من  هو  ذي 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 هـ  1442  ربيع اآلخر  واخلمسون  التاسعالعدد  
 

الكبائر، ويلتبس أمر الرمحة اليت هي من بواعث احلزن املشروعة، ابجلزع املنهي  
 . عنه، لذا أردت متييز هذه الفروق ببيان أنواع احلزن، وأحكامه، وضوابطه

 :خطة البحث
 مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة على النحو اآليت:  :حوى البحث

 .  وضوع، وهدف البحث، وخطة البحث، ومنهجهوفيها أمهية املاملقدمة:  
  ويشمل:  :التمهيد

:  .  اللغوية مرادفاتهبعض تعريف احلزن و  أوًلا
 . موقف اإلسالم من احلزن اثنياا:

 التعبد هلل ابحلزن، وأحكامه، وفيه أربعة مطالب:املبحث األول: 
 .  تعبد هللا ابحلزن الطويل الدائماملطلب األول: 
 .  إظهار التخشع والتماوتاملطلب الثاين: 

 .  استجالب احلزن والوجد مبجالس السماعاملطلب الثالث: 
 .  عاشوراءيوم احلزن يف  إظهار املطلب الرابع: 

 .  إظهار احلزن على وداع رمضاناملطلب اخلامس: 
أحكامه، وفيه  و   على األقدار املتعلقة ابألمر الشرعي،احلزن  املبحث الثاين:  

 : مطالبان
 . أحكامهو ، احلزن على فوات الطاعةاملطلب األول: 

 .  أحكامهو  ،احلزن على فعل املعصية: املطلب الثاين
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

الثا  احلزنلثاملبحث  املتعلقة ابألمر   على    :  أحكامه،  و ،  الكوين  األقدار 
 وفيه مطلبان: 
 . األقدار املتعلقة ابلنفس، وأحكامهاحلزن على : املطلب األول

 . األقدار املتعلقة ابلغري، وأحكامهاحلزن على : الثايناملطلب 
 . اخلامتة

 . الفهارس
أتصيل موقف اإلسالم من احلزن، وبيان أنواع احلزن اليت تعرض  هدف البحث:  

 . للمسلم، وأحكامها، وضوابطها
 :منهج البحث

  اتبعت املنهج االستقرائي يف مجع املادة العلمية، واملنهج التحليلي يف العرض   
 والبيان، متبعة يف ذلك اآليت: 

املادة    - 1 واستخلصت  احلزن،  يف  الواردة  األحاديث  وجحل  اآلايت،  مجعت 
 . العلمية، وعلى ضوئها كانت خطة البحث، وترتيبه

أمجلت يف العرض حبسب تقسيم اخلطة مبا يتناسب مع طبيعة األحباث    -2
 .  املختصرة

يت أبحد الصحيحني إن  خرجت األحاديث النبوية من مصادرها، واكتف  - 3
وجد احلديث فيهما، وإال خرجته من كتب السنن، أو املسانيد، أو املصنفات،  

 .  -إن وجدت–وذكرت حكم العلماء عليه  
أما ما يتعلق ابآلاثر فلم أستدل إال مبا استدل به السلف، وأدرجوه يف    -4

 .  مصنفاهتم
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خمتصرا،  -5 املرجع  بذكر  اكتفيت  اهلوامش  يف  التوثيق  الصفحة  عند  .  ورقم 
 .  وأثبت بياانت النشر الكاملة يف قائمة املراجع

عند النقل املباشر من املصدر أضع عالميت تنصيص، وإذا اختصرت أضع    -6
اختصار طويل،   أو  أو أتخري  بتقدمي  إذا تصرفت  أما  االختصار،  نقاطا حمل 

 .  صدرت اإلحالة بكلمة: انظر
 .  بسنة وفاتهأتبعت كل علم ذكرته يف املنت  - 7

 .  أسأل هللا التوفيق والسداد
 

 * * * 
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

 متهيد
 :  : مرادفاته اللغويةبعض تعريف احلزن و أوًلا
لغة:      وهو  "والنون  ،والزاء  ،احلاء"  احلزن  واحد،  الشيء    :أصل  خشونة 

ومنه ما رواه أنس  .  (1) من ذلك احلَْزن، وهو ما غلظ من األرضو .  وشدة فيه
  أن رسول هللا ،    قال: "الل هحم  ال َسْهَل ِإال  ما َجَعْلَتهح َسْهاًل وأْنَت ََتَْعلح

 .  (2) "احلَْزَن إَذا ِشْئَت َسْهالً 
للححْزن  العالء    أبو عمروقال  .  (3) والر َشد   ،كالرُّْشد  ؛لغتان.  َحَزنْ   :ويقال  بن 

وإذا جاء مرفوًعا أو مكسورًا  : إذا جاء احلزن منصواًب فتحوه،  ه(154البصري )
احلاء هللا    ؛ضموا  جاللهكقول  ې ې ې ې ى )  :جل 

 .  (4)وفالن يقرأ )اِبلت ْحزِيِن( إذا أرق صوته به ،[84]يوسف:( ى

 .  (5) احلحْزن واحلََزن: نقيض الفرح، وهو خالف السروراحلزن اصطالحاا:        
لوقوع مكروه، أو فوات حمبوب  عبارة عما ُيصل  ":  ه(471)  قال اجلرجاينو     

 .  (6) "يف املاضي
 

 (.2/54)  ، البن فارسمقاييس اللغة (1)
(، وصححه األلباين  266(، والبيهقي يف "الدعوات الكبري" ) 3/255رواه ابن حبان يف صحيحه )  (2)

 (.2886)رقم  " السلسلة الصحيحةيف "
 (.13/114) ، البن منظورلسان العرب (3)
 (. 1/72) ،للرازير الصحاحخمتا (4)
 . (1/72)، خمتار الصحاح (13/111)لسان العرب انظر:  (5)
 . (1/86) ، للجرجاين التعريفات (6)
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احلزن )ابلض م ( هو الغم  احلاصل لوقوع مكروه  ":  ه( 1031)  وقال املناوي      
 .  (1)"فوات حمبوب، ويضاد ه الفرح أو

،  ":  ه(1094)  وقال الكفوي   احلزن: غم  يلحق من فوات انفع أو حصول ضار 
 .  (2) "واحلزن عل ة الواقع ،وقال بعضهم: اخلوف عل ة املتوق ع

حزن على الشيء  وهو:  :  اأَلَسى  : بعض املرادفات اللغوية، منها لحزن  ول    
، (4) لرجاء من رمحة هللا تعاىللوقطع    ،قنوطوهو: حزن مع    :، واإلبالس(3) يفوت
اخلري":  ه(338)النحاسقال   من  يئس  قد  الذي  املتحري  وقال  ،  (5) "املبلس 
 .  (6) "املبلس: القانط اليائس من النجاة": ه(207)الفراء

.  (7) "اهلَمُّ: احلحزنح واجلمع اهلحمومح ":  "الصحاح"قال يف    :اهلموكذلك            
اهْلم ملا يتَ َوق ع، واحلزن  "  :ه(597)  قال ابن اجلوزي  وقيل: اهلم: حزن مع قلق،

فإن املكروه الوارد على القلب إن  ":  ه(751)  قال ابن القيم ، و (8) "ملا قد َوقع

 
 . (139 على مهمات التعاريف، للمناوي )ص: التوقيف  (1)
 . (428)ص: ، للكفوي الكليات (2)
 (. 1،131) ، للثعاليبفقه اللغة (3)
 (. 6،32لسان العرب ) (4)
 (. 6،384معاين القرآن للنحاس ) (5)
 (. 3،37معاين القرآن للفراء ) (6)
 (. 5/2061الصحاح ) (7)
 . (3/215)كشف املشكل من حديث الصحيحني   (8)
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

وقع   قد  أمر ماض  اهلم، وإن كان من  أحدث  يتوقعه  أمر مستقبل  كان من 
 . (1) "أحدث احلزن

 . (2) ما ال يقدر االنسان على إزالته كموت احملبوب  هوقيل: ف الغم: أما 
ي : أشدُّ احلزناألَ   :، وقيل(3) أسف  :وإذا كان مع احلزن غضب مسح   ،(4) َسفح

:  ه(977)قال الشربيين  ،هي احلزن املصحوب ابلندم على أمر فائت:احلسرةو
 . (5) "شدة احلزن على ما فات من األمر :وهي"

ومما تقدم يتبني أن احلزن شعور ابألمل، ولكن قد يصحبه شعور آخر    
جيعله حزان خمصوصا؛ واملقصود يف هذا البحث ليس احلزن الطبعي الذي جبل  
عليه اإلنسان عند حصول عارض ُيزنه، فهذا ال فكاك منه، وإمنا املقصود  

من  و       مالزمة األسف واستمرار األمل،    :هو ما ذكره األطباء، وعرفوه من
عرفهأوائل   الكِ   من  لدفع    ه(256)نديالفيلسوف  احليلة  "يف  رسالته  يف 

واتبعه .  6األحزان" أبنه: "أمل نفساين يعرض لفقد احملبوابت وفوت املطلوابت"
 .  (7) ه(421) ابن مسكويهعليه 

 
 . (1/73)اجلواب الكايف  (1)
 (.1،560)  ، للعسكريمعجم الفروق اللغوية (2)
 . ( 4/1330) ، للجوهريالصحاح (3)
 . (1/103)مقاييس اللغة  (4)
 (.3/314) ، للسيوطي السراج املنري (5)
 . (6:ص) رسائل فلسفية للكندي والفارايب  (6)
 . (181:ص )بن مسكويه الانظر: هتذيب األخالق،   (7)
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)و  القيم  ابن  السروره(  751عرفه  القلب عن  "اخنالع  ومالزمة    ،أبنه: 
 . (1) أو توجع ملمتنع" ،الكآبة، لتأسف عن فائت

أن احلزن إحساس مؤمل فهو "أمل نفساين" وهو    فتبني من هذه التعريفات 
فقد  لما عرب عنه ب " توجع " و"أتسف" و"كآبة " تصيب النفس اإلنسانية،  

أي    :أو بفوت مطلوب  ،أو شيء عزيز على النفس  ،حمبوب كشخص مقرب
، مث بينت أنه: مالزمة الكآبة،  ان على حتقيق ما يطمح إليهعدم قدرة اإلنس

 .  وهذا هو املقصود، فليس هو احلزن العارض
 اثنياا: موقف اإلسالم من احلزن:

لنفس البشرية ملا يعرض هلا من  اصيب  ت احلزن حالة ضعف وانكسار ورقة      
حانه وتعاىل هللا سب  من رمحةالشرعية، و املخالفات    وأاألسباب واألقدار الكونية  

وإن كان أمًرا    إال أن احلزن  ،ال يؤاخذ على أمر جبلي فطر عليه اإلنسانأنه  
بل جاءت النصوص الكثرية    ،وال مأموراً به يف الشرع  ليس مطلوابً   فطراًي فإنه

  ، وأما احلزن فلم أيمر هللا به وال رسولهه (: "728، قال ابن تيمية )يف النهي عنه
مر الدين؛ وذلك أنه ال جيلب منفعة وال  أبعنه يف مواضع وإن تعلق    يبل قد نح 

 .  (2) " وماال فائدة فيه ال أيمر هللا به ،وال فائدة فيه  ،يدفع مضرة

 
 . (498:ص) طريق اهلجرتني وابب السعادتني  (1)
 (. 42ص:التحفة العراقية )  (2)
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

ذح  القرآن  وقد  احلزن يف  وأربعني  ني اثنتيف  كر  مجيعها على سبيل  موضعا،   
و مجع بينه وبني واخلوف يف  .  (1) هأعداء به    قباعهللا  وبيان أن    ،والنهي  ،الذم

 . (2) اثنيت عشرة آية 
 وجاء النهي يف الشرع عن احلزن أبساليب خمتلفة، منها: 

:  عن أنس بن مالك  األمر ابًلستعاذة من احلزن قبل وقوعه:    -أوال 
، قال أليب طلحة: »التمس غالما من غلمانكم خيدمين حىت أخرج  أن النيب  

، فكنت أخدم  رديف، وأان غالم راهقت احللمإىل خيرب« فخرج يب أبو طلحة مح 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزل، فكنت أمسعه كثريا يقول: »الل هحم  ِإين ِ  
الد ْيِن،   َوَضَلِع  َواجلحْْبِ،  َوالبحْخِل  َوالَكَسِل،  َوالَعْجِز  َواحلََزِن،  اهلَمِ   ِمَن  ِبَك  أَعحوذح 

 .  ( 4)ومعذابهتا  الروح فاهلم واحلزن قرينان ومها من آالم. (3) «َوَغَلَبِة الر َِجالِ 
حيث تظافرت اآلايت يف  النهي املباشر عن احلزن بعد انعقاد أسبابه:    -اثنيا 

النهي عن احلزن مهما كانت أسبابه سواء الشرعية أم الكونية، ومن ذلك ني  
احلزن    النيب   تعاىلعن  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ):  بقوله 

وال حتزن  "أي:    ،[127]النحل:(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 
 .(844،  283 )ص: معجم ألفاظ القرآن ( 1)
 (.21ص: الدالالت النفسية واللغوية ملفهومي اخلوف واحلزن يف القرآن الكرمي )  (2)
 (. 8/78أخرجه البخاري يف صحيحه، ابب التعوذ من غلبة الرجال ) (3)
 (.207ص:الفوائد، البن القيم )انظر:  (4)
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ن ولوا عنك  أعلى هؤالء املشركني الذين يكذبونك وينكرون ما جئتهم به يف  
 . (1) "وأعرضوا عما أتيتهم به من النصيحة

ملوسى       تعاىل  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )  :وقوله 

ابن  ،  [26]املائدة:(چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ قال 

(2) "على القوم الذين عصوك وعصوين يريد: ال حتزن"عباس: 
   . 

ھ ھ ھ )على ما أصاهبم يف أحد:  للمؤمنني قوله تعاىل مواساًة  كو      

عمران:(ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ابن  قال  ،  [139]آل 
  تعزية ألصحاب رسول هللا    - تعاىل ذكره-وهذا من هللا  ":  ه(310جرير)

  . (3) "على ما أصاهبم من اجلراح والقتل أبحد

واحلزن    -اثلثا  اهلم  دفع  إىل  الشرعية  اإلرشاد  ابألسباب  وقوعه  بعد 
والكونية، حىت ال يستوطن قلب املؤمن فيضعفه ويصرفه عن غايته، ومن ذلك؛  

عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم  ما جاء  
َما قَاَل َعْبٌد َقطُّ ِإَذا َأَصابَهح َهمٌّ َوَحَزٌن: اللهحم  ِإين ِ َعْبدحَك، َواْبنح َعْبِدَك،    "قال:  

لحَك ِبكحلِ   اْبنح أََمِتَك، اَنِصَييِت بَِيِدَك، َماٍض يف  ححْكمحَك، َعْدٌل يف  َقَضاؤحَك، َأْسأَ 

 
 (. 17/325تفسري الطربي ) (1)
 (. 2/175تفسري الواحدي ) (2)
 (. 7/234املرجع السابق ) (3)
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

ِمْن   َأَحًدا  َعل ْمَتهح  أَْو  يف ِكَتاِبَك،  أَنْ زَْلَتهح  أَْو  نَ ْفَسَك،  بِِه  مَس ْيَت  َلَك،  هحَو  اْسٍم 
َخْلِقَك، أَِو اْسَتْأثَ ْرَت بِِه يف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك، َأْن ََتَْعَل اْلقحْرآَن رَبِيَع قَ ْليب، َونحوَر  

ين، َوَذَهاَب مَهِ ي، ِإال  أَْذَهَب هللاح َعز  َوَجل  مَه هح، َوأَْبَدَلهح َمَكاَن  َصْدرِي، َوِجاَلَء ححزْ 
َبِغي لََنا َأْن نَ تَ َعل َم َهؤحاَلِء اْلَكِلَماِت؟ قَاَل: "  ححْزنِِه فَ َرًحا "، قَالحوا: اَي َرسحوَل هللِا يَ ن ْ

َعهحن  َأْن يَ تَ َعل مَ  َبِغي ِلَمْن مسَِ هحن  "َأَجْل، يَ ن ْ
 (1) . 

ومن األسباب الكونية ما دل النيب صلى هللا عليه وسلم أمته عليه مما خيفف  
: أنا كانت  رضي هللا عنها عن عائشةلوعة احلزن، ويعني على ذهاب بعضه، ف

إذا مات امليت من أهلها، فاجتمع لذلك النساء، مث تفرقن إال أهلها وخاصتها،  
نع ثريد فصبت التلبينة عليها، مث قالت:  أمرت بربمة من تلبينة فطبخت، مث ص

م ٌة   كلن منها، فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »الت  ْلِبيَنةح ُمِح
رِيِض، َتْذَهبح بِبَ ْعِض احلحْزِن« 

َ
ِلفحَؤاِد امل

 (2) . 
فهذا اإلرشاد النبوي يدل على أن احلزن حال غري حممودة يستحب دفعها،  

 .  تعوذ من احلزن واالسرتجاع، أم مبا هو مباح من طعام وحنوهسواًء ابلقول؛ كال
 

واحلاكم يف املستدرك  (،  3/250)  (، وابن حبان يف صحيحه 6/247رواه اإلمام أمحد يف املسند )  (1)
  ، وابن حبان  ، (: "أخرجه أمحد2/833)"  ختريج أحاديث اإلحياء"وقال العراقي يف  (.  1/690)

ابن مسعود  ،واحلاكم  إن سلم عن إرسال عبد    . صحيح على شرط مسلم   :وقال  ،من حديث 
أبيه عن  أبيه  ،الرمحن  من  خمتلف يف مساعه  األلباين يف    ".فإنه  الصحيحة"وصححه  "  السلسلة 

(1/337 .) 
صحيحه  رواه   (2) يف  األطعمةالبخاري  )  ، ، كتاب:  التلبينة  ومسلم، كتاب7/75ابب  الطب    : (، 

 .( 2216رقم)  ( 4/1736ريض )التلبينة ُممة لفؤاد امل :واملرضى والرقى، ابب
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ملا كانت املصائب ونقص األموال واألنفس والثمرات مظنة احلزن، ومن    -رابعا 
أكثر   من  والرضا  الصرب  املصيبة، وجعل  عند  االسرتجاع  أسبابه، شحرع  أعظم 

 إليه، وال  األعمال أجًرا وفضاًل ما يدل على أن مقام احلزن ليس مقاًما مندوابً 
أم سلمةف.  مطلوب شرًعا   قالت: مسعت رسول هللا    رضي هللا عنها  عن 

أمره هللا:  يقول ما  فيقول  مصيبة،  تصيبه  مسلم  من  ما   " إليه  ":  وإان  هلل  إان 
إال أخلف هللا له  . "للهم أجرين يف مصيبيت، وأخلف يل خريا منها "ا، "راجعون

املسلمني خري من أيب   أبو سلمة، قلت: أي  فلما مات  قالت:  خريا منها"، 
قلتها،   إين  مث  عليه وسلم،  إىل رسول هللا صلى هللا  هاجر  بيت  أول  سلمة؟ 

ما  ":  ه(95)وقال سعيد بن جبري.    . . ." (1)فأخلف هللا يل رسول هللا  
أح أح  يعين: االسرتجاع، ولو أعطيها  عطي هذه األمة،  عطي أحد يف املصيبة ما 

ۅ )يوسف  ، أال تسمع إىل قوله تعاىل يف قصة  أحد ألعطيها يعقوب  

 . (2) " [84: ]يوسف(ۅ ۉ ۉ
فكما أنه جل جالله نى    ألعدائه؛احلزن عقوبة    هللا  جعل  -خامسا 

فقد  ،  أوليائه عن احلزن ليصون قلوهبم مما يضعفها ويدخل عليها اهلم فقد
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )قال تعاىل:  جعل احلزن عقوبة ألعدائه،  

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 
 (.918رقم ) (631/ 2) ، كتاب: اجلنائز، ابب: ما يقال عند املصيبةمسلم رواه  (1)
 . (177/ 1تفسري البغوي ) (2)
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

عمران:(ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ عن  ،  [156]آل 
(1)"اوال ينفعهم شيئً   ،ُيزنم قوهلم": ه( قال104د)ُماه

 . 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )  وقال عز وجل:    

وقال  .  (2)"الشقاء":  قال   ،ابن عباس  عن  ،[124]طه:( ی ی ی
فال طمأنينة له، وال انشراح لصدره، بل  .  ي: يف الدنياه(: " أ774ابن كثري)

من أعظم أسباب  : "ه(751) قال ابن القي مو .  (3) "حرج لضالله  ضيقصدره  
اإلعراض عن هللا تعاىل، وتعل ق القلب بغريه، والغفلة عن ذكره،    :ضيق الصدر

ذ ب به، وسجن قلبه يف حمب ة ذلك  ن أحب  شيئا غري هللا عح م  وحمب ة سواه، فإن  
ا، وال أتعب  ، وال أنكد عيشً وال أكسف اباًل . الغري، فما يف األرض أشقى منه

، وغم  النفس، وسجن القلب،  وحمب ة غري هللا سبحانه هي عذاب الروح.  اقلبً 
(4) "وضيق الصدر، وهي سبب األمل والنكد والعناء

 .
 

  إحزان املؤمن من مقاصد الشيطانبني احلق سبحانه وتعاىل أن    -سادسا 
ۉ )  ال شيء أحب إىل الشيطان من حزن املؤمن، قال تعاىل:ومكائده، ف 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 [. 10]اجملادلة: ( ۆئ ۈئ
احلزن مرض من أمراض القلب مينعه من نوضه وسريه  مما سبق يتبني أن ف

يبتلى    اليت والثواب عليه ثواب املصائب    ويضر اإلرادة،وتشمريه، ويوهن العزم، 

 
 (. 1/453فتح القدير ) (1)
   . (18/390تفسري الطربي ) (2)
 . (5/322تفسري ابن كثري ) (3)
   . (2/24زاد املعاد ) (4)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 هـ  1442  ربيع اآلخر  واخلمسون  التاسعالعدد  
 

مْأموراً   عبادة  يكون  أن  وأما  وحنومها،  واألمل  اختياره، كاملرض  بغري  هبا  العبد 
فال وطلبها  ".  (1) بتحصيلها  اإلسالم:  شيخ  يثاب  قال  ما  ابحلزن  يقرتن  وقد 

 .  (2) "فيكون حممودا من تلك اجلهة ال من جهة احلزن  ،صاحبه عليه وُيمد عليه
من   تعاىل:    نعيمولذلك كان  قال  عنهم،  احلزن  زوال  اجلنة  يف  املؤمنني 

( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)

قال ابن    فسر احلزن هنا بنوع معني، كما   املفسرين   وإن كان بعض [،  34]فاطر:
النار"عباس:   من  قتادة"اخلوف  وعن  املوت":  ه(118)،  وقال  "حزن   ،

إال أنه مل خيصص إذ أخرب عنهم أنم محدوه  ،  (3) " هم اخلبز":  ه(104)ُماهد
على إذهابه احلزن عنهم نوعا دون نوع، بل أخرب عنهم أنم عموا مجيع أنوع  
احلزن بقوهلم ذلك؛ ألن من دخل اجلنة فال حزن عليه بعد ذلك، فحمدهم  

   .(4) على إذهابه عنهم مجيع معاين احلزن
التعبد هلل ابحلزن، وأحكامه:  املبحث األول:   

  تقدم أن احلزن مرض أو عرض يعرض للنفس، ليس مطلواًب وال ممدوًحا 
لذاته شرًعا؛ إال أنه قد أدخل بعض أهل البدع احلزن يف الدين، واختذوه عبادة  
وخصصوا له أزمااًن، وتكلفوا إظهاره على هيئاهتم ظًنا منهم أنه حال حممودة،  

 
 (. 1/280اهلجرتني )طريق انظر:  (1)
 (. 10/17ُمموع الفتاوى ) (2)
 . (6/122تفسري ابن كثري )و  (،3/669تفسري البغوي )وانظر: ( ،  4/360تفسري السمعاين ) (3)
 .( 20/473تفسري الطربي )انظر:  (4)
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

واغرت بذلك بعض النساك، وكل ذلك بدعة وضاللة ليس هلا أصل وال نص  
 ويتبني ذلك ابملطالب األتية: . صحيح يستند عليه

   : طلب األول: تعبد هللا ابحلزن الطويل الدائمامل
من    التبسموعدم    ،احلزن الدائم  ، وغريهم من اجلهلةاملتصوفة  بعض  وقد عد  

والتقوى  ماتعال اهلروي)اخلشية  وعده  السائرين 481،  منازل  من  ، (1) ه( 
 ويستدلون آباثر مروية منها:  

رواه  [1]    أيب حامت  ما  النيب    ه(327)ابن  أنه كان كثري  "    :يف صفة 
الفكر  ،الصمت األحزان  ،دائم  الرواية  ،  (2) "متواصل  هذه  العلماء  رد  وقد 

وكيف يكون متواصل األحزان وقد  ":  ه(751)  قال ابن القيم،  ومتًنا،  (3) سنًدا
صانه هللا عن احلزن على الدنيا وأسباهبا، وناه عن احلزن على الكفار، وغفر  

  .  (4) "من ذنبه وما أتخر؟ فمن أين أيتيه احلزن؟له ما تقدم 
فليس املراد به  ؛وأما احلزن" ه (: 728) ويف توجيه للمنت يقول ابن تيمية      

فإن ذلك منهي    ،أو حصول مكروه  ،احلزن الذي هو األمل على فوت مطلوب
  ،وإمنا أراد به االهتمام والتيقظ ملا يستقبله من األمور  ،عنه ومل يكن من حاله

 . (5)"ني وهذا مشرتك بني القلب والع 
 

 . (1/500(، وانظر: مدارج السالكني، البن القيم )25منازل السائرين، للهروي)ص: (1)
(، وابن أيب الدنيا  3/24)  والبيهقي يف شعب اإلميان(،  22/155)  الطرباين يف املعجم الكبري  رواه(  2)  

    .(27ص: يف اهلم واحلزن ) 
واأللباين يف   (،8،276واهليثمي يف ُممع الزوائد ) ،(1،502وممن ضعفه: ابن القيم يف املدارج )   (3)

 (. 20ص:خمتصر الشمائل )
 (. 1/502مدارج السالكني ) (4)
 (. 16،221ُمموع الفتاوى  ) (5)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 هـ  1442  ربيع اآلخر  واخلمسون  التاسعالعدد  
 

»إن هللا ُيب    ويستدلون أيضا مبا يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم:  [ 2]
رواه أبوبكر بن أيب مرمي عن ضمرة بن حبيب، عن أيب  ،  (1) كل قلب حزين« 

ذا احلديث ال نعلمه يروى عن رسول هللا وه":  ه(292)البزار، وقال  الدرداء
  اإلسناد هبذا  الوجه  هذا  من  ضعيف  وأبو.  (2) " إال  ابن    ضعفه  ،بكر 

وقال  .  (4) : منقطع ه(عن إسناد احلديث748)وقال الذهيب  ،(3) ه(365)عدي
 . (5) "فال يعرف إسناده، وال من رواه، وال تعلم صحته": ه(751) ابن القيم 

فاحلزن مصيبة من املصائب اليت يبتلي هللا هبا عبده،   ؛صحتهوعلى تقدير       
بالئه على  صربه  أحب  عليه،  فصرب  العبد  به  ابتلى  املناوي .  (6)فإذا    وقال 

منكسر من    :أي  ،لني كثري العطف والرمحة  أي:  ،: "قلب حزينه(1031)
 . (7) "خائف من تقصريه ،ومهتم أبمر دينه ،خشية هللا تعاىل

 
ابن أيب الدنيا يف  (، و 271/ 2(، والبيهقي يف شعب اإلميان )4/351)  كرواه احلاكم يف املستدر   (1)

 (. 28ص: )اهلم واحلزن 
(، قال األلباين: "ورده الذهيب بقوله: "قلت: مع ضعف أيب بكر، منقطع"،  10/83البحر الزخار )   (2)

سلسلة األحاديث    .فإن بني وفاتيهما حنو مئة سنة"  ،أيب الدرداءابالنقطاع ما بني ضمرة و   :يعين
 (.1،248(، وانظر: ضعيف اجلامع الصغري وزايدته )1/695الضعيفة واملوضوعة )

 (.2/210الكامل يف ضعفاء الرجال ) (3)
 (.  2996/ 6، البن امللقن )استدراك احلافظ الذ هيب على مستدرك احلاكم  رخمتص  (4)
 . (1/502مدارج السالكني ) (5)
 املرجع السابق، الصفحة نفسها.  (6)
   . (2/295فيض القدير) (7)
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

القرآن أن يعرف    ال عبد هللا بن مسعودقومثله ما        : "ينبغي حلامل 
وينبغي حلامل . . .  وحبزنه إذا الناس يفرحون،. .  .  بليله إذا الناس انئمون،

 .  ( 1) "اا سكينً  حليمً ا حمزوانً القرآن أن يكون ابكيً 
من كان آمًنا وال يكون حمزواًن  ", أنه قال:  ه(92)وروي عن إبراهيم التيمي     

ۆ ۆ ۈ ۈ )ألن أهل اجلنة:    ؛اف أن ال يكون من أهل اجلنةخيح   ،خائًفا

األوزاعيو   "[26]الطور:(ٴۇ ۋ ۋ ابن  عن    ،عن  أيب  "سئل  قال: 
فقال:   البصري.  "احلزن"اخلشوع؟  سعيد  أيب  احملزون "قال:    ه(198)وعن 

 .  (2) "خائف، ومن خاف اتقى، ومن اتقى حذر، ومن حذر حاسب نفسه
ومالزمة  اهلم يف الدنيا، واالنطواء، والتشاؤم،    فاحلزن هنا ليس املقصود به      

استعاذ منه النيب صلى  وهو الذي  فهذا ليس حبزن حممود كما سبق،  الكآبة،  
السل من  احلزن  على  أثىن  من  يقصده  ومل  وسلم،  عليه  أرادوا  ف،هللا    : وإمنا 

 . ، والتقوىواخلوف من هللا سبحانه ،اخلشوع
طبيعة    و:مراعاته عند قراءة هذه اآلاثر، وه  ينبغي ملحظ آخر أيضا    ومثة 
ال احلزن    ذي نفس  على  جبلت  نفسه  فإذا كانت  الكالم،  ذلك  عنه  صدر 

  ،التأصيل الشرعيال يستدل حباله وال مقاله على  والتباعد عن الفرح، فمثله  
خذ  فال تؤ   ،(3)"كان رجال حمزوان"ل عنه:  يق  ،مثال  ه( 110)  فاحلسن البصري 

 
 .(133ص: ألمحد بن حنبل ) ،الزهد (1)
 . (562تنبيه الغافلني أبحاديث سيد األنبياء واملرسلني )ص:  (2)
 (.7/199ت الكربى، البن سعد)الطبقا (3)



 

 

 

35 
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هللا   إىل  السلوك  يف  احلزن  ملقام  شرعي  أتسيس  أنا  على  التحزين  يف  أقواله 
سبحانه، بل تؤخذ على أنا تعبري عما جيده يف قلبه ونفسه، وما جيده ال ينبغي  

 .  (1) يعمم ويستدل به على أن هذا هو حال السلف إبطالقأن 
  فإنه  املصطفى وهبذا يتبني أن من تعبد هللا بدوام احلزن فقد خالف هدي  

م, وقد  يتبسكان يضحك و   ،وأخشاهم هلل  اخللقهو أتقى  و   صلى هللا عليه وسلم
ا من رسول  روى عن عبد هللا بن احلارث أنه قال:" ما رأيت أحدا أكثر تبسمً 

 .  (2) "هللا صلى هللا عليه وسلم
:  ان صلى هللا عليه وسلم دائم البشر، ضحوك السن، كما يف صفتهبل ك

مبن عرف هللا أن يغلب على حاله احلزن وأن    يليق، وال  (3) "الضحوك القتال"
له الرضا  .  يكون مسًة  قلوهبم  أولياء هللا تنشرح صدورهم مبعرفته، وميأل  إن  بل 

 
 . (57)ص:  ، إلحسان ظهريدراسات يف التصوفانظر:  (1)
النيب    :ابب  أبواب املناقب،   (، والرتمذي يف سننه،29/245أمحد يف مسنده )  رواه  (2) يف بشاشة 

وختريج    (، 120وصححه األلباين. انظر : خمتصر الشمائل )  (، 5/601صلى هللا عليه وسلم )
 . (3،1342املصابيح )مشكاة 

أمحد    :قَاَل : " امسي يِف الت  ْورَاة  َوأخرج اْبن فَارس َعن اْبن َعب اس أن الن يِب  " قال السيوطي:    (3)
اخلصائص    َسْيفه على َعاتِقه".  ،وجيتزي ابلكسرة  ،ويلبس الشملة  ،يركب اْلَبِعري  ، الضحوك اْلِقَتال

قال ابن القيم  ، و (265ص:) الرسول" ول يف سريةالفص "(، و ذكره ابن كثري يف 1/133الكربى )
  وأما الضحوك القتال، فامسان مزدوجان ال يفرد أحدمها عن اآلخر، "(:  1/93)  " زاد املعاد"يف  

فإنه ضحوك يف وجوه املؤمنني غري عابس وال مقطب وال غضوب وال فظ، قتال ألعداء هللا ال  
 . "أتخذه فيهم لومة الئم 
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

  كما قال ابن مسعود رضي هللا عنه: "إن هللا بقسطه وعدله جعل الروح بقضائه،  
 .  (1)احلزن يف الشك والسخط"و هلم اوالفرح يف اليقني والرضا، وجعل 

النيب       عن احلزن مع أن حزنه كان خلوفه على      بكر  أاب  وقد نى 
تعاىل:    رسول هللا قال   (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)، 

"وما حزن أبو بكر قط بعد أن ناه  ه (:  728قال ابن تيمية )  [ 40]التوبة:
 . (2) "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلزن

ه( فيما  751وكان هذا دأب الصاحلني، والعلماء الرابنيني، قال ابن القيم )
وعلم هللا ما رأيت أحداً  : "-رمحهما هللا-ه (  728ُيكيه عن شيخه ابن تيمية) 

أطيب عيشاً منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخالف الرفاهية والنعيم  
هاق، وهو مع ذلك من  بل ضدها، ومع ما كان فيه من احلبس والتهديد واإلر 

أطيب الناس عيشاً، وأشرحهم صدراً، وأقواهم قلباً، وأسرهم نفساً، تلوح نضرة  
وكنا إذا اشتد بنا اخلوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا  ،  النعيم على وجهه

أتيناه، فما هو إال أن نراه ونسمع كالمه فيذهب ذلك كله وينقلب   األرض 
 .  (3)"انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة 

  
 

، وانظر: تيسري العزيز  )1/221والبيهقي يف شعب اإلميان )  ،(304/  1الزهد )رواه هناد السري يف  (1)
 .(580احلميد يف شرح كتاب التوحيد )ص: 

 (. 1/280طريق اهلجرتني )وانظر:  (،  8،466) منهاج السنة (2)
 .(1،48الوابل الصيب من الكلم الطيب )  (3)
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 املطلب الثاين: إظهار التخشع والتماوت: 
  التماوت   مل يكنظنا من بعض اجلهال أنه من التعبد هلل والتنسك له، و   وهذا

ففي أحاديث صفة  . من فعل النيب صلى هللا عليه وسلم وال من أفعال السلف
كأمنا  كان إذا مشى صلى هللا عليه وسلم  "النيب صلى هللا عليه وسلم ومشائله أنه  

 . (2) ا  سريعً ا قوايً ميشي مشيً   :واملعىن ،(1) "ميشي يف صبب
فأنكروا على من يفعله،  وقد بدأت هذه البدعة يف آواخر عهد الصحابة  

عرف يف عمر وال ابنه   يح مل يكن الرب ه(: "98ومن ذلك قول عبيدهللا بن عبدهللا)
 .  رائني أي: مل يكن يظهر عليهما ختشع امل. (3) "حىت يقوال أو يفعال

هللا    ورأت  عبد  بنت  عنها الشفاء  هللا  املشيفتياانً   رضي  يف  يقصدون   ،  
  كان وهللا عمر"  فقالت:.  نساك  فقالوا:؟  وما هذا  :فقالت  ،اويتعلمون رويدً 

وهو الناسك    ،وإذا ضرب أوجع  ،وإذا مشى أسرع  ،مسعأإذا تكلم    رضي هللا عنه
 . (4) "احقً 

البوشنجيحممد إعن    "مناقب االمام امحد"ويف كتاب     ه( 291)  براهيم 
من  "  :قال وأبعد  وصيانة  داينة  منه  أمجع  أمحد  عصر  يف  أحدا  رأيت  ما 

 
وقال: حسن    (،5،599ب املناقب ) أبوا  ،يف السنن  الرتمذي و (،  2،344سند )رواه أمحد يف امل  (1)

 (.  9،116انظر: التعليقات احلسان ) ،وقال األلباين : "صحيح لغريه"صحيح.  
 (. 9،3704مرقاة املفاتيح ) (2)
 . (151ص:حقيقة السنة والبدعة ) (، وانظر: 1/37اتريخ دمشق، البن عساكر ) (3)
 . (151) (، وانظر: حقيقة السنة والبدعة 44/288اتريخ دمشق ) (4)
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

بن  امحد  أكان  "  ه( عن أبيه:327)يب حامت الرازيأ  ، وروى ابن(1) "التماوت
  ، ال تشبه نعل القراءرأيت عليه نعاًل  ،إذا رأيته تعلم أنه ال يظهر النسك حنبل

ورأيت عليه    ،له من السوق  يكأنه اشرت   ،مسبل  هوشراك   ،له رأس كبري معقفو 
  ، بزي القراء  ييأراد هبذا وهللا أعلم ترك التز مث قال: "  .  "خمططة  دبر   ةا وجب زارً إ

 . (2)ما يشتهر به" وإزالته عن نفسه
القيم ) ابن  النفاقه(: "  751وقال  التماوت وخشوع  حال    : فهو  ،وأما 

عند تكلف إسكان اجلوارح تصنعا ومراءاة ونفسه يف الباطن شابة طرية ذات  
وأسد الغابة رابض بني   ،ة الواديوحي    ،فهو خيشع يف الظاهر  ،شهوات وإرادات

 . (3) "جنبيه ينتظر الفريسة
إنه ليعجبين من القراء  ":  ه(181)  عن ابن املبارك   ه(458)وروى البيهقي

فأما طَلٍق ِمضحاٍك،  مين  عليك    كل  ويلقاك ابلعبوس كأنه  تلقاه ابلبشر  من 
 . 4"بسالمه أو بعلمه، فال أكثر هللا يف القراء مثله

وهذه الطالقة اليت أشار إليها هي اليت كانت تعرف من أخالق رسول هللا  
   كانت هي الغالبة على أصحابه، وسادات املتقدمني من األئمة اجلامعني  و

إمام أهل املدينة وسيد التابعني    ه( 94)ن املسيببني العلم والعمل: كسعيد ب
من    ه(103)يف وقته مع حسومته املعروفة يف أمر هللا تعاىل، وكعامر الشعيب

 
 . (294مناقب اإلمام أمحد ) (1)
 (.  1/306اجلرح والتعديل، البن أيب حامت )   (2)
 . (233الروح ) (3)
 (. 10/408شعب اإلميان )(4)  
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من    ه(157)من أئمة البصرة، واألوزاعي  ه(110)أئمة الكوفة، وابن سريين
.  من أئمة مصر، وغريهم رضي هللا عنهم  ه(175)أئمة الشام، والليث ابن سعد 

  ه(204)فقد عرف ذلك من وقف على أخبارهم، وهي طريقة اإلمام الشافعي
 .  (1)رمحه هللا

( السيوطي  إظهار  911وقال  وذم  السمت  إظهار  بني  اجلمع  يف  ه( 
ابالنبساط بني العوام، فإن ذلك يؤذيهم، فقد قال    ولسنا أنمر العامل التماوت: "

الب رضي هللا عنه: إذا ذكرمت العلم فاكظموا عليه وال ختلطوه  علي بن أيب ط
ومثل هذا ال يسمى رايء ألن قلوب العوام تضيق عن  ،  بضحك فتمجه القلوب

يلقاهم ابلصمت واألدب فينبغي أن  إذا انفسح للمباح؛  للعامل  وإمنا  .  التأويل 
ا قيل له:  ورمب.  املذموم تكلف التخشع والتباكي وطأطأة الرأس لريى بعني الزهد

 .  (2) "" ادع لنا " فتهيأ للدعاء وكأنه مستنزل اإلجابة
 : املطلب الثالث: استجالب احلزن والوجد مبجالس السماع

  ة إثبات حال"  :ومراد هذه الطائفة من الوجد،  (3) : احلزن مبعىن  مصدر  الوجد
 .  (5) "ابحلزن ة مقرون -البدعي– (4) يف السماع تظهر

 
 (.156حقيقه السنة والبدعة )ص:  (1)
 (.156حقيقه السنة والبدعة )ص:  (2)
 . ( 3/446لسان العرب )( 3)
)  جاء يف  (4) وتنفس ألرابب  السماع:  ":  (661ص:كشف احملجوب  الوقت،  تعب  استجمام من 

 .   األحوال، واستحضار األسرار لذوي األشغال"
 . (340)  ، للكالابذيالتعرف على مذهب أهل التصوف  (5)
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

،  املتصوفة من ُمالس السماع طقساً تعبدايً روحانياً أحلقوه ابلذكرجعل  وقد  
املدونة  ه( 197)  مالكاإلمام  قال   الشعر    ":يف  تعليم  على  اإلجارة  وأكره 

نوح    :معناه":  ه(544)عياضالقاضي  قال  و ،  (1) "وعلى كتابة ذلك  ،والنوح
فمن اعتقد يف ذلك أنه قربة هلل  ،  املتصوفة وإنشادهم على طريق النوح والبكاء

 .  (2)" فهو ضال مضل  -تعاىل   -
فإن أصل مساع القصائد  "    : ه ( يف وصف هذه البدعة728قال ابن تيمية)  

والشوق احملبة  حترك  للقلوب  مرققة  قصائد  إبنشاد  تلحينا  اخلوف    ، كان  أو 
الصوت    يورمبا ضموا إليه آلة تقو . .  ،وغري ذلك  ،ألسفأو احلزن وا   ،واخلشية

ومن املعلوم    ،(3) وهو الضرب ابلقضيب على جلد خمدة أو غريها وهو التغبري
ولألصوات طبائع متنوعة تتنوع  . .  .  أن استماع األصوات يوجب حركة النفس

فيجمعون بني الصوت    ،وكذلك للكالم املسموع نظمه ونثره  ،آاثرها يف النفس
وهذا األمر يفعله بنو آدم من أهل الدايانت    ،املناسب واحلروف املناسبة هلم

وغري أهل الدايانت ممن ُيرك بذلك حبه وشوقه    ، كالنصارى والصابئة  ؛البدعية
ك  فخلف بعد أولئ.  أو غري ذلك  ،أو محيته وغضبه  ،أو حزنه وأسفه  ،ووجده

من صار جيمع عليه أخالطا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد  
 . (4) " النفوس بزعمهم إىل التوبة والوصول يف طريق أهل االرادة

 
 (. 3/431املدونة ) (1)
 (. 1487ص:) على الكتب املدونة، للقاضي عياض  التنبيهات املستنبطة (2)
خمد ة، خيرج له صوت، وينشدون معه أشعارًا مرقِ قة مزهِ دة.  ضرب بقضيب على جلٍد أو    : التغبري  (3)

 . (29ص:مسألة السماع البن القيم)
 . (1/305االستقامة ) (4)
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قال: »وعظنا   بن سارية رضي هللا عنه؛  العرابض  وقد صح من حديث 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون، ووجلت منها  

: " ميزوا هذا الكالم؛  ه(360)  قال اإلمام اآلجري.  (1) احلديث. . .  لقلوب«ا
فإنه مل يقل: صرخنا من موعظة، وال زعقنا، وال طرقنا على رؤوسنا، وال ضربنا  
على صدوران، وال زفنا، وال رقصنا؛ كما يفعل كثري من اجلهال؛ يصرخون عند  
املواعظ ويزعقون ويتغاشون وهذا كله من الشيطان يلعب هبم، وهذا كله بدعة  

ا: اعلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم أصدق الناس  وضاللة، ويقال ملن فعل هذ
-   ،موعظة، وأنصح الناس ألمته، وأرق الناس قلبا، وخري الناس من جاء بعده

وال    ،وال رقصوا  ،وال زعقوا  ،ما صرخوا عند موعظته  -ال يشك يف ذلك عاقل
زفنوا، ولو كان هذا صحيحا؛ لكانوا أحق الناس هبذا أن يفعلوه بني يدي رسول  

 .  (2)  صلى هللا عليه وسلم، ولكنه بدعة وابطل ومنكر، فاعلم ذلك "هللا
 ( بطة  ابن  ذلك  مثل  "اإلابنة" وبني خمالفته 387وذكر  ه( رمحه هللا يف 

 .  (3) هلدي السلف، وأنكره
بدعة، إذا رأيت  "فقال:    ؟ عن التغبري  ه( 241)أمحد بن حنبل  اإلمام   وسئل

 .  (4) "أخرىإنسااًن منهم يف طريٍق فخْذ يف طريق 
 

  (، 3،85(، والطرباين يف املعجم الكبري )1/15اتباع سنة اخللفاء )  : رواه ابن ماجه يف سننه، ابب  (1)
 (.  37) والرتهيب  صححه األلباين يف صحيح الرتغيب و 

 . (1/378االعتصام )وانظر: ، ( 2،333األربعون حديثًا ) (2)
 . (7،195اإلابنة الكربى )انظر:  (3)
 .( 32( الكالم على مسألة السماع )4)



 

 

 

42 
 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

قول   اإلسالم  شيخ  نقل  شيًئا  خل  ":  ه(204)الشافعيوملا  ببغداد  فتح 
فعنده أن  قال: ".  "أحدثْته الزاندقة يحسمونَه التغبرَي َيصحدُّون به الناس عن القرآن

  ،بل هو عنده مضاد لإلميان  ،ن يقال فيه مكروه أو حرامأعظم من  أهذا السماع  
 .  (1) "زل به سلطانوشرع دين مل أيذن هللا به ومل ين

 :  عاشوراء يوم احلزن يف  إظهار :املطلب الرابع   
اختاذ العشر األوىل من حمرم كل عام مأمتاً  أيضا  مما ابتدع يف ابب احلزن  و 

احلسني   وفاة  على  العزاء  فيه  عاشوراء  يقام  يوم  توافق  من  .  اليت  وهذا 
وقد   الدين  يف  والباطنية  الرافضة  أدخلها  اليت  ابن كثري الضالالت    حكى 

وقد أسرف الرافضة  "ن الرافضة فقال: و عن ذلك حني حكم البويهي ه(774)
الدابدب تضرب   فكانت  وما حوهلا،  األربعمائة  بويه يف حدود  بين  دولة  يف 
الطرقات   يف  والتْب  الرماد  ويذر  عاشوراء،  يوم  يف  البالد  من  وحنوها  ببغداد 

الناس احلزن والبكاء، وكثري  واألسواق، وتعلق املسوح على الدكاكني، ويظهر  
منهم ال يشرب املاء ليلتئذ موافقة للحسني، ألنه قتل عطشان، مث خترج النساء  

وجوههن عن  يف    ،حاسرات  حافيات  وصدورهن،  وجوههن  ويلطمن  ينحن 
األسواق، إىل غري ذلك من البدع الشنيعة، واألهواء الفظيعة، واهلتائك املخرتعة،  

 .  ( 2) "أن يشنعوا على دولة بين أمية; ألنه قتل يف أايمهم  وإمنا يريدون هبذا وأشباهه

 
 . ( 279/ 1الستقامة )ا (1)
 (. 11/577البداية والنهاية ) (2)
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احلزن   مظاهر  يظهروناومن  السواداليت  لبس    ، (1) التطبريو   ،اللطمو   ، : 
ومما يروونه .  واالستماع لقصائد احلزن واملأساة اليت حتكي قصة مقتل احلسني 

  - زورا-ه(148)منسوابً إىل جعفر الصادق  ه(460)يف كتبهم ما رواه الطوسي
وقد شققن اجليوب َو َلَطْمَن اخلدود الفاطميات على احلسني . . . أنه قال: "

 . (3) وعلى مثله ت حْلَطمح اخلدود و تشق اجليوب "   -(2) عليه السالم -بن علي  ا
ورد    وهذه البدع واجلهاالت فضال عن كونا خمالفة صرُية لعموم ما

ليس منا من ، فقال: "النهي عن لطم اخلدود وشق اجليوب  من  عن النيب  
اجلاهلية بدعوى  ودعا  اجليوب،  وشق  اخلدود،  أيضا  ،  (4) " لطم  خمالف  فهو 

من كون يوم عاشوراء يوم شكر، وما ورد    ورد عن رسول هللا    خلصوص ما
 .  (5) استحباب صيامهمن 

 
ا. معجم ألفاظ الفقه  يتم خالله ضرب الرؤوس ابلسيوف وإدماؤه  ،نوع من مراسم العزاء  : التطبري  (1)

   .(114ص:اجلعفري)
وقد غلب هذا يف  " :قال ابن كثريوختصيص آل البيت رضي هللا عنهم ابلسالم من بدع الرافضة،  (2)

عبارة كثري من النساخ للكتب أن يحفرد علي رضي هللا عنه أبن يقال " عليه السالم " من دون  
سائر الصحابة أو " كرم هللا وجهه "، وهذا وإن كان معناه صحيحا، لكن ينبغي أن يسوى بني  

عثمان أوىل بذلك  الصحابة يف ذلك؛ فإن هذا من ابب التعظيم والتكرمي، والشيخان وأمري املؤمنني  
 (. 517/  3منه رضي هللا عنهم " " تفسري ابن كثري " ) 

 .(8/325للطوسي ) ،هتذيب األحكام  (3)
  ما ينهى من الويل ودعوى اجلاهلية عند املصيبة   :اببكتاب: اجلنائز،  البخاري يف صحيحه،    رواه  (4)

 . 1298حديث: ،(2/81)
وهل أاتك حديث  "ب قول هللا تعاىل:  كتاب: أحاديث األنبياء، ابالبخاري يف صحيحه،    رواه  (5)

 .3397حديث: .( 4/153) [9]طه: "موسى
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

أمتاً كما تفعل الرافضة ألجل  وأما اختاذه م"ه(:  795)   قال ابن رجبو 
قتل احلسني بن علي فيه، فهو من عمل من ضل سعيه يف احلياة الدنيا وهو  
ُيسب أنه ُيسن صنعاً، ومل أيمر هللا وال رسوله ابختاذ أايم مصائب األنبياء  

 . (1) "فكيف مبن هو دونم  ،وموهتم مأمتاً 
أي: احلسني رضي  –فمن ذكر ذلك اليوم مصابه  ه(: "973وقال اهليتمي ) 

ا ملا رتبه تعاىل وإحرازً   ، لألمرمل ينبغ أن يشتغل إال ابالسرتجاع امتثااًل   -هللا عنه
بقوله ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )  :عليه 

وحنوه من عظائم    ذلكب  ال يشتغل ذلك اليوم إال و [،  157]البقرة:(ڍ
واحلزن   ،الطاعات كالصوم الندب  من  الرافضة  ببدع  يشغله  أن  إايه  مث    وإايه 

وإال لكان يوم وفاته صلى    ،والنياحة واحلزن إذ ليس ذلك من أخالق املؤمنني 
 . (2) "هللا عليه وسلم أوىل بذلك وأحرى

 املطلب اخلامس: إظهار احلزن على وداع رمضان:  
ومما استحدث من البدع فيما يتعلق ابحلزن، ما يسمى: "توحيش رمضان"،  

أوحش    والتوحيش هو: قول اخلطباء على املنابر يف آخر مجعة من رمضان: "ال
هللا منك اي شهر رمضان، ال أوحش هللا منك اي شهر القرآن، اي شهر املصابيح،  

 
    .(54ص:)  ، البن رجبلطائف املعارف (1)
 . (2/535الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة )  (2)
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يفعلها أحد من السلف،  وهذه بدعة مل  .  (1)اي شهر الرتاويح، اي شهر املفاتيح"
البدع،   هبذه  رمضان  توديع  عنهم  يرد  سيما  ومل  آداب  حبالناس  و ال  إىل  اجة 

يتعلمونا ملا يستقبلهم من صدقة الفطر ومواساة الفقراء وغري ذلك مما يقتضيه  
 .  (2) املقام

وداع   "نشيد  رمضان:  على  احلزن  يف  االبتداع  مظاهر  من  وكذلك 
هذه العادة  "إصالح املساجد" بقوله: "رمضان"، وقد وصفه صاحب كتاب  

املستهجنة جارية يف أغلب املساجد، ذلك أنه إذا بقي من رمضان مخس ليال  
أو ثالث جيتمع املؤذنون واملتطوعون من أصحاهبم، فإذا فرغ اإلمام من سالم  

رمضان انسالخ  .  .  وتر  على  التأسف  يف  منظومة  مقاطيع  يتناوبون  أخذوا 
ابذلني قصارى جهدهم يف الصيحة والصراخ بضجيج يصم اآلذان  .  .  ،رمضان

ولعلم الناس أبن مثل تلك الليايل هي ليايل الوداع ترى يف  .  . .  ،ويسمع الصم
أطراف املساجد وعلى سدده وأبوابه وداخل صحنه النساء والرجال والشبان  

إىل غري ذلك مما لو رآه السلف  . .  ؛لدان، حبالة تقشعر لقبحها األبدانوالو 
 .  (3) " لضربوا على أيدي مبتدعيه، وقاوموا بكل قواهم من أحدث فيه

وهذه  .  * ومن ذلك أيضا تبادل التعازي ألجل وداع شهر رمضان، وفراقه
ا التكبري  البدع مع كونا ال أصل هلا فإنا مناقضة للنصوص؛ إذ أن هللا شرع لن

 
(، بدع القراء    1/269معجم البدع )وانظر:  (،  161  ص: مد الشقريي )،حمل( السنن واملبتدعات1)

 (. 42ص:)
   . (146انظر: إصالح املساجد من البدع والعوائد ) (2)
 . املرجع السابق (3)
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

التعزية وال  احلزن  يشرع  ومل  الصيام،  عبادة  من  الفراغ  تعاىل.  بعد  هللا   : قال 
( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)

واألصل أن يوم العيد هو يوم فرح وسرور، يتعبد هللا فيه إبظهار ،   [185]البقرة:
وقد  .  (1) الفرح إبكمال العدة واستيفاء الشهر، فإن هذا من أظهر شعائر الدين

»َدْعهحَما اَي    : قالالنيب صلى هللا عليه وسلم جلاريتني أن تغنيان ابلدف، و أذن  
 .  (2) أاََب َبْكٍر، ِإن  ِلكحلِ  قَ ْوٍم ِعيًدا، َوِإن  ِعيَداَن َهَذا اليَ ْومح«

النيب صلى هللا عليه وسلم: قول    يعارضوإظهار احلزن يف ناية رمضان  
فَ ْرَحَتاِن  ل"ل ِبَصْوِمِه"ص ائِِم  َفرَِح  رَب هح  َلِقَي  َوِإَذا  َفرَِح  أَْفَطَر  ِإَذا  أي  .  (3) يَ ْفَرححهحَما 

  :أي  ه،يف الدنيا فرحة عند فطر   :إحدامها  للصائم مراتن من الفرح عظيمتان:
أو ابألكل    ،أو بوجدان التوفيق إلمتام الصوم  ،إفطاره ابخلروج عن عهدة املأمور

فرحة    : واألخرى،  أو مبا يرجو من حصول الثواب  ،والشرب بعد اجلوع والعطش
 . (4) أو الفوز ابللقاء  ،أو حصول الثناء ،بنيل اجلزاء :أي ،عند لقاء ربه

أما ما ينقل عن بعض السلف أنه يظهر عليه احلزن يف ناية رمضان، أو  
كان ينادي يف آخر ليلة من    عن علي رضي هللا عنه أنهكالذي يروى  يوم العيد  

 
 (.3/29معرفة السنن واآلاثر )انظر:  (1)
صحيحه   البخاريرواه    (2) ابب  :، كتابيف  األنصار،  وسلم    :مناقب  عليه  هللا  صلى  النيب  مقدم 

 . (5/67) ينة وأصحابه املد
( ، ومسلم  3/26البخاري يف صحيحه،كتاب الصوم ،ابب: "هل يقول إين صائم إذا شحتم" )  رواه   (3)

 (.2/807فضل الصيام )  :ابب  ،كتاب الصيام،
 . (249/ 6مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ) ( انظر:4)
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 ، شهر رمضان: اي ليت شعري من هذا املقبول فنهنيه ومن هذا احملروم فنعزيه
ه( فقال: "ورد عن  795فقد وجه ذلك ابن رجب )،  (1) مثلهوعن ابن مسعود  

السلف فرح   أنه  بعض  يوم  إنه  له:  فيقال  الفطر،  يوم عيد    يظهر عليه احلزن 
فيقول:   له عماًل، فال  صدقتم، ولكين  "وسرور،  أعمل  أن  أمرين موالي  عبد 

، وهذا خلوفه من عدم القبول، وخشيته من أن يكون  (2) أدري أيقبله مين أم ال؟"
املقصر    وهو ندم عمله يف رمضان مردوًدا، وهذا ال يدل على التعبد هلل بذلك،  

فيكون من قبيل احلزن على فوات الطاعة، واخلشية من عدم القبول، وهو  
بيانه، وضابطه أًل يظهر على اجلوارح فيستبدل   ابعث حممود كما سيأيت 

 . شعرية الفرح ابلعيد إبظهار احلزن
وافق   فيما  السلف  بعض  عن  النقول  هذه  مبثل  العربة  أن  بيان  وسبق 

        . النصوص
يتب سبق  من  ومما  وكذا  مبتدع،  فهو  احلزن  بطول  هللا  تعبد  من  أن  ني 

استجلب احلزن ابلسماع احملرم، ومن جعل يوم عاشوراء، أو آخر رمضان أايًما  
 .  للحزن، فهو مبتدع وليس على طريق سنة

 
 * * * 

  

 
 . (210لطائف املعارف )انظر:  (1)
 . ( 209املرجع السابق )ص: (2)
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

 أحكامه: و   على األقدار املتعلقة ابألمر الشرعي،احلزن    املبحث الثاين: 
 : هأحكامو ،  على فوات الطاعةاحلزن  األول:  املطلب

( ک ک ک گ):فقال تعاىل  أقسم هللا يف كتابه ابلنفس اللوامة،

فقد روى    -يف أحد أقوال املفسرين -  وهي اليت تلوم صاحبها   [،  2]القيامة:
عن 310)  الطربي  قال:  ه(104)  ُماهد  ه(  فات"،  ما  على  وتلوم    ، تندم 

برة وال فاجرة، إال وهي تلوم  ليس من نفس  ":  ه(207)  قال الفراء، و (1)"عليه
وإن كانت عملت سوءا،  .  قالت: هال ازددت  ،نفسها، إن كانت عملت خريًا

    . (2) "، عن ابن عباسه(114) وهذا قول عطاء. قالت: ليتين مل أفعل
يف سورة التوبة حال الثالثة الذين ختلفوا عن غزوة  جل جالله  وقد ذكر هللا  

وصف    شرعي    عذر  بغري تبوك   فوات    يبني أببلغ  على  احلزين  املستاء  حال 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )طاعة، فقالال

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

اي ": ه(110) قال احلسن [، 118]التوبة:(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
 حراًما، وال أصابوا دًما حراًما، وال أفسدوا يف  وهللا ما أكلوا مااًل   !سبحان هللا

 
 . (24/49تفسري الطربي ) (1)
 . ( 4/390تفسري الواحدي ) (2)



 

 

 

49 
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الغزاة عن رسول هللا   فبلغ منهم ما    األرض، غري أنم قد أبطئوا يف تلك 
 .  (1)"تسمعون

وكانوا أهل حاجة فقال:      هيف شأن الذين استحملو قال جل جالله  و      
وأعينهم تفيض من الدمع حزان أال    ،فتولوا يبكون  ،"ال أجد ما أمحلكم عليه"

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ):جيدوا ما ينفقون، ومسوا "البكاؤون"

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

دحوا على ما  دحوا على نفس احلزن، وإمنا مح فلم ميح ،  [92]التوبة:(ې ې
قوة من  احلزن  عليه  على  و إميانم،    دل  ُيزنوا  مل  الذين  ابملنافقني  تعريض  فيه 

  يف ولكن ُيمد  "  :ه( 751، قال ابن القيم ) (2)ختلفهم، بل غبطوا نفوسهم به
ال ذاته، فإن املؤمن إما أن ُيزن على تفريطه    ،والزمه  ،ومصدره  ،احلزن سببه

 ،هتخمالفته ومعصي  يفما أن ُيزن على تور طه  إخدمة ربه وعبوديته، و   يف   وتقصريه
وأوقاته أايمه  اإلميان  ،  وضياع  على صحة  يدل  حياته،   ،قلبه  يف وهذا  وعلى 

  ، حيث شغل قلبه مبثل هذا األمل فحزن عليه، ولو كان قلبه ميتاً مل ُيس بذلك
ومل ُيزن ومل يتأمل، فما جلرح مبيت إيالم، وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره  

 .  (3) ، فإنه يضعفه"ذا األمل أقوى، ولكن احلزن ال جيدى عليههب

 
 . (6/1904تفسري بن أيب حامت ) (1)
 .( 1/501انظر: مدارج السالكني ) (2)
 . (279طريق اهلجرتني وابب السعادتني )ص: (3)
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

، فإنه منهي  من رمحة هللا  إىل اليأس والقنوط   وضابط هذا احلزن أال يفضي 
الشيطان  عنه، مصائد  من  إبراهيم ،  وهو  لسان  على  تعاىل  ڄ ڄ )  قال 

كبرية من كبائر    والقنوط  [. 56]احلجر:(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
قال: "أكرب الكبائر: اإلشراك ابهلل، واألمن من    عن ابن مسعود  فالذنوب،  

هللا روح  من  واليأس  هللا،  رمحة  من  والقنوط  هللا،  قال  .  (1) "مكر 
هللا"  "القنوط:  :ه(1255)الشوكاين رمحة  من  فهو:  .  (2) اإلايس  اليأس  أما 

  ،فمعنامها واحد؛ إال أن القنوط أشد من اليأس  ،(3) انقطاع الطمع من الشيء
من رمحة هللا   والقنوط. (4) أشد اليأس وأمته":"القنوط :ه(542قال ابن عطية )

، أحدها: أن جيهل كونه تعاىل قادراً عليه"  تعاىل ال ُيصل إال  عند اجلهل أبمور:
هل  ن جيواثلثها: أ،  تعاىل عاملاً ابحتياج ذلك العبد إليهواثنيها: أن جيهل كونه  

 .  (5) "كونه تعاىل، منز هاً عن البخل، واحلاجة 
  

 
(، وصححه  2/340(، والبيهقي يف شعب اإلميان)9/156يف املعجم الكبري )  أخرجه الطرباين   (1)

 .(2051، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ) ( 1/104الزوائد) اهليثمي يف ُممع
 . ( 11،471(، وانظر: اللباب يف علوم الكتاب )260/4فتح القدير ) (2)
 . ( 1،633(، وانظر: نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر )1،463معجم الفروق اللغوية )  (3)
 (. 6،314( وانظر : معاين القرآن للنحاس )3،366احملرر الوجيز ) (4)
 (.11/471اللباب يف علوم الكتاب ) (5)
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 : هأحكامو  ، احلزن على فعل املعصيةاملطلب الثاين: 
"من   :األصل يف املؤمن أن يحسر ابحلسنة، ويحساء ابلسيئة، كما قال النيب     

فجعل االستياء واحلزن على فعل  ،  (1) "سر تهح حسنتهح و ساءته سيئتهح فهو مؤمن
،  ولذا كان  الندم على مقارفة الذنب من شروط قبول التوبة،  سيئة من اإلميانال
عن عبد هللا بن معقل، قال: كان أيب عند ابن مسعود، فسمعه يقول: مسعت  ف

حىت قال بعض أهل العلم: " يكفي يف التوبة    ،(2) »الن َدمح تَ ْوبٌَة«   :رسول هللا  
فهما    والعزم على عدم الَعْود،   حتقق الندم، فإنه يستلزم اإلقالع عن الذنوب،

 .  (3)"انشئان عن الندم ال أصالن معه
هو     احلزن:  األسفو .  األسف  :والندم  يف  تيمية .  (4) املبالغة  ابن  عد    وقد 

على سببه ثاب صاحبه  الدين من احلزن الذي يح ه ( احلزن على املصيبة يف  728)
فيكون    ؛وُيمد عليه  ،وقد يقرتن ابحلزن ما يثاب صاحبه عليه"  :فقالوابعثه،  

 .  (5)"كاحلزين على مصيبة يف دينه  ؛ حممودا من تلك اجلهة ال من جهة احلزن

 
  : ابب  ،يف سننه  ( ، والرتمذي41/447)  -رضي هللا عنها–أخرجه أمحد يف مسنده عن عائشة    (1)

 . (2165رقم:  (، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )4/465ماجاء يف لزوم اجلماعة )
التوبة )  :، اببيف السنن  ابن ماجهو ( ،  7/116)يف مسنده  أمحد  أخرجه    (2) ( ،  2/1420ذكر 

 . ( 9/252صحيح وضعيف سنن ابن ماجه )، يف  وصححه األلباين
 . (4/1637مرقاة املفاتيح )وانظر:  (، 13/471فتح الباري ) (3)
 .(5/ 9( ، )12/572لسان العرب ) (4)
 (. 10/17ُمموع الفتاوى ) (5)
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

واملؤمن ال تتم له لذة مبعصية أبدا، وال يكمل  ":  ه(751)  قال ابن القيمو  
هبا فرحه، بل ال يباشرها إال واحلزن خمالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة ُيجبه  
عن الشعور به، ومىت خلى قلبه من هذا احلزن، واشتدت غبطته وسروره فليتهم  
إميانه، وليبِك على موت قلبه، فإنه لو كان حيا ألحزنه ارتكابه للذنب، وغاظه 

 .  (1)"وصعب عليه
وضابط هذا احلزن أال يشغله عن الطاعة، وال ينقله للقنوط واليأس من       

القيم ) ابن  قال  قلبه  ه(:  751رمحة هللا،  "وهذا يدل على صحة اإلميان يف 
ولكن احلزن ال جيدي عليه بل الذي    ،حيث شغل قلبه مبثل هذا األمل فحزن
 . (2) ينفعه أن يستقبل السري وجيد ويشمر" 

ومما سبق يتبني أن احلزن املتعلق ابألوامر الشرعية إن كان لفوات طاعة  
  أو فعل معصية فيؤجر اإلنسان على الباعث ال على نفس احلزن، بشرط أن ال 

ينقله إىل القنوط من رمحة هللا، وال اليأس من روح هللا، وال يكون معه سوء ظن  
 . برب العاملني، الرمحن الرحيم، غافر الذنب، وقابل التوب

 
 * * * 

  

 
 (.  2/276إحياء علوم الدين )وانظر: (،  1/198مدارج السالكني ) (1)
 . (1/350تفسري الراغب األصفهاين )  . (177،12ابب يف الصرب على املصائب )  شعب اإلميان ،  (2)
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 أحكامه:و ، الكوين على األقدار املتعلقة ابألمر : احلزن لثاملبحث الثا
ان ما ال انفكاك عنه، جعل هللا الدنيا دار ابتالء، وفيها من املصائب واألحز 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ): تعاىل   قال

أخرب هللا املؤمنني أن الدنيا دار بالء  "قال:     عن ابن عباس  (ڤ ڤ
وبيانه يف  أحوال متفاوتة،  بواعث خمتلفة و   هذا احلزن لهو ،  (1) "وأنه مبتليهم فيها
 املطالب التالية: 

املتعلقة ابلنفس، وأحكامه، وفيه  األقدار الكونية  احلزن على  املطلب األول:  
 مسألتان:

 املسألة األوىل: احلزن على املصائب، وأحكامه: 
  ال   ، وهذا حزن جبلي،إصابة مبرض، أوضيق عيشكفقد حبيب، أو وذلك   

صرب واحتسب،  مد ويثاب عليه إن  وُيح .  إن مل يتجاوز فيه  يؤاخذ عليه العبد؛
قَ ْوًما ابْ َتاَلهحْم، َفَمْن َصرَبَ فَ َلهح الص رْبح،    " ِإن  هللَا ِإَذا َأَحب  :    قال واسرتجع،  

، ويف رواية: "َفَمْن َرِضَي فَ َلهح الرِ َضا، َوَمْن َسِخَط فَ َلهح  (2) َوَمْن َجزَِع فَ َلهح اجْلَزَعح "
 . (3) الس َخطح"

 
تفسري الراغب األصفهاين  وانظر:  (.  177،12يف الصرب على املصائب )  :( شعب اإلميان، ابب1)

(1/350 .) 
(. وصححه األلباين يف  1/89(، واملنذري يف الرتغيب والرتهيب)39/35رواه أمحد يف املسند)(  2)

 (. 1/351ع )صحيح اجلام
حديث حسن غريب من  ، وقال: "(4،601ابب ماجاء يف الصرب على البالء )  الرتمذي،  رواه(  3)

الوجه ماجه يف سننهو   ."هذا  الب،  ابن  على  الصرب  األلباين، يف  (2،1332ء )الابب  . وحسنه 
 (.  5/396صحيح وضعيف سنن الرتمذي )
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

قَاَل: "َما يحِصيبح اْلمحْسِلَم ِمْن َنَصٍب َواَل َوَصٍب    َعْن َأيب هحَريْ رََة َعْن الن يبِ   و 
ِإال  َكف َر اَّلل ح هِبَا ِمْن    - َحىت  الش وَْكِة يحَشاكحَها -َواَل َهمٍ  َواَل ححْزٍن َواَل أًَذى َواَل َغمٍ   

 .  (1) َخطَااَيهح "
ف ر  "ك  :لذا قالوحمل الثواب على احلزن هنا كونه بلية أصيب هبا املؤمن،  

واحتسب انل األجر    ،إذا صرب املؤمن على مصيبة احلزنهبا من خطاايه"، مث  
: "وفرٌق بني ما يثاب عليه العبد من املأمورات،  ه(751)   قال ابن القيم.  من هللا

 . ( 2) وما يثاب عليه من البليات"
اجلزع   على  يدل  مبا  مصحوابً  إذا كان  عنه  ومنهياً  مذموماً  احلزن  ويكون 

 .  قضاءالعلى  والسخط
 : ومن ذلك

»ليس منا من لطم    قال صلى هللا عليه وسلم:قد  و   : اللطم، وشق اجليب*  
اجلاهلية« بدعوى  ودعا  اجليوب،  وشق  ابن  .  (3) اخلدود،  قال 

وكأن السبب يف ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا  ":  ه(852)حجر
 .  (4) "ابلقضاء

الوجه:و "    مخش  َأمْحََقنْيِ  لقوله صلى هللا عليه وسلم:  َصْوَتنْيِ  َعْن  َنَْيتح 
ِعْنَد محِصيَبٍة، مَخِْش وحجحوٍه، َوَشقِ  جحيحوبٍ  ، وقد  (5) ". . .  فَاِجَرْيِن: َصْوٍت 

  عن رسول هللاروى  ملا  و  ألنه من عمل اجلوارح،التصفيق ابليد    يدخل فيه
 

 (. 7/114يف كفارة املرض) ( رواه البخاري، كتاب املرضى، ابب: ماجاء 1)
 (. 297طريق اهلجرتني)( 2)
    سبق خترجيه.  (3)
 (. 3/164فتح الباري ) (4)
حسن،  حديث  وقال:    ،(3/319)  ما جاء يف الرخصة يف البكاء   : رواه الرتمذي يف سننه ،ابب  (5)

   . (28/356يف اجلامع الصحيح ) ،  وحسنه األلباين ،(3/62)   يف املصنف  ،وابن أيب شيبة
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 هـ  1442  ربيع اآلخر  واخلمسون  التاسعالعدد  
 

أن رجال قال: اي رسول هللا ما ُيبط األجر من املصيبة؟    صلى هللا عليه وسلم
عليه  النيب صلى هللا  مِشَالِِه« وصفق  َعَلى  بَِيِميِنِه  الر جحلح  يحَصفِ َق  »َأْن  قال: 

 .  (1) وسلم بيمينه على مشاله
رحِوَي أَْيضا َأن الض ْرب على  : قال الذهيب: "  وكذا الضرب على الفخذ     

والضرب على  "  :الفتاوى اهلندية، وجاء يف  (2) "ِصيَبة ُيبط اأْلجراْلَفْخذ ِعْند اْلمح 
والصدر القبور  ،الفخذ  على  النار  اجلاهلية  ،وإيقاد  رسوم  والباطل    ،فمن 

 . (3) "والغرور
فكل هذه األفعال إذا اقرتنت ابحلزن فإنا خترجه من احلزن املباح إىل احلزن      

  وأما سوى ذلك يفعلها اإلنسان إبرادته،  املنهي عنه؛ ألنا من أفعال اجلوارح و 
 . (4) مل يقرتن حبزنه حمرم  فال أيمث صاحبه إذا -كدمع العني، وحزن القلب -

والندب *      املراثي:  النياحة،  وبعض  العرب"يف  جاء  ،  واملناحة  "لسان   :
مث استعمل    ،التناوح وهو التقابلوالنوح أصله    (5) والنوح: النساء جيتمعن للحزن 

امليت  على  البكاء  يف  وتقابلهن  النساء  اجتماع  عمل  .  (6) يف  من  والنياحة 

 
  شعيب األرانؤوط، قال احملقق: "عبداحلميد بن بكار:   ( حتقيق:297ص:أليب داود )  ، املراسيل  (1)

 .  "وابقي السند رجاله ثقات روى عنه مجع، وذكره ابن حبان يف "الثقات"،
   (. 260ص:تنبيه الغافلني أبحاديث سيد املرسلني )(. ومل أجد احلديث إال يف:  196الكبائر )ص:    (2)
 . (167/ 1الفتاوى اهلندية ) (3)
 (. 10/17ُمموع الفتاوى )انظر:  (4)
 (. 2/627لسان العرب ) (5)
 (. 1/199فتح الباري ) (6)
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 "دراسة عقدية"  أنواع احلزن، وأحكامه

 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

  :قال أن رسول هللا  عن أيب هريرة ف اجلاهلية، وقد نى عنها اإلسالم،
النِ َياَحةح،   ْساَلِم:  اإْلِ أَْهلح  َيرْتحكحهحن   اَل  اجْلَاِهِلي ِة  َعَمِل  ِمْن  َوااِلْسِتْسَقاءح  "َثاَلٌث 

"  ، اِبأْلَنْ َواءِ  »لَْيَس ِمن ا َمْن َضَرَب اخْلحدحوَد، َوَشق  اجْلحيحوَب،  ، وقال:  (1) َوالت  َعاي حرح
قوله: " ليس منا "  ه(: "597، قال ابن اجلوزي)(2) َوَدَعا ِبَدْعَوى اجْلَاِهِلي ِة« 

الكسب من ضرب  أي ليس على طريقتنا وسنتنا، وإمنا نى عما يدخل حتت  
وأما دعوى اجلاهلية فما كانوا  . وشق اجليب، ومل ينه عن البكاء واحلزن ،اخلد

 .  (3)"يذكرونه عند موت امليت، اترة من تعظيمه ومدحه، واترة من الندب عليه
وأايديهوا     اْلَميِ ت  مشائل  تعد  َأن  واشجاعاه،    واكرمياه،  :فَ ي حَقال  ؛لن دب: 

 .  (4) واجباله ،واكهفاه
النياحة  ويف     كثرية عن الرسول صلى هللا عليه وسلم؛    أحاديث   النهي عن 

.  وجل، وفيه تشبه ابالستعداء  ألن ذلك يشبه التظلم واالستغاثة على هللا عز
 .  (5) وما فعله هللا تعاىل؛ فهو حق وعدل

، وكل ما يهيج  وكذلك ال جيوز الصراخ على امليت، والدعاء ابلويل والثبور
قال   األحزان،  هتيج  اليت  املراثي  بعض  ومنه  النياحة،  قبيل  من  فهو  احلزن 

 
(، وصححه األلباين يف  7/410(، وابن حبان يف صحيحه )12/519أمحد يف مسنده )  رواه   (1)

 (.  113/ 5"التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان " )
 (. 2/82ليس منا من ضرب اخلدود ) :ابب كتاب: اجلنائز،   يحه،البخاري يف صح رواه (2)
 . (297/ 1انظر: كشف املشكل من حديث الصحيحني ) (3)
 (. 100ص:للنووي ) ، حترير ألفاظ التنبيهانظر:  (4)
 .( 172ص:احلوادث والبدع ) انظر:  (5)
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النائحة مطلقاه(: "684القرايف) النواح وتفسيق  األمر على حترمي  وال    ،ليس 
على إابحة املراثي وعدم تفسيق الشعراء الذين يرثون املوتى من امللوك واألعيان 

على    ،بل احلق أن كال من النواح واملراثي  ،مطلقا، وإن اشتهر ذلك بني الناس
 . ومندوب ، ومباح ،وحرام صغرية، حرام كبرية :أربعة أقسام

أما ضابط ما هو حرام كبرية من النواح واملراثي، فكل كالم يقرر يف النفوس   
ويوضح لألفهام نسبة الرب سبحانه وتعاىل إىل اجلور يف قضائه والتربم بقدره،  

فيحمل    ، ذا امليت مل يكن مصلحة بل مفسدة عظيمةوأن الواقع من موت ه
أو    ،مرثية  ،أو نثرا  ،نظما كان  ؛السامعني على اعتقاد ذلك يكون حراما كبرية

وتبالغ فيما  .  .  ،ا يقتضي فرط مجال امليتوذلك كأن تقول النائحة لفظً   ،نواحا
إىل غري ذلك من صفات امليت اليت يقتضي  .  .  ،كان يفعل من إكرام الضيف 

    . . املصاحلمثلها أن ال ميوت، فإن مبوته تنقطع هذه 
مل يصل إىل الغاية املذكورة  .  .  فكل كالم  :أما ضابط ما هو حرام صغريةو 

  ، إال أنه يبعد السلوة عن أهل امليت، ويهيج األسف عليهم  ،يف القسم األول
على   بعثهم  ورمبا  وضجرهم،  صربهم  وقلة  نفوسهم  تعذيب  إىل  يؤدي  حىت 

 . .  ريةوضرب اخلدود يكون حراما صغ ،وشق اجليوب ،القنوط
وأما ضابط ما هو مباح من النواح واملراثي فكل كالم مل يكن فيه شيء مما  

  ،بل ذكر فيه دين امليت، وأنه انتقل إىل جزاء أعماله احلسنة  ،يف القسمني قبله
وأنه أتى عليه ما قضى على عامة الناس، وأن هذا سبيل ،  وُماورة أهل السعادة

يكون    ،وابب ال بد من دخوله  ،اخلالئق  وأنه موطن اشرتك فيه مجيع  ،ال بد منه
 . . . مباحا خاليا عن التحرمي
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

من أمر أهل    ؛وأما ضابط املندوب فكل كالم زاد على ما يف قسم املباح 
وحثهم على طلب األجر والثواب، وأنم ينبغي هلم أن ُيتسبوا    ،امليت ابلصرب

وحنو    ،ويعتمدون يف حسن اخللف على هللا تعاىل  ،ميتهم يف سبيل هللا تعاىل
 .  (1)"ا به إليه مأمورً يكون مندوابً  ،ذلك

ملا تويف ابنه   ه(513)ابن عقيلوقد فهم السلف ذلك، والتزموه، نحقل عن 
فقرأ    ،فلما دفن جعل يتشكر للناس  ،ا مجياًل صربً   حزن عليه وصرب  ، أنهعقيل
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ):  قارئ

عقيل  [78]يوسف:( مب  ابن  املوضع    ،فبكى  وضج  الناس  وبكى 
للقارئ  ،ابلبكاء ابن عقيل  نياحة،  "  :فقال  فهو  احلزن  يهيج  إن كان  اي هذا 

 .  (2) "والقرآن مل ينزل للنوح بل لتسكني األحزان
ذلك كومما   لهتيدخل يف  ميتا  اإلنسان  فيها  خياطب  اليت  املذكرات    ، ابة 

اخلواطر اليت هتيج    كذا، و بعده  ويذكر فيه عظيم فقده له، وتكالب الدنيا عليه
 .  احلزن، والشعر الذي من هذا الباب

رضي هللا    ا على حديث عبد هللا بن أيب أوف معلقً   ه( 388)  قال اخلطايب 
الذي ذكره من املراثي: النياحة،  و  "  :(3) "عن املراثي  نى رسول هللا  "  :عنه

 
 (. 181/ 2للقرايف ) ، الفروق (1)
 (. 294/ 2) مفلح، البن ( اآلداب الشرعية واملنح املرعية2)
ماجة،    (3) ابن  امليت)رواه  على  البكاء  يف  ما جاء  )ح  507/  1ابب:  واحلاكم يف  (1592(،   ،

وضعفه    ." فيه إبراهيم اهلجري وقد ضعفوه"قلت:  ( وصححه، وقال الذهيب:  1/512املستدرك)
 (. 273/ 10األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة)



 

 

 

59 
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وما يدخل يف معناها من أتبني امليت على ما جرى عليه مذاهب أهل اجلاهلية  
اليت فيها ثناء    من قول املراثي، ونصب النوائح على قبور مواتهم، فأما املراثي

على امليت ودعاء له، فغري مكروهة، وقد رثى رسول هللا غري واحد من الصحابة،  
وندبته فاطمة بكالم مذكور عنها، ورثي أبو بكر وعمر وغريمها من الصحابة  

 . (1) مبراث رواها العلماء، ومل يكرهوا إنشادها، وهي أكثر من أن حتصى"
وئ )  ذلك قول املنافقني عمن قحتل:  من  :قول: "لو" على سبيل اًلعرتاض*

 ه(: " 310)قال ابن جرير. [156]آل عمران:(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
يعين: أنم يقولون ذلك، كي جيعل هللا قوهلم ذلك حزان يف قلوهبم وغما، وجيهلون  

 ( 2) . أن ذلك إىل هللا جل ثناؤه وبيده
: » َوِإْن َأَصاَبَك َشْيٌء، َفاَل تَ قحْل َلْو َأين ِ  أن النيب    وعن أيب هريرة       

َما َشاَء فَ َعَل، فَِإن  َلْو تَ ْفَتحح َعَمَل  فَ َعْلتح َكاَن َكَذا وََكَذا، َوَلِكْن قحْل َقَدرح هللِا وَ 
فإن لو تفتح عمل الشيطان أي يلقي يف  ":  ه(676)قال النووي.  (3) الش ْيطَاِن«

 .  (4) "القلب معارضة القدر ويوسوس به الشيطان

 
(1)  ( احلديث  وا(1/649غريب  )  نظر:.  األحوذي  )  ،(6/253حتفة  الباري"  -3/164و"فتح 

651.) 
 (. 7/330تفسري الطربي ) (2)
  يف األمر ابلقوة وترك العجز واالستعانة ابهلل وتفويض املقادير هلل  : مسلم يف صحيحه، ابب  رواه  (3)

   .(2664، حديث )(4/2052)
 (.16/216شرح النووي على مسلم ) (4)



 

 

 

60 
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

" لو " تستعمل على وجهني: أحدمها على وجه  ه (: "728قال ابن تيمية)      
احلزن على املاضي واجلزع من املقدور فهذا هو الذي نى عنه كما قال تعاىل:  

،  [156]آل عمران: ( وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)
فإن لو  . . .  »وهذا هو الذي نى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم حيث قال: 

ضر وال ينفع بل  يوذلك    ،أي: تفتح عليك احلزن واجلزع  «تفتح عمل الشيطان
 . (1) "اعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك

نهى الرجل بعد إصابة ما قدر له أن يقول: لو أين فعلت كذا لكان كذا  ف
وكذا، وأخرب أن ذلك ذريعة إىل عمل الشيطان، فإنه ال جيدي عليه إال احلزن  

بل    ،يقة الصدر والسخط على املقدور، وما ذاك جملرد لفظ " لو "والندم وض
ملا قارنا من األمور القائمة بقلبه املنافية لكمال اإلميان الفاحتة لعمل الشيطان،  

والتفويض    ،اإلميان ابلقدر  : وهو  ؛بل أرشد العبد يف هذه احلال إىل ما هو أنفع له
 كان وال بد؛ فمن رضي فله الرضى  وأنه ما شاء هللا  ، والتسليم للمشيئة اإلهلية
 .  (2) ومن سخط فله السخط

وأيمث   ،فاملؤمن مأمور حىت يف حال حزنه أن يكون مؤمًنا بقضاء هللا وقدره
واجلزع، واالعرتاض    على َتاوز حزنه إىل أقوال أو أفعال تدل على التسخط
وقد بني هللا تعاىل أثر  على أمر هللا، فإن من اإلميان التسليم والرضا أبقدار هللا،  

اإلميان ابلقدر يف ختليص القلب من القلق الناتج عن احلزن على فوات حمبوب،  

 
 . (18/348ُمموع الفتاوى ) (1)
 .(5/60إعالم املوقعني عن رب العاملني ) (2)
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )أو اخلوف من حصول مكروه، فقال 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ 

 ، [23-22]احلديد  (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئائ ەئ 
رمحه هللا: "وأخرب هللا عباده بذلك،    ه(1376)  قال الشيخ عبد الرمحن السعدي

ألجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما أصاهبم من اخلري والشر،  
فال ييأسوا وُيزنوا على ما فاهتم مما طمحت له أنفسهم، وتشوفوا إليه لعلمهم  

 .  (1) "لك مكتوب يف اللوح احملفوظ، ال بد من نفوذه أن ذ
البيهقيو       تفسري    ه(458)قال  قول    :اآليةيف  يؤكد  وهذا   "

هللا-  ه(403)احلليمي اآلية:    -رمحه  هذه  ابحلزن"إيف  املراد  التسخط    :ن 
 . (2) فرح التبذخ والتكرب"  :والتفجر، واملراد ابلفرح

، فقد عد العلماء هذا الرتك من  مما كان يفعله قبل املصيبة  ترك شيئ*
أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي،  ":  ه(181)  باركاملقال عبد هللا بن  اجلزع،  

وابنه يف املوت، فقال: ابنك يقضي وأنت تصلي؟ فقال: إن الرجل، إذا كان  
 . (3) "له عمل يعمله، فرتكه يوماً واحداً، كان ذلك خلاًل يف عمله

    " لبعض وقيل:  ابن  والفقهاء،    مات  العلماء  إليه  فاجتمع  البصرة،  قضاة 
فتذاكروا ما تبني به جزع الرجل من صربه، فأمجعوا أنه إذا ترك شيئاً مما كان  

 . (4) "يصنعه فقد جزع
 

 . (1،842تيسري الكرمي الرمحن ) (1)
 . (1/397شعب اإلميان ) (2)
 (. 1/397شعب اإلميان )  (3)
 . (166ص:)  ، للمنبجي تسلية أهل املصائب (4)
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

وتعمد  * تقصد  من  مبصيبة؛  يصاب  من  بعض  يفعله  ما  اعتزال  ومنه 
:  ه(108)  قال بكر بن عبد هللا املزين،  اًلجتماعات واألفراح ومالزمة البيت

 .  (1)"من االستكانة اجللوس يف البيت بعد املصيبة "كان يقال: 
أنكر    وقد :  *وكذلك ترك الزينة اليت كانت من عادته من أجل املصيبة

هو من   :وقال  ،أن يرتك لبس ما عادته لبسه  ه(238)  راهويهبن  اق  اسحإ
أصيب عبد هللا بن مطرف مبصيبة، فرأيته أحسن شيء  "قال اثبت:  و .  اجلزع

  ه( 95)كان سعيد بن جبري  ي:قال خالد بن أىب عثمان القرشو .  شارة وأطيبه
  :وقال  ي،فكشف القناع عن رأس  ،اأطوف ابلبيت متقنعً   فرآين  يف ابين  يعزيين

 .  (2) "االستكانة من اجلزع
القيم   ابن  "  ه(751)قال  املصيبة:  السلف عند  وابجلملة  عن حال 

وال يرتكون ما كانوا    ،ا من زيهم قبل املصيبةفعادهتم أنم مل يكونوا يغريون شيئً 
 .  (3) "للصرب وهللا سبحانه أعلم فهذا كله منافٍ  ،يعملونه

غري  –وقد نى النيب صلى هللا عليه وسلم عن أن حتد املرأة على أحد  
دخلت على أم  ":  بنت أيب سلمة  قالت زينب.  أكثر من ثالثة أايم  -زوجها 

.  حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم، حني تويف أبوها أبو سفيان بن حرب
مث  .  فدهنت به جارية.  خلوق، أو غريهفدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة  

 
 .(273عدة الصابرين وذخرية الشاكرين )  (1)
 ، والصفحة نفسها. املرجع السابق (2)
 (.273عدة الصابرين وذخرية الشاكرين )(3)
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مث قالت: وهللا، ما يل ابلطيب حاجة، غري أين مسعت  .  مسحت بعارضيها
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يقول: »ال ُيل المرأة تؤمن ابهلل، واليوم  
أشهر   أربعة  زوج  على  إال  ليال  ثالث  فوق  ميت  على  حتد  أن  اآلخر، 

 .  (1) ا«وعشرً 
النيب صلى هللا عليه وسلم    أمهلقد    مما ينايف الصرب، و   مالزمة البكاء*وكذا  
بَ ْعَد  بعد وفاته    – ثالاث    - آل جعفر   تَ ْبكحوا َعَلى َأِخي  مث أاتهم فقال: » اَل 

على امليت من غري ندبة ونياحة    فيه داللة على أن البكاء والتحزنف.  (2) اْليَ ْوِم« 
 . (3) جائز ثالثة أايم 

 *مسأله: هل البكاء ينايف الصرب؟
فطر هللا عليه  أما البكاء عند املصيبة فهو أثر من آاثر احلزن، وهو مما  -      

فيه واحلياة  ماخللق، كما خلق  تعاىل:املوت  قال  مح جخ حخ مخ جس ) ، 

مقتضيات الفطر فال  ، وما كان من  [44-43]النجم:( حس خس مس حص مص
، وإمنا أيت الشرع بتهذيبه،  (4) أيت الشرع مبنعه فليس ابستطاعة اإلنسان حبسه

البكاء على   وضبطه لئال يتجاوز املباح املأذون به؛ لذا فاجلمهور على إابحة 

 
 . (2/78إحداد املرأة على غري زوجها ) :اجلنائز، ابب :أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب (1)
(2)  ( مسنده  أمحد يف  سننه  ،(3/279أخرجه  داوود يف  الرأس وأبو  حلق  الرتجل، ابب:    ، كتاب: 

 . (2/1367يف مشكاة املصابيح )( وصححه األلباين 3/83)
 (  11/164عون املعبود شرح سنن أيب داوود )  (3)
 (  287/ 3البن بطال ) البخاري،شرح صحيح  (4)
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

  النيب    ، وقد بكى(1) امليت، ما مل يكن مصحواًب بنواح أو ندب وحنو ذلك
مات   فإبراهيم  ابنهملا  مالك  عن  ،  بن  رسول هللا  أنس  مع  دخلنا  قال:   ،
 القني، وكان ظئرا أيب سيف  فأخذ رسول هللا  إلبراهيم  (2) على   ،  

إبراهيم، فقبله، ومشه، مث دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم جيود بنفسه، فجعلت  
: وأنت اي رسول  تذرفان، فقال له عبد الرمحن بن عوف    عينا رسول هللا  

َا َرمْحٌَة« »ِإن  الَعنْيَ  :  مث أتبعها أبخرى، فقال    ،هللا؟ فقال: »اَي اْبَن َعْوٍف ِإن 
َُيْزَ  َوالَقْلَب  إِبْ َراِهيمح  َتْدَمعح،  اَي  ِبِفَراِقَك  َوِإان   رَب َُّنا،  يَ ْرَضى  َما  ِإال   نَ قحولح  َواَل  نح، 

هذا احلديث يفسر البكاء  ":  ه(852)   قال احلافظ ابن حجر،  (3) َلَمْحزحونحوَن« 
القلب من غري سخط   العني، ورقة  املباح، واحلزن اجلائز، وهو ما كان بدمع 

  :ه(804وقال ابن امللقن )،  (4) "يف هذا املعىنألمر هللا، وهو أبني شيء وقع  
املراد  " من  أشكل  ما  يبني  وهو  البكاء،  يف  وقع  شيء  أبني  احلديث  وهذا 

ابألحاديث املخالفة له، وفيه ثالثة أوجه جائزة: حزن القلب، والبكاء، والقول  
  الذي ال حتذير فيه، وأن املمنوع النوح وما يف معناه مما يفهم أنه مل يرض بقضاء 

 
، البن عبد  (، وانظر يف حكم البكاء على امليت: االستذكار1/190اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ) (1)

)  ،اجملموع  ،(3/68)  الرب )،  (5/207للنووي  السالم  واآلاثر  1/065سبل  السنن  معرفة   ،)
(5/345) . 

 (.3/154النهاية يف غريب احلديث، ابن األثري )يقال لزوج املرضعة "ِظئر".  (2)
صحيحه،  رواه  (3) اجلنائز،    البخاري يف  بك    :اببكتاب:  »إان  وسلم:  عليه  هللا  النيب صلى  قول 

   .(2/82حملزونون« )
   . (3/174فتح الباري ) (4)
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احلسن   قَاَل  وقد  احلزن،  على  ُمبولة  الفطرة  إذ  له،  ويتسخط  هللا 
 . (1)": العني ال ميلكها أحد، صبابة املرء أبخيهه(110)البصري

ا لرسول هللا  شهدان بنتً "قال:    ،بن مالك رضي هللا عنهوكذا حديث أنس  
القرب،  صلى هللا عليه وسلم، قال: ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس على  

 . (2) "قال: فرأيت عينيه تدمعان
َ الَ ي حَعذِ بح  يف مقام آخر ضابط اإلذن ابلبكاء، فقال:    وبني   » ِإن  اَّلل 

ي حَعذِ بح هِبََذا   َوَلِكْن  الَقْلِب،  الَعنْيِ، َواَل حِبحْزِن  ِلَسانِِه    – ِبَدْمِع  ِإىَل  أَْو    - َوَأَشاَر 
 .  (3) يَ ْرَحمح«

انتحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عند تلقيه خرب    كما ورد يف بعض اآلاثر
عن خالد بن سلمة املخزومي، قال: ملا جاء  ف.  جعفر وزيد رضي هللا عنهما 

مصاب جعفر، وزيد أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند منزل زيد فلما  
كان ابلباب تلقته ابنة لزيد فجهشت يف وجهه ابلبكاء فبكى رسول هللا صلى  

»َشْوقح احْلَِبيِب    ه وسلم حىت انتحب فقيل: اي رسول هللا ما هذا؟ قال:هللا علي
: َأشدُّ البكاء ،  (4) ِإىَل احْلَِبيِب« ويف حديث ابن عمر ملا نحعِ َي إِليه  .  (5) والن ِح يبح

 . (6) : َغَلب عليه الن ِح يبح بن عدي ححْجرٌ 
 

ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم: »إان بك حملزونون«  كتاب اجلنائز:    البخاري يف صحيحه،  رواه   (1)
(2/82).   

   .(2/79من يدخل قرب املرأة ) : ابب اجلنائز،  :،كتابهصحيحرواه البخاري يف   (2)
 .(2/84البكاء عند املريض ) :ابب كتاب: اجلنائز، البخاري يف صحيحه،   رواه (3)
وقد حترفت فيه "خالد بن سلمة"    ، (، وذكره ابن سعد يف الطبقات297  : املراسيل أليب داود )ص(  4)

ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان    ورواه (،  3/34انظر: الطبقات الكربى )  إىل "خالد بن مشري"
 لكنه منقطع.  ( رجاله ثقات، 1/230ويف حاشية سري أعالم النبالء للذهيب )  (،1/139)

 . (306ص:خمتار الصحاح ) (،1/222)الصحاح  (5)
 . (8،60البداية والنهاية ) (6)
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

: " رضي هللا عنه، قال  عمركما ورد عن الصحابة مثل هذا املعىن فعن         
يبكني على أيب  الوليد-سليمان    دعهن  أو    - يعىن خالد بن  نقع  ما مل يكن 

 . (1) "والنقع: الرتاب على الرأس، واللقلقة: الصوت ،لقلقة
" َدْعهحن ، فَِإذا أوجب،   :أما ما ورد من النهي عن البكاء؛ كما يف قوله       

فهو حممول    (2) َفاَل تبكني ابكية " قَالحوا: َوَما اْلوحجحوب اَي َرسحول هللا؟ قَاَل: " اْلَمْوت "
قوال  األ بعد أن ذكر  ه( 751)   قال ابن القيمعلى البكاء املعهود يف اجلاهلية،  

وهو    ،: "فإذا بكى على امليت البكاء احملرمحترميهالبكاء على امليت و يف جواز  
والبكاء على امليت عندهم اسم لذلك    ،البكاء الذي كان أهل اجلاهلية يفعلونه

أتمل امليت بذلك يف قربه، فهذا التأمل هو عذابه    ،وهو معروف يف نثرهم ونظمهم
عليه األحا(3) ابلبكاء  هذه  يف  شيخنا  طريقة  وهذه  التفريق  .  (4)ديث"،  وهبذا 

الذي ذكره ابن القيم فيما يقع عليه اسم البكاء ميكن اجلمع بني النهي عن  
عشرة حجة تدل على    وأورد رمحه هللا يف "عدة الصابرين" اثينالبكاء وجوازه،  

 
 . (2/80يكره من النياحة على امليت ) ما  :ابب  كتاب: اجلنائز،  ،هصحيحرواه البخاري يف   (1)
(، وأبو داوود يف سننه، كتاب: اجلنائز، ابب: يف فضل من  39/163رواه اإلمام أمحد يف املسند )   (2)

الطاعون   يف  )3/188)مات  صحيحه  يف  حبان  وابن  يف  7/461(،  األلباين  وصححه   .)
   . (7/461"التعليقات احلسان" )

. رواه البخاري، كتاب:  »إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه«يقصد قوله صلى هللا عليه وسلم قال:  (  3)
كان    يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه« إذا"قول النيب صلى هللا عليه وسلم:    :ابباجلنائز،  

 . (2/79" )النوح من سنته
 .(108عدة الصابرين وذخرية الشاكرين )  (4)
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على البكاء الذى معه    يوقال: "فتعني محل أحاديث النه  ،عدم كراهة البكاء
 .  (1) "ندب ونياحة 

البكاء فاملراد به  ه(: "463بن عبد الرب)قال ا كل حديث أتى فيه ذكر 
 . (2)   " ( حخ مخ  ) : ن هللا تعاىل يقولأل  ؛النياحة عند مجاعة العلماء

ه( من وجه آخر حسن، أبن هذا كان  320ومجع بينهما احلكيم الرتمذي )
منهم رحفع  يف أول األمر؛ ألن الناس حديثي عهد ابجلاهلية، فلما متكن اإلميان  

لتتوقد انر املصيبة،    ي فالنياحة هي تعديد األحوال كاملراث  هذا النهي، قال: "
الفجيعة وتقوى  الرأفة،  الفائت  .  وحرقات  والتلهف على  السخط  فذلك من 

وكانوا ُيتشدون لذلك، ويتخذون عليه الطعام، وتتبع نساؤهم امليت  .  املفقود
. .  .  وال املشركني يف مصائبهمفهذه كلها أح. . .  إىل املدفن هبذه الصفات

.  ،بدين اإلسالم، أمرهم ابلصرب والنزول على حكمه  فلما ابتعث هللا رسوله
وزجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن النياحة، وعن كل ما أشبه النياحة،  .  

أراد بذلك حسم هذا الباب  . .  وكل سبب من أسباهبا؛ حىت نى عن البكاء؛
حلداثة عهدهم أبمر اجلاهلية، حىت بلغ من حسمه أن ناهم    ،على املسلمني 

كانوا إذا زاروا القبور    أنم  ؛فبني عليه السالم علة النهى. .  .  عن زايرة القبور
، قالوا هجرا، فصاروا إىل النياحة، فلما متسكوا وعقلوا اإلسالم أطلق هلم الزايرة

حىت إذا اهتدوا وفقهوا أطلق هلم من ذلك ما مل    ، وحسم عليهم أبواب النياحة
 . (3) "يكن به أبس

 
 .(273عدة الصابرين وذخرية الشاكرين )  (1)
 .(108عدة الصابرين وذخرية الشاكرين )  (2)
   .(83( املنهيات )3)
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

ه ( أن البكاء على امليت على وجه  728)  ويرى شيخ اإلسالم ابن تيمية
وبني أن من جيمع بني دمع العني ورضا القلب أكمل   ة حسن مستحب،الرمح 

ف اجلزع،  لغلبة  أو  القسوة،  لغلبة  إما  ذلك؛  يقدر على  لكن  ممن ال   " يقول: 
البكاء على امليت على وجه الرمحة حسن مستحب، وذلك ال ينايف الرضا،  

بكى    ملا  خبالف البكاء عليه لفوات حظه منه، وهبذا يعرف معىن قول النيب  
وإمنا يرحم هللا من   ،على امليت وقال: إن هذه رمحة جعلها هللا يف قلوب عباده

فإن الفضيل    ،فإن هذا ليس كبكاء من يبكي حلظه ال لرمحة امليت  ،عباده الرمحاء
بن عياض ملا مات ابنه علي فضحك وقال: "رأيت أن هللا قد قضى فأحببت  

وأما رمحة  .  نسبة إىل أهل اجلزعأن أرضى مبا قضى هللا به" حاله حال حسن ابل
كما قال    ،فهذا أكمل  امليت مع الرضا ابلقضاء ومحد هللا تعاىل كحال النيب  

فذكر  ،   [ 17]البلد: ( ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)  تعاىل
 . (1) "سبحانه التواصي ابلصرب واملرمحة

أكمل اخللق قد أقر ابحلزن    وقد يرد على هذا إشكال، وهو: أن النيب  
،  » َوِإان  ِبِفرَاِقَك اَي إِبْ َراِهيمح َلَمْحزحونحوَن«والبكاء على فراق إبراهيم وذلك يف قوله  

)اي إبراهيم حملزونون(   ،فراقك( أي: بسبب مفارقتك إايانب)وإان  "  :قال يف املرقاة
وفيه إشارة إىل أن من مل ُيزن فمن قساوة قلبه، ومن مل يدمع  ا،  ا وشرعً أي: طبعً 

فهذا احلال أكمل عند أرابب الكمال، من حال من مات له  ه،  فمن قلة رمحت
 .  (2)"ولد من املشايخ فضحك، فإن العدل أن يعطى كل ذي حق حقه

 
 (. 58( التحفة العراقية )1)
 (. 3/1230( مرقاة املفاتيح )2)
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وقد يكون معىن قول ابن تيمية: "يبكي حلظ ه" أي: لفوات مصلحته من  
يف الندب، فيكون من اجلزع، أما البكاء للفراق فهو من بكاء    امليت؛ فيدخل

، وهذا يدل على سبب احلزن  (1) »َوِإان  ِبِفَراِقَك«   الرمحة والرقة، فقد قال النيب  
اَي إِبْ َراِهيمح َلْواَل  "يف الرواية األخرى:    وهو "الفراق"، ويدل على ذلك قوله  

َوأَن  آِخَراَن َسيَ ْلَحقح أِبَو لَِنا حَلَزان  َعَلْيَك ححْزاًن هحَو َأَشدُّ    ،أَن هح أَْمٌر َحقٌّ, َوَوْعٌد ِصْدقٌ 
َواَل نَ قحولح َما يحْسِخطح    ،َوَُيَْزنح اْلَقْلبح   ،تَ ْبِكي اْلَعنْيح   ،ِمْن َهَذا, َوِإان  ِبَك َلَمْحزحونحونَ 

" العزاء: هو ما يرجوه من  فبني أن سبب احلزن: هو لوعة الفراق، وأن  ،  (2) الر ب 
 .  اللقاء

وعليه فإن احلزن والبكاء على امليت إن مل يكن فيه تسخط، وال جزع، وال  
اعرتاض على القدر، وكان القلب ملؤه الرضا، ولكن يبكي وُيزن رمحًة ابمليت  
ملا هو مقبل عليه من الشدائد، وكذلك ألمل فراقه فهذا ال يقدر اإلنسان على  

"ما    ه(:449كما قال ابن بطال)  ذلك و ضابط  .  لشرع بصدهدفعه، ومل أيمر ا
 .  (3) كان بدمع العني ورقة النفس، ومل يكن تسخطًا"

 
   .(2/83: »إان بك حملزونون«)رواه هبذا اللفظ البخاري، ابب قول النيب  (1)
(. ومدار احلديث على  4،43(، واحلاكم يف املستدرك )4،115رواه البيهقي يف سننه الكربى )  (2)

(: "قال النووي يف اخلالصة: وحممد بن عبد  84/  4ابن أيب ليلى، قال الزيلعي يف "نصب الراية" )
(:  1،790ليلى ضعيف، ولعله اعتضد"، وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة )  الرمحن بن أيب 

احلفظ، فمثله    سيئأيب ليلى    ابن "سكت عليه احلاكم والذهيب، ورجال إسناده ثقات، إال أن  
 يستشهد به ويعتضد". وهللا أعلم. 

 (. 3/287البن بطال ) ،شرح صحيح البخاري (3)
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

وأختم هذا املطلب مبا ذكره ابن القيم من كمال الشريعة يف اإلذن مبا يقضي  
 فإن اإلحداد على امليت من تعظيم مصيبة "  به اإلنسان وطره من احلزن، فقال:  

املوت اليت كان أهل اجلاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، ويضيفون إىل ذلك شق 
تسخط على الرب تعاىل وأقداره،   إىل غري ذلك مما هو .  .  اجليوب، ولطم اخلدود،

فأبطل هللا سبحانه برمحته ورأفته سنة اجلاهلية، وأبدلنا هبا الصرب واحلمد واالسرتجاع 
بد أن  املوت ال  أنفع للمصاب يف عاجلته وآجلته؛ وملا كانت مصيبة  الذي هو 

يف حتدث للمصاب من اجلزع واألمل واحلزن ما تتقاضاه الطباع مسح هلا احلكيم اخلبري  
اليسري من ذلك، وهو ثالثة أايم َتد هبا نوع راحة وتقضي هبا وطرا من احلزن، فإن 
فطام النفوس عن مألوفاهتا ابلكلية من أشق األمور عليها، فأعطيت بعض الشيء 
ليسهل عليها ترك الباقي، فإن النفس إذا أخذت بعض مرادها قنعت به، فإذا سئلت 

 .  (1) "من إجابتها لو حرمت ابلكلية  ترك الباقي كانت إجابتها إليه أقرب
 .  ، وأحكامهاحلزن على فوات الدنيا املسألة الثانية: 

وجل:   عز  قال  ومتاعها كما  الدنيا  حب  على  آدم  بين  نفوس  هللا  فطر 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

عمران: (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ الشيخ  [  14]آل  قال 
"  1376السعدي) الدنيوية،  ه(:  الشهوات  للناس حب  زين  أنه  تعاىل  خيرب 

فلما  .  .  وخص هذه األمور املذكورة ألنا أعظم شهوات الدنيا وغريها تبع هلا،

 
 .  (112/ 2إعالم املوقعني ) ( 1)
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  ، زينت هلم هذه املذكورات مبا فيها من الدواعي املثريات، تعلقت هبا نفوسهم
 إىل قسمني:   ومالت إليها قلوهبم، وانقسموا حبسب الواقع 

قسم: جعلوها هي املقصود، فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعماهلم الظاهرة  
. والباطنة هلا، فشغلتهم عما خلقوا ألجله، وصحبوها صحبة البهائم السائمة،

فهؤالء كانت زادا هلم إىل دار الشقاء والعناء والعذاب، والقسم الثاين: عرفوا  .  
فجعلوها وسيلة هلم  .  .  ء وامتحاان لعباده،املقصود منها وأن هللا جعلها ابتال

وطريقا يتزودون منها آلخرهتم ويتمتعون مبا يتمتعون به على وجه االستعانة به  
 .  (1) "على مرضاته، قد صحبوها أببدانم وفارقوها بقلوهبم

قد يرتقي  فال يالم املرء على حب الدنيا، فهو مباح مامل يتجاوز فيه، و        
العفاف   النية يف قصد  الندب واالستحباب مع حسن  حب الدنيا إىل مرتبة 
ابلعفاف عن احلرام، وكفاية األهل وصلة األرحام واإلخوان، وإعانة الضعيف،  

 .  (2) وإطعام الطعام
يوماً: إين    ه(144)  قلت أليب حازم":  ه(182)  قال عبد الرمحن بن أسلم

ألجد شيئاً ُيزنين، قال: وما هو اي بين؟ قلت: ححيب ْ الدنيا، فقال يل: اعلم اي  
عز  -ابن أخي أين ما أعاتب نفسي على حب شيء َحب به هللا يل؛ ألن هللا  

حبب هذه الدنيا إلينا، ولكن لتكن معاتبتنا أنفسنا يف غري هذا، أال    -وجل 
دعوان حبها إىل أن أنخذ من شيء يكرهه هللا، وال أن مننع شيئاً أحبه هللا؛  ي

 
 (. 1/123تفسري ابن سعدي ) (1)
   . (8/190) ، البن الوزير اليماينالعواصم والقواصم  (2)
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

فأما  ه (: " 728قال ابن تيمية ).  (1)"فإذا حنن فعلنا ذلك ال يضران حبنا إايها
ُمرد احلب الذي يف القلب إذا كان اإلنسان يفعل ما أمره هللا به ويرتك ما نى  

فإن هللا ال يعاقبه على    ،وينهى النفس عن اهلوى  ،وخياف مقام ربه  ،هللا عنه
إال أن هذا احلب ينبغي أن يضبط، وال ُيمله على أن تكون  .  (2) "مثل هذا

وقد نى سبحانه عن احلزن على الدنيا فقال:    الدنيا مهه، وأن ُيزن ألجلها،
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )

ومزامحة أهلها   ،عن الرغبة يف الدنيا  نهى هللا تعاىل رسوله  ف"  [88]احلجر:( ۆئ

 .  (3)"عليها، وال حتزن عليهم، أي: ال تغتم على ما فاتك من مشاركتهم يف الدنيا
النيب       دعاء  من  مَهَنا  »:  وقد كان  أكرب  نْ َيا  الدُّ َْتَعل  مبلغ  ،  َواَل  َواَل 

الدنيا، بل اجعله    مهنا  ال َتعل أكرب  ، "أي:(4) علمَنا« قصدان وحزننا ألجل 
فيه أن قليالً من اهلم  ه(: "743وقال الطييب )،  (5) "اآلخرة  مصروفاً يف عمل

 .  (6) " البد منه يف أمر املعاش املرخص، بل مستحب 
 

 . (22،63اتريخ دمشق ) (1)
   .(11،107ُمموع الفتاوى ) (2)
 (. 3،65تفسري البغوي )( 3)
عمل  "والنسائي يف   وقال: حسن غريب. (، 5/528)، أبواب: الدعواتأخرجه الرتمذي يف سننه (4)

وحسنه األلباين يف    (،1/310ما يقول إذا جلس يف ُملس كثر فيه لغطه )"، ابب:  والليلةاليوم  
 . (1/272صحيح اجلامع )

   .(3/229شرح املصابيح البن امللك )  (5)
   .(5/1928الكاشف عن حقائق السنن ) (6)
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فمن اهلم الدنيوي ماال بد منه، ولكن املنهي عنه أن يكون هو الشاغل         
له عن اآلخرة، وهو أكرب مهومه، وأن أيسى وأيسف لفوات حظ دنيوي، وقد  

»َمْن َجَعَل اهْلحمحوَم مَهًّا َواِحًدا، َهم     :قالتحوعد من كان مهه الدنيا ابهلالك،  
نْ َيا، مَلْ ي حَباِل  اْلَمَعاِد، َكَفاهح اَّلل ح َهم    دحنْ َياهح، َوَمْن َتَشع َبْت بِِه اهْلحمحومح يف َأْحَواِل الدُّ

 .  (1) اَّلل ح يف َأيِ  أَْوِديَِتِه َهَلَك«
نْ َيا مَه هح، فَ ر َق اَّلل ح َعَلْيِه  عن النيب اآلخر  ديث  احلويف         : »َمْن َكاَنِت الدُّ

نْ َيا ِإال  َما كحِتَب َلهح، َوَمْن َكاَنِت  أَْمَرهح، َوَجَعَل فَ ْقَرهح َبنْيَ  نَ ْيِه، َوملَْ أَيْتِِه ِمَن الدُّ  َعي ْ
 .  (2) اآْلِخرَةح نِي  َتهح، مَجََع اَّلل ح َلهح أَْمَرهح، َوَجَعَل ِغَناهح يف قَ ْلِبِه، َوأَتَ ْتهح الدُّنْ َيا َوِهَي رَاِغَمٌة«

العاقل ال خيلو من احلزن؛ ألنه يتفكر يف  "  :ه(597)  ابن اجلوزي قال       
فأما إذا كان احلزن ألجل الدنيا وما  . . .  سالف ذنوبه، فيحزن على تفريطه

فات منها، فذلك اخلسران املبني فليدفعه العاقل عن نفسه، وأقوى عالجه أن  
اثنتني، واملصيبة   فتصري  املصيبة مصيبة،  إىل  فائًتا، وإمنا يضم  يرد  أنه ال  يعلم 

 .  ( 3) "غي أن ختفف عن القلب وتحدَفع، فإذا استعمل احلزن واجلزع، زادت ثقاًل ينب
الناس  "  :ه(513)قال ابن عقيلو           من عجيب ما نقدت من أحوال 

كثرةح ما انحوا على خراب الداير، وموت األقارب واألسالف، والتحسُّر على  
 

،واحلاكم يف املستدرك  (  2/1375)   ابب اهلم ابلدنياكتاب: الزهد،  أخرجه ابن ماجه يف سننه،    (1)
 (. 3658رقم )  ،وصححه الذهيب يف التلخيص  ، ( وقال : "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"2،481)

والطرباين يف املعجم    (،2/1375اهلم ابلدنيا)   : ابب  كتاب: الزهد،  أخرجه ابن ماجه يف سننه،  (2)
 (. 2/243صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )و   (،6/123األوسط)

 (.41ص:)  ، البن اجلوزيالطب الروحاين (3)
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رأَوا من اندام اإلسالم،  األرزاق، بذمِ  الزمان وأهله، وذكر نكد العيش فيه، وقد  
وتقضي   املعاصي،  وارتكاب  البدع،  وظهور  السُّنن،  وموت  األداين،  وشعث 

ِدي، والقبيح الذي يحوِبق ويحؤِذي   فال أجدح منهم    - العمر يف الفارغ الذي ال جيح
َمن انح على دينه، وال بكى على فارِط عمره، وال آَسى على فائِت دهره، وما  

لة مباالهتم ابألداين، وعظم الدنيا يف عيونم، ضد ما كان  أرى لذلك سبًبا إال ق 
 .  (1)"عليه السلف الصاحل؛ يرضون ابلبالغ، وينوحون على الدين

وهذا احلزن يفرق القلب، ويشغل عن العمل مبا ينفع، وال ينفك عن قلب      
صاحبه، وهو أخطر من احلزن املرتبط بسبب كاملصيبة مثاًل؛ ألن هذا احلزن  

 . تحكًما على القلب يتسخط وجيزع ويزدري نعمة هللا عليهيضل مس
يشغله عن االستعداد لآلخرة،    فضابط احلزن اجلائز على الدنيا أن ال   :وعليه

 . وال يفرق عليه قلبه، وال يزدري نعمة هللا عليه فيتجزع ويتسخط
 وفيه مسألتان:.  األقدار املتعلقة ابلغري، وأحكامهاحلزن على  املطلب الثاين:  

 ، وأحكامه: املسلمني احلزن على مصائباملسألة األوىل: 
لوازم  ن  مو   ،ورابطة احملبة  ،والءعقد ال   بني املؤمنني عقد عظيم، ورابطة وثيقة،

:  لا ق،  وُيزن ملا ُيل به من البالاي  ن يستاء املؤمن ملصاب أخيه،أهذا الوالء  
اجلسد مثل  وتعاطفهم  توادهم وترامحهم  املؤمنني يف  مثل  منه    ،»  اشتكى  إذا 

 .  (2) عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى« 

 
 .(3/240اآلداب الشرعية واملنح املرعية) (1)
 . (1999/ 4تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم )  :أخرجه مسلم يف صحيحه، ابب (2)
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يف هللا كالذي وصف به الشارع املؤمن للمؤمن يف أن كل    ي فاألخ املؤاخ"
واحد منهما لصاحبه مبنزلة اجلسد الواحد؛ ألن ما سر  أحدمها سر  اآلخر، وما  

 .  (1) "ساء أحدمها ساء اآلخر
  فَعْن أََنٍس    ،بلغه نبأح مقتل القراء وقد حزن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا  

َفَما رَأَْيتح َرسحوَل اَّللِ       قَ َنَت َرسحولح اَّلل ِ "قَاَل:   اْلقحر اءح،  قحِتَل    َشْهًرا ِحنَي 
مدى حزنه    ويظهر من وصف أنس حلال النيب  .  (2) "َحزَِن ححْزاًن َقطُّ َأَشد  ِمْنهح 

حىت إنه من شدة حزنه عليهم مكث يدعو    ،على صحابته رضوان هللا عليهم
، وحزن ملا عاد سعد بن عبادة وهو يف غشية من  شهراً على القتلة يف صالته

عن املنذر بن جرير، عن أبيه،  ، و (3)   صلى هللا عليه وسلم   شدة املرض وبكى
كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صدر النهار، فجاءه قوم  "قال:  

 النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل  حفاة عراة ُمتايب 
فتمعر وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا رأى هبم من    ،كلهم من مضر

صلى    هللاابلتشديد أي: فتغري وجه رسول    :فتمعرقال يف "املرقاة": "  ،(4) "الفاقة
، وتواتر عنه  (5) "هللا عليه وسلم، وظهر عليه آاثر احلزن ملا رأى هبم من الفاقة

 .  ذلك عليه الصالة والسالم
 

 (. 28/326)البن امللقنالتوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (1)
(، ومسلم  2/82ِعْنَد اْلمحِصيَبِة ي حْعَرفح ِفيِه احلْحْزنح )رواه البخاري، كتاب: اجلنائز، اَبب: َمْن َجَلَس  (2)

بنحوه يف صحيحه، كتاب: املساجد ومواضع الصالة، ابب: استحباب القنوت يف مجيع الصالة  
 (. 1/469إذا نزلت انزلة)

 (. 2/84) البكاء عند املريض :أخرجه البخاري يف صحيحه، ابب  (3)
 . ( 704/ 2)رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب: احلث على الصدقة ولو بشق مترة  (4)
 . (292/ 1مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )  (5)
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.  هذا احلزن يثاب عليه صاحبه، ويعد حزانً حمموداً من تلك اجلهة ابعث  و 
وُيمد    ،وقد يقرتن ابحلزن ما يثاب صاحبه عليه"  ه (:728كما قال ابن تيمية)

كاحلزين على مصيبة    ؛فيكون حممودا من تلك اجلهة ال من جهة احلزن  ،عليه
فهذا يثاب على ما يف قلبه من حب    ، وعلى مصائب املسلمني عموما  ،يف دينه

 .  (1)"اخلري وبغض الشر وتوابع ذلك
املؤمن أن يكون   قبيل اجلزع، بل على  وضابط هذا احلزن أال يكون من 

ق للمؤمنني،  العاقبة  أبن  تعاىل:  متيقًنا   (ھ ھ ھ ے ے ) ال 

 ، وقال تعاىل: (2) ا وتفضاًل هو حق أوجبه على نفسه الكرمية، تكرمً ف[  47]الروم:

قد حكم  "  : أي   [ 21]اجملادلة: ( ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس)
وقدره الذي ال خيالف وال ميانع وال يبدل، أبن النصرة    ،وكتب يف كتابه األول

، (3) "له ولكتابه ورسله وعباده املؤمنني يف الدنيا واآلخرة وإن العاقبة للمتقني 
كما ال ُيسن ابملؤمن أن يكون هذا احلزن متمكًنا منه شاغاًل قلبه و صارفًا له  

 . عن القيام مبا أوجب هللا عليه 

تيمية   ابن  "728) قال  أفضى ه (:  إن  احلزن -وأما  القلب    -أي  ضعف  إىل 
  ،ا عليه من تلك اجلهةواشتغاله به عن فعل ما أمر هللا ورسوله به كان مذمومً 

 .  (4)"ا من جهة أخرىوإن كان حممودً 

 
 . (10/17(ُمموع الفتاوى )1)
 . (6/322( تفسري ابن كثري )2)
 (. 6/322( تفسري ابن كثري )3)
 (. 10/17( ُمموع الفتاوى )4)
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وال يكون هذا احلزن حممودا إال إذا دفع صاحبه إىل نصرة املسلمني ومواالهتم  
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ھ)قال تعاىل:    -حبسب استطاعته-

إال تعاونوا وتناصروا  أي: "،  [73]األنفال:  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
 .  (1) "يف الدين )تكن فتنة يف األرض وفساد كبري(

 . املسألة الثانية: احلزن على مصائب الكفار، وأحكامه
ملا شرع هللا جل جالله وجوب الرباءة من الكافرين استثىن بعض األفعال  

تعارض الرباءة العامة، ومن ذلك بعض أحوال احلزن، فاحلزن  واألحوال اليت ال  
على مصائب الكفار خيتلف حبسب نوع املصيبة، وابعث احلزن؛ وذلك على  

 التفصيل التايل:
إن كانت مصيبة الكفار يف دينهم، وابعث احلزن هو كفر الكافر، فهذا    -أوًل

ابعث يؤجر عليه صاحبه، وهو طاعة من الطاعات، وإمنا عاتب رب العاملني  
ٿ )  نبيه صلى هللا عليه وسلم ألنه كان يشتد به احلزن عليهم، فقال تعاىل:

  [6]الكهف:( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .  (2) نفسك و مهلكها"أي: "لعلك اي حممد قاتل  

 
 (. 14،87( تفسري الطربي )1)
 (.  17/597تفسري الطربي ) (2)
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

القشريي النيب  ":  ه(465)قال  ولكن  طاعة،  الكافر  على كفر  واحلزن 
ں ): تعاىل  كان يفرط يف احلزن على كفر قومه، فنهي عن ذلك، كما قال

   (1) " [8]فاطر: (ں ڻ ڻ ڻ ڻ
على عمه أيب طالب ألنه مات على الكفر،؛ وكان    ومنه حزن النيب  

إسالمه  النيب من  (2) يرجو  يرجى  ما  وفات  وكابر،  وجحد  عاند  إذا  أما   ،
ي عن احلزن عليه، قال  يعاتبه على حزنه عليهم حني  "ابن إسحاق:    إسالمه نح

، وهبذا يوجه النهي عن احلزن على  (3) "فاته ما كان يرجو منهم: أي ال تفعل
ل تعاىلالكفار  قال  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ):كفرهم، 

السمعاين)  [127]النحل:( ی  "489قال  على  ه(:  حتزن  اَل  َأي: 
وإابئهم     (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): وقال  ،  (4) لإلسالم"أفعاهلم 

قصة شعيب  ،  [176]آل عمران: ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )قال ويف 

  (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ
قوم  "قول:  ي [ 93]األعراف: على  أحزن  وكذبوا  فكيف  هللا  وحدانية  جحدوا 

 . (5) " رسوله، وأتوجع هلالكهم؟
 

 . (4/385) القرطيب تفسري  (1)
البخاري يف صحيح  (2) اجلنائز،  ،  ه رواه  إال هللا    : اببكتاب:  إله  ال  املوت:  عند  املشرك  قال  إذا 

 (.1/54) " ال إله إال هللا" :أول اإلميان قول : ابب  (، ومسلم يف صحيحه،2/95)
 . (17،598تفسري الطربي ) (3)
 . (3،211تفسري السمعاين ) (4)
 . (12،571املرجع السابق ) (5)
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القيم ابن  بني  من    ه( 751)وقد  والرباءة  الرمحة،  بني  اجلمع  "النونية"  يف 
 الكفار، فقال:  

مبا  إوانظر   جارية  األقدار   ىل 
 

إميان   ومن  غي  من  شاء   قد 
كالمها    مقلتني  لقلبك   واجعل 

 
انظراتن  اخللق  ذا  يف   ابحلق 

هبا   وارمحهم  احلكم  بعني   فانظر 
 

الداين  مشيئة  ترد  ال   إذ 
على  وامحلهم  األمر  بعني   وانظر 

 
نظران   إذا  فهما   أحكامه 

مقلتني كالمها    لوجهك   واجعل 
 

ابكيتان  الرمحن  خشية   من 
مثلهم    أيضا  ربك كنت  شاء   لو 

 
 ( 1) فالقلب بني أصابع الرمحن 

 
 

الكفار  ا  -اثنيا على  مصائبحلزن  األموال    ؛الكونية  همألجل  نقص  من 
واملودة    ،بسبب التعاطف معهم  ،واألنفس والثمرات مما يتعلق مبصلحة دنياهم

 . (2) فإن هذا ينايف الوالء والرباء :هلم
وقد أوجب هللا املواالة بني املؤمنني    ،الكفار أعداء هللا وأعداء املؤمنني ف

وبني أن ذلك من لوازم اإلميان، ونى عن مواالة الكفار وبني أن ذلك مفسد  
تعاىل:لإلميان قال  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )  ، 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

املؤمنني  ف  [ 22]اجملادلة:  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ إميان  أن  أخرب 
الكافرين مبوادة  مؤمنً   ،يفسد  من كان  من  وأن  وإن كان  من كفر،  يوايل  ال  ا 

 
 .(19نونية ابن القيم "الكافية الشافية" )  (1)
 . (198قاعدة يف احملبة )  (2)
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 شريفة بنت مصلح السنيديد.  

ا؛ فمن واد الكفار فليس  فأخرب سبحانه أنه ال يوجد مؤمن يواد كافرً ،  (1) عشريته
 . (2) مبؤمن 
املسلم  ليسو  من  جهادهم،    املطلوب  منه  املطلوب  بل  هلم،  العداء  ُمرد 

 ٱ ٻ ٻ)واحلرص على مراغمتهم، وإدخال احلزن عليهم، قال تعاىل:  

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ پ پ پ

الكفار[،  123]التوبة:( ٺ جهاد  شوكتهم  :فمن  إىل كسر    ،السعي 
وإدخال اهلزمية عليهم بكل الوسائل واألسباب املباحة، والتضييق    ،ومراغمتهم

حىت ُيصل اإلقبال على اإلسالم واألدابر عن الكفر، فإن مل ُيصل    ،عليهم
معاداهتم القلبية، واحلزن على  أقل من  من املسلم جهاد ومراغمة للكفار، فال  

 .  مصائبهم ينايف ذلك

وإذا كان هللا قد نى نبيه عن احلزن واألسف على كفرهم وهذا يف مقام  
 دعوهتم، فكيف ابحلزن من أجل مصاب حل هبم؟  

إن   نَِعم هللا على  بل  الفرح مبهلك أعداء اإلسالم أمر مشروع، وهو من 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )تعاىل:    ، قالعباده وعلى الشجر والدواب 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

هللا         [9]األحزاب:( ڍ من  نعمة  الكفار  إهالك  أن  بيان  اآلية  ففي 

 
 ( 5/49تفسري البغوي ) (1)
 .(1،550اقتضاء الصراط املستقيم ) (2)
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تستوجب الشكر، وامنت هبا سبحانه وتعاىل على املؤمنني؛ فإن يف هالك الكافر  
  عن أيب قتادة بن ربعي أنه كان ُيدث: أن رسول هللا  راحة للبالد والعباد، ف

قالوا: اي رسول هللا، ما املسرتيح    ،مر عليه جبنازة، فقال: )محْسرَتِيٌح َومحْسرَتَاٌح ِمْنهح(
نْ َيا، َواْلَعْبدح اْلَفاِجرح  ":  فقال  واملسرتاح منه؟  اْلَعْبدح اْلمحْؤِمنح َيْسرَتِيحح ِمْن َنَصِب الدُّ

، َوالد َوابُّ َيْسرَتِيحح   .  (1) "ِمْنهح اْلِعَبادح، َواْلِباَلدح، َوالش َجرح
  وقد ورد عن السلف أنم كانوا يفرحون هبالك أهل الكفر والبدع، فقد فرح 

قال شيخ  ،  (2) ملقتل "املخد ج" اخلارجي ملا رآه يف القتلى  هلل  شكراً   وكرب  علي  
املؤمنني علي بن أىب طالب رضي  وقاتل أمري  "ه (:  728)   اإلسالم ابن تيمية

بقتلهم،   لقتاهلم، وفرح  املتضمنة  فيهم سن ة رسول هللا  اخلوارَج، وذكر  هللا عنه 
 .  (3) "وسجد هلل شكراً ملا رأى أابهم مقتواًل وهو ذو الثَُّدي ة

أي: اإلمام أمحد بن    –: قيل أليب عبد هللا  ه(311)   قال اخلال لو  
الرجل يفرح مبا ينزل أبصحاب ابن أيب دؤاد، عليه يف ذلك    :−ه(241)حنبل

 (4) قال: ومن ال يفرح هبذا؟  ؟إمث

 
(، ومسلم، ابب ما جاء يف مسرتيح  8/107)  سكرات املوت   :ابب كتاب: الرقاق،    رواه البخاري،  (1)

 (. 2/656) ومسرتاح منه، 
،  (2/748روى القصة كاملة مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة: ابب: التحريض على قتل اخلوارج )  (2)

  رضي هللا عنه سجد هلل شكرا. ، وفيه أن علي(10/590البداية والنهاية )وانظر: 
 (.  20/395ُمموع الفتاوى ) (3)
 (. 5/121السن ة للخالل ) (4)
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ينتسبون   هؤالء  الناس كون  على  التبس  ملا  لإلمام  ورد  السؤال  وهذا 
 .  لإلسالم، وهذا يدل على أنه قد تقرر عندهم الفرح هبالك الكافر

اإلنسانية        الرمحة  قبيل  من  احلزن  إن كان  ميلكها  أما  ال  اليت  الغالبة 
اإلنسان،كأن ُيزن على موت قريب له كافر، ومل يكن من احملادين لدين هللا،  

عن  على أمه، ف  فهذا جيوز وهو مما ال يالم عليه صاحبه، ومنه حزن النيب  
أيب هريرة، قال: زار النيب صلى هللا عليه وسلم قرب أمه، فبكى وأبكى من حوله، 

أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل، واستأذنته يف أن أزور    فقال: »استأذنت ريب يف
 . (1) قربها فأذن يل، فزوروا القبور فإنا تذكر املوت« 

سببه          حبسب  يتفاوت  الكفار  مصائب  على  احلزن  فإن  هذا  وعلى 
 .  وأحواله

  

 
 (. 5/121السن ة للخالل ) (1)
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 اخلامتة 
 :مبا أييتخنلص    ، وضوابطه، احلزننواع  فيما يتعلق أب  عرضهمن خالل ما مت  

واخلشونة، ومنه   الصعوبة، إن احلزن يف اللغة بكل مشتقاته يدور حول  - 1
وهناك بعض    ،مسي احلزن حزان لصعوبتة على النفس، وكونه أمل وتوجع

املصطلحات املقارِبة للحزن مثل: اهلم والغم واألسف والكآبة والكرب من  
 .  ، وتتضمن أمرا زائدا على احلزنالناحية اللغوية

حلزن إىل نوعني: قسم يتعلق أبمور الدنيا كحزن اإلنسان  ميكن تقسيم ا - 2
على موت شخص عزيز عليه أو فوات مصلحة له، وقسم يتعلق أبمور اآلخرة  

 . كحزن املسلم على اقرتافه الذنوب واملعاصي وتقصريه يف الطاعات
حلزن  اباألحاديث النبوية املتعلقة ، و من خالل استقراء اآلايت القرآنية - 3

تظافرت النصوص  ، حممودانفعال غري   – بقسميه املذكورين -احلزن أن  يتبني 
يف النهي عنه، واإلرشاد لدفعه قبل وقوعه ابلتعوذ ابهلل منه، ورفعه بعد وقوعه 

 .  ابألذكار والدعوات، واألسباب الكونية املباحة النافعة
  إذا كان ِمْن حالٍة ُيحَْمدح فيها احلزن فهي حزن املسلم على معصيته أو  - 4

وحىت  أو حزنه على مصائب املسلمني، حبا ووالء يف هللا،  تقصريه يف الطاعة، 
مد ما يدل عليه احلزن من إميان  القلب وسالمته، ويذم إذا  يف هذه احلالة ُيح

 .  أدى إىل القنوط من رمحة هللا، أو استحكم على القلب وثبط عن العمل
ائم، فجعلوه من منازل  مما ابتدعه اجلهلة التعبد هلل ابحلزن الطويل الد - 5

السائرين، واستجلبوه مبجالس السماع البدعية، وكل ذلك من اإلحداث يف  
 . الدين املنايف ملقاصد الشريعة
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من اإلحداث يف الدين إظهار احلزن يف يوم عاشوراء، واختاذه مأمتا،   - 6
 . وكذلك إظهار احلزن يف العيد وتبادل التعازي على فراق رمضان

ى املصائب الكونية من ضرورات النفس البشرية، وال يحذم إال  إن احلزن عل - 7
إذا كان بفعل اجلوارح، كالندب، والنياحة، وغريها من األفعال اليت تدل على  

 . التسخط، واالعرتاض على القدر
احلزن على مصائب الكفار له أحكام خمتلفة، حبسب ابعث احلزن،   - 8

 . وسببه
مل يشغل عن االستعداد لآلخرة، ومل يفرق  جيوز احلزن على الدنيا إذا  - 9

 . القلب، ومل يصحبه جزع وتسخط
 الذي بنعمته تتم الصاحلات،،واحلمد هلل 

 
 * * * 
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 فهرس املصادر واملراجع 
  – الناشر: دار املعرفة    ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي  ،إحياء علوم الدين*

 . بريوت
احملقق: مصطفى عبد القادر   ،بكر عبد هللا بن حممد املعروف اببن أيب الدنيا  أبو،اإلخوان*

 .  م1988 -  1409، 1بريوت، ط  –عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 
 .  حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، الناشر: عامل الكتب  ،اآلداب الشرعية واملنح املرعية*
احملقق: حميي الدين مستو،  ،ىي بن شرف النووي أبو زكراي حميي الدين ُي األذكار النووية،*

 .  م 1990 -ه    2،1410ط ،بريوت  –الناشر: دار ابن كثري، دمشق  
القسطالين،* حممد  بن  أمحد  البخاري،  صحيح  لشرح  الساري  املطبعة   إرشاد  الناشر: 

 .  ه  1323،  7الكربى األمريية، مصر، ط 
حتقيق: سامل حممد عطا، حممد  ،قرطيباالستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري ال*

 .  بريوت –علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 
حممد رشاد سامل، الناشر:  .  ه ( احلراين، احملقق: د728االستقامة، أبو العباس ابن تيمية)*

 .  ه  1403، 1ط   ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
ال* الدين  والعوائد، حممد مجال  البدع  من  املساجد  أحادثه: حممد  ،قامسيإصالح  خرج 

 .  م1983-ه 1403،   5انصر الدين األلباين، الناشر: املكتب اإلسالمي، ط 
إصالح املنطق، املؤلف: ابن السكيت، احملقق: حممد مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث *

 م  2002ه  ,   1423،  1العريب، ط 
  – دار الفكر بريوت    طي،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، حممد األمني الشنقي*

 م    1995 - ه   1415 ،لبنان
، الناشر:  : ُمموعة من الباحثنيحتقيق  إبراهيم بن موسى الشهري ابلشاطيب،  ، االعتصام*

 .  م2008  -ه    1429،  1دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط  
: مشهور بن حسن آل سلمان،  حتقيق  ابن قيم اجلوزية،  ، إعالم املوقعني عن رب العاملني*

 .  ه 1423،  1الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط  
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احملقق: ،ه ( احلراين728اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، ابن تيمية)*
ه   1419  ، 7انصر عبد الكرمي العقل، الناشر: دار عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط  

 .  م1999 -
ْعِلِم بَفَوائِِد محْسِلم، عياض اليحصيب السبيت، احملقق: ُْيىَي ِإمْسَاِعيل، الناشر: دار  *

ح
إكَمالح امل

 .  م 1998 -ه    1419، 1الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط 
الشافعي* املعرفة    ،األم،  دار  الناشر:  إدريس،  بن  حممد  هللا  عبد  سنة  –أبو    بريوت، 

 .  م1990ه / 1410النشر:
احملقق: صدقي مجيل، الناشر: دار الفكر،    البحر احمليط يف التفسري، أبوحيان األندلسي،*

 .  ه  1420الطبعة: 
الرتاث العريب، البداية والنهاية؛ أبوالفداء إمساعيل بن كثري، حتقيق: علي شريي، دار إحياء  *

 .  ه 1408، 1ط
 .  بدع القراء القدمية واملعاصرة، بكر بن عبد هللا أبو زيد، احملقق:، الناشر: مؤسسة قرطبة*
 .  ه  1387، 2اتريخ الرسل وامللوك؛ حممد بن جرير الطربي، دار الرتاث، بريوت، ط*
 .  م1995  - ه   1415  ،اتريخ دمشق؛ ابن عساكر، حتقيق: عمرو بن غرامة، دار الفكر*
املنتدى، * أضواء  مطابع  الناشر:  البدر،  عبدالرزاق  واملصابني،  املرضى  لدعوات  التبيني 

 .  ه 1425، 2ط
الناشر: دار الكتب  ،بشرح جامع الرتمذي، أبو العال حممد املباركفوري   ،حتفة األحوذي *

 .  بريوت –العلمية 
القاهرة،    –الناشر: املطبعة السلفية  ،احلراين  التحفة العراقية يف األعمال القلبية، ابن تيمية*

 .  ه 1399، 2ط
الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، ،تسلية أهل املصائب، حممد بن حممد، مشس الدين*

 .  ه 1426، 2الطبعة
التعرف ملذهب أهل التصوف،: أبو بكر حممد الكالابذي، الناشر: دار الكتب العلمية *

 .  بريوت –
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  1طلبنان،    –الناشر: دار الكتب العلمية بريوت    ن حممد اجلرجاين،علي ب  ،التعريفات*
 .  م1983-ه  1403

التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان، مؤلف األصل: حممد بن حبان، ترتيب:  *
: انصر الدين األلباين، الناشر: دار ابوزير،  ، حتقيقاألمري أبو احلسن علي بن بلبان 

 .  ه  1،1424ط -جدة
الراغب* ابلراغب،  تفسري  املعروف  بن حممد  احلسني  القاسم  أبو  املؤلف:    األصفهاين، 

  - ه     1420،  1جامعة طنطا، ط  -حممد بسيوين، الناشر: كلية اآلداب  .  حتقيق: د
 .  م 1999

احملقق: أسعد الطيب، مكتبة نزار  ،تفسري القرآن العظيم، أبو حممد الرازي ابن أيب حامت*
 .  ه 1419 –  3لسعودية، ط  اململكة العربية ا -مصطفى الباز 

الفداء  *  أبو  املؤلف:  العظيم،  القرآن  القرشياتفسري  سالمة،  ،بن كثري  سامي  احملقق: 
 .  م 1999  -ه  1420الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

تفسري القرآن، أبو املظفر، السمعاين احملقق: ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، الناشر:  *
 .  م1997 - ه 1418، 1ط  – الوطن، الرايض دار 

وعلق عليه:   حققه،تنبيه الغافلني أبحاديث سيد األنبياء واملرسلني، أبو الليث السمرقندي *
دمشق   ابن كثري،  دار  الناشر:  بديوي،  ط    –يوسف    - ه     1421،  3بريوت، 

 .  م2000
 .  هتذيب األخالق، ابن مسكويه، دار الكتب العملية، بريوت *
الرتاث* إحياء  دار  عوض،  حممد  احملقق:  األزهري،  أمحد  بن  حممد  اللغة،    – هتذيب 

 .  م 2001، 1بريوت،ط
احملقق: دار الفالح، الناشر: دار النوادر،    ابن امللقن،  ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح*

 .  م  2008 - ه   1429، 1ط  سوراي،  –دمشق 
القاهرة، ط  -، لناشر: عامل الكتب املناوي التوقيف على مهمات التعاريف، عبد الرؤوف  *

 .  ه 1،1410
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اويش،  ،احملقق: زهري الشآل الشيختيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، سليمان  *
 .  م2002ه /1423، 1الناشر: املكتب االسالمي، بريوت، دمشق، ط 

املنان،* تفسري كالم  الرمحن يف  الكرمي  السعدي   تيسري  الرمحن  الرمحن  ،عبد  عبد  احملقق: 
 . م  2000-ه  1420، 1اللوُيق، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط 

الشافعي  الناشر: مك ،املناوي عبد الرؤوف    ،التيسري بشرح اجلامع الصغري *   – تبة اإلمام 
 .  م 1988  -ه  1408الرايض، الطبعة: الثالثة، 

مؤسسة الرسالة،    حتقيق: أمحد شاكر،  أبو جعفر الطربي،  ،جامع البيان يف أتويل القرآن*
 .  ه 1420ط

الناشر:  ،  سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي، احملقق: بشار عواد  - اجلامع الكبري*
 .  م 1998بريوت، سنة النشر:  – اإلسالمي دار الغرب 

اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، الناشر: *
 .  م 1964 -ه   1384، 2القاهرة، ط – دار الكتب املصرية 

بريوت، مجهرة اللغة؛ أبو بكر حممد األزدي، حتقيق: رمزي منري، دار العلم للماليني،  *
 .  م1987، 1ط

املغرب، ط   –ابن قيم اجلوزية، دار املعرفة    ،اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف*
 .  ه 1418، 1

والبدعة* السنة  السيوطي،  ،حقيقه  الدين  جالل  الرمحن  الرشيد،   عبد  مطابع  الناشر: 
 .  ه  1409

احملقق: علي بن  ،لكيحممد بن الوليد بن حممد بن خلف القرشى املا  ،احلوادث والبدع*
 .  م  1998 - ه   1419، 3حسن احلليب، الناشر: دار ابن اجلوزي، ط 

 .  بريوت –لناشر: دار الكتب العلمية  ،جالل الدين السيوطي ،اخلصائص الكربى *
التصوف* يف  ظهري،  ، دراسات  إهلي  ط  إحسان  والتوزيع،  للنشر  اجملدد  اإلمام    ، 1دار 

 .  ه  1426
،  1بريوت، ط    –قق: مصطفى عطا، الناشر: دار الكتب العلمية  الدعاء للطرباين، احمل*

 .  ه 1413
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البيهقي،  * الكبري،  للنشرا  الدعوات  غراس  الناشر:  البدر،  بدر  الكويت،    ،حملقق: 
 .  م 2009(1ط)

الدالالت النفسية واللغوية ملفهومي اخلوف واحلزن يف القرآن الكرمي، عبد الباقي أمحد،  *
 .  م 2013 ،اخلرطوم ،األنصاري عائدة 

 ،: أبو اسحق احلويينحتقيق وتعليق،جالل الدين السيوطي ،الديباج على صحيح مسلم*
للنشر والتوزيع العربية السعودية    -الناشر: دار ابن عفان  ،   1اخلرب، ط    – اململكة 

 .  م1996 - ه   1416
ال  * عبد  عدي،  وابن  ابجه  وابن  والفارايب  للكندي  فلسفية  دار رسائل  بدوي،  رمحن 

 ، 1997األندلس، بريوت، 
قيم اجلوزية*   ابن  العباد،  املعاد يف هدي خري  الرسالة، بريوت  ،زاد    - الناشر: مؤسسة 

 . م 1994ه  / 1415,   27ط  مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، 
  - ه     420،  1لبنان، ط  – الزهد، أمحد بن حنبل، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  *

 .  م 1999
 . أمحد بن إمساعيل الصنعاين، الناشر: دار احلديث ، سبل السالم*
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، حممد انصر الدين، بن احلاج *

 .  ، مكتبة املعارف1نوح األلباين، الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض، ط  
السيئ يف األمة؛ األلباين، دار املعارف،    سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها*

 .  م1992-ه   1412اململكة العربية السعودية،  -الرايض 
ل* ه   1410،  1عطية الزهراين، دار الراية، الرايض، ط.  حتقيق: د  ، السنة؛ أبو بكر اخَلال 

 .  م1989 -
 .  سنن ابن ماجه؛ حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية*
ه     1430،  1الناشر: دار الرسالة العاملية،ط  -سنن أيب داود، احملقق: شَعيب األرنؤوط*

 .  م  2009 -
بريوت* العلمية،  الكتب  دار  عطا،  حممد  حتقيق:  البيهقي،  الكربى؛  ، 3ط  ،السنن 

 .  م 2003  -ه  1424
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والصلوات* ابألذكار  املتعلقة  واملبتدعات  الشقريي  ،السنن  خضر  حممد 
 .  حممد خليل هراس، الناشر: دار الفكر املصحح:،احلوامدي 

 .  م 2006- ه 1427سري أعالم النبالء؛ مشس الدين الذهيب، دار احلديث، القاهرة،  *
السرية النبوية )من البداية والنهاية البن كثري(، حتقيق: مصطفى عبد الواحد، الناشر:  *

بريوت   والتوزيع  والنشر  للطباعة  املعرفة  النشر:    –دار  عام    - ه     1395لبنان، 
 .  م1976

السعودية،    - حتقيق: ايسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد    شرح صحيح البخاري، ابن بطال،*
 .  - ه  1423 2ط

اإلسالمية* الثقافة  إدارة  الناشر:  البغوي،  لإلمام  السنة  مصابيح  األوىل،  ،شرح  الطبعة: 
 .  ه  1433

بة الرشد للنشر والتوزيع مكت  ،أشرف على حتقيقه: خمتار الندوي   البيهقي،  ، شعب اإلميان*
 .  م   2003  -ه     1423،  1ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند، ط  

حتقيق: أمحد عطار،  ،الصحاح  اتج اللغة وصحاح العربية، املؤلف: أبو نصر اجلوهري *
 .  م 1987  - ه   1407، 4بريوت، ط  – الناشر: دار العلم للماليني 

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه    ؛صحيح البخاري *
وسلم وسننه وأايمه؛ حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري، حتقيق: حممد زهري بن 

 .  ه 1422، 1انصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
  1421،  1ط  ،صحيح الرتغيب والرتهيب، األلباين، الناشر: مكتبة املعارف، الرايض*

 .  م 2000-ه 
 .  الناشر: املكتب اإلسالمي،األلباين ، صحيح اجلامع الصغري وزايدته*
احملقق:    ،الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة، أمحد بن حجر اهليتمي*

  - ه   1417لبنان، الطبعة: األوىل،    –عبد الرمحن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة  
 .  م1997

 .  م 2004  -ه  1،1425ط ،دمشق –دار القلم  اجلوزي، ابنصيد اخلاطر، أبو الفرج *
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األلباين * وزايدته،  الصغري  اجلامع  الناشر:  ،ضعيف  الشاويش،  زهري  طبعه:  على  أشرف 
   .املكتب اإلسالمي

الروحاين * بسيوين  ابن  ،الطب  حممد  احملقق:  اإلسالمية،  :الناشر،اجلوزي،  الثقافة  مكتبة 
 .  م1976-ه1406

الناشر: دار السلفية، القاهرة، مصر،  ،طريق اهلجرتني وابب السعادتني، ابن قيم اجلوزية*
 .  ه 1394، 2ط

الشاكرين* وذخرية  الصابرين  اجلوزية  ،عدة  قيم  ابن كث،ابن  دار  دمشق، الناشر:  ري، 
ه /  1409،  3بريوت/مكتبة دار الرتاث، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، ط

 .  م1989
 .  بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب    ،حممود العيىن  عمدة القاري شرح صحيح البخاري،*
–الرسالة عمل اليوم والليلة، أمحد بن شعيب النسائي،احملقق: فاروق محادة، مؤسسة  *

 .  ه2،1406بريوت،ط
شعيب األرنؤوط،    :العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم، ابن الوزير، حققه*

ط بريوت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة    - ه     1415،  3الناشر: 
 .  م1994

الناشر: دار الكتب    ،عون املعبود شرح سنن أيب داود، حممد أشرف بن أمري بن علي*
 .  بريوت –علمية ال

الفراهيدي   ،العني* أمحد  بن  ومكتبة  ،اخلليل  دار  الناشر:  املخزومي،  مهدي  د  احملقق: 
 . اهلالل

غريب احلديث؛ أبو سليمان محد املعروف ابخلطايب، حتقيق: عبد الكرمي الغرابوي, دار *
 .  ه  1402الفكر، 

 .  م1987  -ه   1408،  1ه (؛ دار الكتب العلمية، ط728الفتاوى الكربى البن تيمية)*
  - الناشر: دار املعرفة ، فتح الباري شرح صحيح البخاري،أمحد بن بن حجر العسقالين *

 .  حممد فؤاد عبد الباقي :ترقيم، 1379بريوت، 
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دمشق،    -الناشر: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب    ،فتح القدير، حممد بن علي الشوكاين*
 .  ه 1414 -  1بريوت، ط 

 .  أنوار الربوق يف أنواء الفروق، الناشر: عامل الكتب الفروق للقرايف = *
 .  ه1356، 1مصر، ط  –املناوي،الناشر: املكتبة التجارية الكربى   فيض القدير،*
تيمية)* ابن  احملبة،  الرتاث   ه (، 728قاعدة يف  مكتبة  سامل،الناشر:  رشاد  احملقق: حممد 

 .  اإلسالمي، القاهرة، مصر
ي  القاموس احمليط،* الفريوزآابدي،حممد بن  الرسالة   عقوب    – بريوت    ،الناشر: مؤسسة 

 .  م 2005 - ه   1426لبنان، الطبعة: الثامنة، 
  –الناشر: مكتبة الرشد    ، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، أبو بكر بن أيب شيبة،*

 .  الرايض
 .  الرايض – الناشر: دار الوطن  اجلوزي، ابن ،كشف املشكل من حديث الصحيحني*  
الناشر: دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع،    الكالم على مسألة السماع،  ابن قيم اجلوزية، *

 .  ه  1432اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -مكة املكرمة 
احملقق: عدانن درويش، الناشر: مؤسسة الرسالة    أيوب بن موسى الكفوي،  الكليات،*

 .  بريوت -
الكتاب،* علوم  يف  احلنبلي،ا  اللباب  عادل  العلمية    بن  الكتب  ط  -دار  ،  1بريوت، 

 .  ه  1419
األنصاري * منظور  ابن  مكرم  بن  حممد  العرب؛  ط  ،لسان  بريوت،  صادر،  ،  3دار 

 .  ه 1414
املعارف،* الرمحن    لطائف  رجباعبد  والنشر،ط    ،بن  للطباعة  حزم  ابن  ،  1دار 

 .  م 2004ه / 1424
الفتاوى * تيمية  ،ُمموع  الرمحن    ،ابن  قاسم،ااحملقق: عبد  فهد   بن  امللك  الناشر: ُممع 

النشر:   عام  السعودية،  العربية  اململكة  النبوية،  املدينة  الشريف،  املصحف  لطباعة 
 .  م 1995ه / 1416

 .  الناشر: دار الفكر،،املؤلف: النووي "مع تكملة السبكي واملطيعي"اجملموع شرح املهذب  *
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 .  األردن، حتقيق: األلباين - الشمائل، الرتمذي، الناشر: املكتبة اإلسالمية خمتصر *
اجلوزية* قيم  ابن  نستعني،  وإايك  نعبد  إايك  منازل  بني  السالكني  احملقق: حممد ،مدارج 

  - ه   1416، 3بريوت، ط  –املعتصم ابهلل البغدادي، الناشر: دار الكتاب العريب 
 .  م1996

،  1بريوت، ط –قق: شعيب األرانؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة احمل أبو داود،،املراسيل*
 .  ه1408

القاري،* اهلروي  أبواحلسن  املصابيح،  مشكاة  شرح  املفاتيح  لبنان،    مرقاة  الفكر،  دار 
 .  ه  1،1422ط

املستدرك على الصحيحني؛ احلاكم حممد بن عبد هللا النيسابوري، حتقيق: مصطفى عبد  *
 .  م1990 – ه  1411، 1لمية، بريوت، طالقادر عطا، دار الكتب الع

 ،مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق العتكي*
 .  م2009م/  1988، من1ط،املدينة املنورة ،الناشر: مكتبة العلوم واحلكم

احلجاج* بن  مسلم  الصحيح،  إحيا  ،املسند  دار  الناشر:  الباقي،  عبد  حممد  ء  احملقق: 
 . بريوت -الرتاث

  –املكتب اإلسالمي ،  األلباينت:  حممد بن عبد هللا اخلطيب العمري،  ،مشكاة املصابيح*
 .  3بريوت، ط

اجمللس  * األعظمي،  الرمحن  حبيب  حتقيق:  الصنعاين،  الرزاق  عبد  بكر  أبو  املصنف؛ 
 .  ه 1403، 2العلمي، اهلند، املكتب اإلسالمي، بريوت،ط

  :عبد الرزاق املهدي، الناشر  :احملقق  ،بن الفراء البغوي ا  ، تفسري القرآنمعامل التنزيل يف  *
 .  ه  1420  ،1بريوت، ط–دار إحياء الرتاث العريب 

احملقق: حممد علي الصابوين،  ،أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد  ،معاين القرآن للنحاس*
 .  ه1409،  1مكة املكرمة، ط  - الناشر: جامعة أم القرى 

القرآن* الزجاج  ، وإعرابه  معاين  إسحاق  أبو  بن سهل،  السري  بن  عبد  ،إبراهيم  احملقق: 
 .  م  1988 - ه   1408، 1بريوت، ط –الناشر: عامل الكتب ، اجلليل عبده شليب
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احملقق: طارق بن عوض هللا بن حممد , الناشر: دار احلرمني  ،الطرباين  ،املعجم األوسط *
 .  القاهرة –

الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع،    ،العسكري معجم الفروق اللغوية، أبو هالل  *
 .  القاهرة

 .  م1979 -ه   1399بن فارس، الناشر: دار الفكر، ا معجم مقاييس اللغة، *
  ، 2عبد هللا الرتكي، الناشر: دار هجر،ط.  احملقق: د،اجلوزي   ابن  ،مناقب اإلمام أمحد*

 .  ه  1409
احملقق:  ،  ه (728القدرية، املؤلف: ابن تيمية)  منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة*

  1406،  1حممد رشاد سامل، الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط  
 .  م 1986  -ه  

،  2ط    بريوت،  –دار إحياء الرتاث العريب  أبو زكراي النووي،  ،املنهاج شرح صحيح مسلم*
 .  ه1392

احملقق: حممد عثمان اخلشت، الناشر: مكتبة القرآن    ،حممد احلكيم الرتمذي   ،املنهيات*
 .  م1986ه ، 1406القاهرة، مصر، عام النشر: -للطبع والنشر والتوزيع 

والنظائر* الوجوه  علم  النواظر يف  األعني  الكرمي    اجلوزي،  ابن  ،نزهة  عبد  احملقق: حممد 
 .  م 1984  -ه  1404،  1، طلبنان/ بريوت -الناشر: مؤسسة الرسالة   ،كاظم

الناشر: دار    نيل األوطار، حممد بن علي الشوكاين، * الدين الصبابطي،  حتقيق: عصام 
 .  م1993 -ه   1413،  1ط،احلديث، مصر

  1412،  1القاهرة، ط    – احملقق: ُمدي السيد، دار السالم  ،ابن أيب الدنيا  ، اهلم واحلزن*
- 1991 

  3طالقاهرة،    – الناشر: دار احلديث    ، ابن قيم اجلوزية  ،الوابل الصيب من الكلم الطيب*
1999  . 
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 " دراسة حديثية موضوعية" المنهج النبوي في تأصيل خلق النزاهة
 
 عوض إبراهيم منصور بابكر . د

 التربية بالزلفيكلية   – الدراسات اإلسالميةقسم 
 المجمعةجامعة 

 
    هـ  1441 / 4 / 11: تاريخ قبول البحث هـ   1440  /12 /28: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  ملخص الدراسة

،  هذه األخالق خلق النزاهة ومن  ،  بعث النيب صلى هللا عليه وسلم ليتمم مكارم األخالق 
لذا كثرت نصوص السنة يف تفصيل القول يف  ، وعليه يقوم صالح اجملتمع وبفقده يكون فساده 

فمما  ،  وقواعد تعني على حتقيقه ،  ويف بيان الصور اليت تنافيه ووسائل احلفاظ عليه،  هذا اخللق
،  واخلداع وأساليبه،  خليانة أبنواعهاوا، والر ِّْشَوة  ، كهدااي العمال ،  ينافيه أكل أموال الناس ابلباطل

اخلصومة  يف  النزاهة،  والفجور  خلق  على  احلفاظ  وسائل  عن  بطلب  ،  أما  السنة  أمرت  فقد 
،  و املناصحة واحملاسبة،  و القدوة ،  وتعزيز مراقبة هللا تعال ،  الكسب احلالل والبعد عن احلرام 

،  فمما بينته السنة،  يق خلق النزاهةوأما القواعد اليت تعني على حتق،  وتطبيق القانون على الكل
أد األمانة إل من ائتمنك وال ختن  : وقاعدة، املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده:  قاعدة

خانك  يريبك:  وقاعدة،  من  ماال  إل  يريبك  ما  البحث ،  دع  هذا  ثنااي  يف  ذكر  مما  ،  وغريها 
 (.  يثية موضوعيةدراسة حد. املنهج النبوي يف أتصيل خلق النزاهة )  املوسوم بـ

 

 .  قواعد النزاهة، وسائل النزاهة ،  مواطن النزاهة ، النزاهة : الكلمات املفتاحية 
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Abstract:   
The Prophet peace be upon him was sent to complement the good manners, 

from these ethics integrity. Depends on this will be the goodness of the society, 

and with its lost results in the corruption, so there are many texts in Sunnah 

about this issue. In a statement the incompatibility and means images preserved, 

the rules help to achieve. From the things that contradict it, consuming people's 

wealth unlawfully, like gifts for laborers, bribery, treachery,  deceit and its 

methods, and immorality in the adversarial. On the other hand, about the means 

of maintaining integrity: Sunnah had ordered the earnings of Halal and avoid 

haram, strengthen the obedience of Allah almighty, ideal, and applying the law 

to everyone. Rules that help to achieve the integrity, which demonstrated by 

Sunnah, rule: “The Muslim is the one from whose tongue and hand the people 

are safe”, and rule: “Fulfill the trust of those to whom they are due, and do not be 

treacherous to the one who betrays you.”, and rule: “Leave that which makes you 

doubt for that which does not make you doubt.” and others that mentioned in this 

research, named (Prophetic Approach in re-originating integrity: Hadith and 

Objective study)   
 

key words: Integrity, Means of Integrity, Rules of Integrity 

 
 



 

 

 
99 
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 :  املقدمة
ونستغفره ونستعينه  حنمده  هلل  احلمد  أنفسنا ،  إن  شرور  من  ابهلل  ونعوذ 

أعمالنا وصحبه  ،  وسيئات  آله  وعلى  الورى  سيد  على  وسلم  هللا  وصلى 
 .  الطيبني الفضالء

بعد  وساميها،  أما  األخالق  معايل  محد  على  تتفق  مجعاء  ،  فاإلنسانية 
ولئيمها األخالق  رديء  جمتمعات  ،  وبغض  أو  أقطار  يف  اهلنات  بعض  إال 

ولذلك عرب النيب صلى هللا عليه سلم  ،  شاهت فطرهتا ومرضت قلوب معتنقيها
َا  :  عن إحدى أهداف بعثته قائالا  «"إَِّّنم ومن   ،(1)   ب عِّْثت  ألِّ َت َِّم َصالَِّح اأْلَْخاَلقِّ

  خلق،  هذه األخالق اليت اهتمت هبا السنة وَأصمَلْت وسائلها وأرست قواعدها

 
ثـََنا َعْبد  اْلَعزِّيزِّ    ، (512/  14أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )  (1) ثـََنا َسعِّيد  ْبن  َمْنص وٍر، قَاَل: َحدم َحدم

  . ْبن  ُم َممٍد، َعْن ُم َممدِّ ْبنِّ َعْجاَلَن، َعْن اْلَقْعَقاعِّ ْبنِّ َحكِّيٍم، َعْن َأِبِّ َصالٍِّح، َعْن َأِبِّ ه َريـْرََة، به
التهذيب   اْلَعزِّيزِّ ْبن  ُم َممٍد    ،( 241)ص  َسعِّيد  ْبن  َمْنص وٍر اخلراساين )ثقة مصنف( تقريب  َعْبد  

(، ُم َممدِّ  358كان حيدث من كتب غريه فيخطئ( تقريب التهذيب )ص    ،الدراوردي )صدوق
التهذيب )ص   تقريب  أنه اختلطت عليه أحاديث أِب هريرة (  املدين )صدوق إال  َعْجاَلَن  ْبنِّ 

ثقة  ،(496  ( املدين  الكناين  َحكِّيٍم  ْبنِّ  )ص  اْلَقْعَقاعِّ  التهذيب  تقريب  َصالٍِّح  456(  أَبو   ،)
الكالم يف ابن عجالن    ، (203ذكوان السمان الزايت املدين) ثقة ثبت( تقريب التهذيب )ص  

يضر نقد    ، ال  يف  تعنته  مع  الرازي  حامت  وأبو  عيينة   وابن  معني  وابن  أمحد  اإلمام  وثقه  فقد 
وما ذكر عن اختالطه فقد ورد ذلك    ،م  واستشهد به م ْسلِّ   ،َوَمالِّك    ، وحدث عنه ش ْعَبة    ،الرجال

لذلك فقد أجاد الذهيب    ،بصيغة التمريض، مث مل يرم به مطلقا إَّنا يف روايته عن سعيد املقربي
يحِّ   ،حينما قال : " َوه َو َحَسن  احْلَدِّيثِّ " ل ْغ ر تـَْبَة الصمحِّ يـَبـْ مَلْ  َفاَل    ،وقال أيضاا : " َفَحدِّيث ه  إِّْن 

ر تْـ  َعْن  "يـَْنَحطُّ  احلََْسنِّ  )   . َبةِّ  النبالء  أعالم  حسن  . (317/  6سري  إسناده   : وأخرجه    ، أقول 
وقال عقبه : " صحيح على شرط    ،من طريق الدراوردي  ،احلاكم يف املستدرك على الصحيحني 
  ، فقال : " على شرط مسلم" –مطبوع هبامش املستدرك  –مسلم " ووافقه الذهيب يف التلخيص  

يح  "334/  24تمهيد )وقال ابن عبد الرب يف ال ٌّ َصحِّ  . ( : " َوَهَذا َحدِّيث  َمَدينِّ
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 " دراسة حديثية موضوعية"  املنهج النبوي يف أتصيل خلق النزاهة
 د.عوض إبراهيم منصور اببكر 

وفروعاا (،  النزاهة) أصوالا  النبيل  اخللق  هبذا  السنة  نصوص  حفلت  لذا  ،  وقد 
صيل  املنهج النبوي يف أت: )آثرت أن أسرتشد ببعضها يف هذا البحث وأمسيته

 (.  دراسة حديثية موضوعية. خلق النزاهة
بـ ْعد بعض شرائح اجملتمع اإلسالمي عن هدي النيب صلى هللا عليه  :  مشكلة البحث

ومسته سالمةا  ،  وسلم  وُموها  الجتثاثها  الشريعة  جاءت  أخالق  لدخول  سبباا  صار 
وترابطه  لتماسكه  وأتميناا  لنبيل  ،  للمجتمع  جامع  خلق  المتثال  األخالق  وأرشدت 

وابلبعد منه وجتاهله يكون  ،  فبالقيام به وتعهده قيام اجملتمع ،  وهو خلق النزاهة ،  وكرميها
اجملتمع وضعفه النزاهة ،  تفكك  مفهوم خلق  بيان  البحث  هذا  إقامته  ،  و يف  ووسائل 

 .  وعوامل هدمه
 :  أسباب اختيار املوضوع

،  ال هو " النزاهة "الرغبة يف التأصيل الشرعي خللق أصيل من أخالق اإلسالم أ  
تعزيزه  الكرمي سعى يف  النبوي  اهلدي  أن  إليه ،  حيث وأتكيد  من  ،  والدعوة  والتحذير 

 .  جمافاته 
 : حدود البحث

األحاديث واآلاثر املقبولة اليت تتناول أتصيل خلق النزاهة وكذا ما تدعو احلاجة   
 .  إلىه من النقول واالقتباسات العلمية من مصادرها األصلية

 : البحثأهداف 
نزيه  :  1 جمتمع  لبناء  ذلك  ومعوقات  حتقيقه  وسائل  وبيان  النزاهة  خلق  تعريف 
 .  معاىف
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وأتصيل ذلك  ،  يف االهتمام برتسيخ خلق النزاهة يف أمته  بيان هدي النيب  :  2
 .  من خالل النصوص احلديثية 

للنزاهة  إجياد مادة علمية تسهم يف توعية اجملتمع وتعني املصلحني يف دعوهتم  :  3
 .  وتصديهم ملخالفيها

 :  منهج البحث
 :  واتبعت اآليت، سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي والتحليلي 

فإن  ،  مجعت األحاديث اليت هلا عالقة خبلق النزاهة من مظاهنا يف كتب السنة :  1
قمت   غريمها  يف  وما كان  إليه  ابإلحالة  اكتفيت  أحدمها  أو  الصحيحني  يف  كان 

 .  و عضدت ذلك بنقل حكم من سبقين متقدماا أو معاصراا ،  كم عليهبتخرجيه واحل
اختصرت ترمجة بعض األعالم الواردة أمساؤهم يف البحث بذكر اتريخ وفاهتم  :  2

 .  وإن كانت هنالك فائدة الستزادة الرتمجة فعلت، عند ذكر أحدهم ألول مرة
 .  والعبارات اليت حتتاج إل بيان، شرحت الكلمات الغربية: 3

 : الدراسات السابقة
االسم هبذا  حبث  على  أقف  العام،  مل  مبعناه  النزاهة  خلق  موضوع  ولكن  ،  يعاجل 

 :  منها،  هنالك بعض الكتاابت دارت حول بعض صوره
الفساد/  1 من  الوقاية  يف  وأثرها  العامة  الوظيفة  فقهية  :  نزاهة  دراسة 

.  الشريعة والقانون بطنطاجملة كلية  ،  إبراهيم جنار علي عبداحلافظ.  د،  أتصيلية
 2018عام ، 2145-2058: 33ع
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الفساد/  2 ومكافحة  النزاهة  عوض.  د،    محاية  ُممد  نصر  جملة  ،  ُممد 
اإلنسانية والعلوم  لآلداب  طيبة  املوافق ،  2017عام  ،  13ع   ،6مج ،  جامعة 

 ( 430  –  387)   الصفحات،  1438
،  نة املطهرةمفهوم الفساد وأنواعه يف ضوء نصوص القرآن الكرمي والس/ 3
القرآن والعلوم اإلسالمية،  البشري علي محد الرتاِب.  د.  أ   العدد ،  جملة جامعة 
والعلوم اإلسالمية  (،  11ع 8س) الكرمي  القرآن  القرآن    -جامعة  مركز حبوث 

-99ص  ، )م2005،  هـ1426،  السودان،  أم درمان،  الكرمي والسنة النبوية
131 .) 

يف  /  4 النبوية  السنة  املالأثر  فساد  عثمان  .  د،  مكافحة  أمحد  عثمان 
اإلسالمية،  ُممد والقيادة  اإلدارة  اإلسالمي،  جملة  للتسويق  العاملية  ،  اهليئة 
 (.  48  –  32ص  ، )م2016فرباير ،  1ع،  1مج، لندن

النزاهة/  5 قيم  تعزيز  النبوى ىف  بن رجاء هللا  .  د،  املنهج  بن مسري  موسى 
احلديث  ،  احليسوىن األدب  وإبداع  فك   –رابطة  مايو  (،  101)  العدد  –ر 
 (. 349 – 322ص ، )م2016

النزاهة/  6 مبدأ  السنة أتصيل  مكافحة  خالل  املايل   من  للفساد  املطهرة 
،  حولية كلية اللغة العربية جبرجا، عبدالرحيم  نصار منصور ُممد.  د،  واإلداري

، ه1436،  العربية جبرجا  كلية اللغة  -جامعة األزهر  ،  2اجلزء  ،  19العدد  
 (. 893 – 810ص ، )م2015

https://search.mandumah.com/Record/975926
https://search.mandumah.com/Record/975926
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%22&type=JournalTitle
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وقد حتدث البحث األول يف جزئية من جزئيات النزاهة من انحية فقهية  
بينما تناول البحث الثاين النزاهة من انحية قانونية وأكثر  ، وهي الوظيفة العامة

الثالث فقد تناول مفهوم الفساد وأغلب تركيزه  ،  كالمه كان عن الفساد أما 
ا يف  مفهومه  على  وردت  كان  اليت  القرآنية  اآلايت  حشد  وقد  الكرمي  لقرآن 

،  لكن أوجز يف تناوله للفساد يف مفهومه يف السنة النبوية،  فيها كلمة الفساد
وتناول البحث اخلامس  ،  وأما الرابع فقد حتدث عن الفساد وحصره يف املال

إميانية النزاهة كقيمة  النزاهة وأجاد فيه إال أن تركيزه كان عن خلق  ،  موضوع 
،  وأما اخلامس فهو أوعبها ولكن أيضاا حصر النزاهة يف املال والعمل اإلداري

ضعيفة أحاديث  على  احتوى  ما كتبوه  ،  وبعضها  أتم  أن  آثرت  لذلك 
وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  سنة  من  صح  مبا  خلق  ،  مسرتشداا  عن  متحداثا 

 . النزاهة مبعناه الشامل للمال وغريه
وأن يوفقين يف تتمة ما  ،  سابقني جهودهم مجيعاا فنسأل هللا أن يتقبل من ال

 .  أغفلوه
 :  خطة البحث

 .  وقد قسمت البحث إل مقدمة وتهيد وثالثة مباحث وخاتة
فيها ذكرت  وحدوده:  فاملقدمة  البحث  ،  وإجراءاته،  ومنهجه ،  وأهدافه،  مشكلة 

 .  وبيان الدراسات السابقة وخطة البحث 
 .  ابلنزاهة لغة واصطالحاا أما التمهيد فجعلته للتعريف  

 .  وفيه أربعة مطالب، صور عدم النزاهة :  املبحث األول
 :  أكل أموال الناس ابلباطل: املطلب األول
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 :  اخليانة : املطلب الثاين
 :  اخلداع: املطلب الثالث
 :  الفجور يف اخلصومة: املطلب الرابع

 .  ر مطلبا  وفيه اثنا عش: وسائل احلفاظ على خلق النزاهة: املبحث الثاين
 :  األمر ابلعمل والتكسب والنهي عن املسألة: املطلب األول
 :  طلب الكسب احلالل والبعد عن احلرام: املطلب الثاين

 :  املطلب الثالث احلذر من مواطن الشبهات 
 :  تعزيز مراقبة هللا تعال : املطلب الرابع

 :  القدوة: املطلب اخلامس
 :  املناصحة : املطلب السادس
 :  الصدق يف التعامل : املطلب السابع 
 :  التحلي خبلق األمانة : املطلب الثامن 
 :  احملاسبة: املطلب التاسع
 :  عدم احملاابة يف تطبيق القانون : املطلب العاشر 

 :  الرتبية على القناعة: املطلب احلادي عشر 
 :  تشريع العقوبة على املعتدي :  املطلب الثاين عشر

 : وفيه مثانية مطالب: قواعد نبوية يف حتقيق خلق النزاهة: املبحث الثالث
 (:  املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده) قاعدة: املطلب األول
 (:  أد األمانة إل من ائتمنك وال ختن من خانك)  قاعدة: املطلب الثاين

 (:  دع ما يريبك إل ماال يريبك )  قاعدة: املطلب الثالث
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 (:  ايك وما يعتذر منه إ )  قاعدة: املطلب الرابع
 (:  اإلمث ما حاك يف الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس)  قاعدة: املطلب اخلامس
 (:  البعد عن خصال النفاق )  قاعدة:  املطلب السادس
السابع  تكرهه  )  قاعدة:  املطلب  ما  هلم  وتكره  لنفسك  حتب  للغري كما  احلب 

 (:  لنفسك 
 (:  إتقان العمل )  قاعدة: املطلب الثامن 

 .  وذكرت فيها النتائج والتوصيات، اخلامتة
 

 * * * 
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 التمهيد
 (  تعريف النزاهة يف اللغة واالصالح) 

 : تعريف النزاهة
الفعل :  لغة  من  فارس (،  نـَزَهَ )  أصلها  ابن  (  نـََزهَ )  " (:  هـ395:  املتوىف)  قال 

بـ ْعٍد يفِّ   َعَلى  َتد لُّ  َواهْلَاء  َكلَِّمة   َوالزماء   َوَغرْيِّهِّ النُّون   اخْل ل قِّ .  َمَكاٍن  نَزِّيه   :  َوَرج ل  
 " الدمنِّيمةِّ  اْلَمطَامِّعِّ  َعنِّ  البصري،  (1)   بَعِّيد   الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل    وقال 

وتنز هت عن  .  خرجت  إل نـ ْزهة:  أي،  وتنز ْهت  ،  نِّزَه نَزاهةا (:  هـ170:  املتوىف)
  قال أبو منصور اهلرويو ،  (2).  عنهورغبةا  ،  َرفـَْعت نفسي عنه تكر ماا :  أي،  كذا

،  وفالن  يتنزه َعن َمالئِّم اأَلْخالق،  َورِّع:  " َورجل نَزِّه  ونَزِّيه(:  هـ370:  املتوىف)
َها" نـْ  .  (3)  َأي يرتف ع عم ا ي َذمُّ مِّ

البالغة ضروب  من  ضرب  السيوطي،  وهي  "  (:  هـ911:  املتوىف)  قال 
اْلف ْحشِّ َحَّتم َيك وَن َكَما قَاَل أَب و َعْمرِّو  هي خلوص ألفاظ اهلجاء مَِّن  :  النزاهة

اْلَعاَلءِّ  اهلَِّجاءِّ    -.  (4)   ْبن   َأْحَسنِّ  َعْن  س ئَِّل  أَْنَشَدْته   :  -َوَقْد  إَِّذا  المذِّي  ه َو 
َها " َعَليـْ يـَْقب ح   اَل  ْدرَِّها  أيضاا ،  اْلَعْذرَاء  يفِّ خِّ َوَسائِّرِّ هَِّجاءِّ  :  وقال السيوطي   "

 .  (5)  ك "اْلق ْرآنِّ كذل

 
 ( 417/ 5معجم مقاييس اللغة ) (1)
 ( 15/ 4العني ) (2)
 ( 92/ 6هتذيب اللغة ) (3)
سري أعالم    ، هـ (154ت )  ، الَبْصرِّيُّ، َشْيخ  الق رماءِّ َوالَعَربِّيمةِّ   ،أَب و َعْمرٍو بن  الَعالَءِّ بنِّ َعممارِّالتممِّْيمِّيُّ   (4)

 . (407/ 6النبالء )
 (329/  3اإلتقان يف علوم القرآن ) (5)
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: " َوأَمما النـمَزاَهة  فـَنَـْوَعانِّ :  فقال،  نوعني (  هـ450:  املتوىف)  وجعلها املاوردي
َا  .  (1)  َوالثماينِّ النـمَزاَهة  َعْن َمَواقِّفِّ الر ِّيَبةِّ". النـمَزاَهة  َعْن اْلَمطَامِّعِّ الدمنِّيمةِّ : َأَحد مه 

" هي عبارة عن  :  النزاهة:  بقوله(  هـ816:  املتوىف)  عرفها اجلرجاين :  اصطالحا  
" الغري  إل  ظلم  وال  مهانة  غري  من  مال  "  :  السيوطيوزاد  ،  (2) .  اكتساب 

 . (3)  وإنفاقه يفِّ املصارف احلميدة "
:  ميكنننا القول أبن النزاهة هي،  فإذا تتبعنا هذه التعريفات ومجعنا بني معانيها

الدنيئة) املطامع  عن  يف  ،  البعد  الريبة  و  ومظان  األفعال  و  األقوال 
 (. األخالق و األعمال

و منه يتبني أن النزاهة يف كسب املال  ،  و هذا هو املعىن املراد يف البحث
 .  والبعد عن الفساد جبميع صوره جزء من حتقيق خلق النزاهة

 . وفيه أربعة مطالب، صور عدم النزاهة: املبحث األول
 : وره يف السنة النبويةأكل أموال الناس ابلباطل و ص: املطلب األول

،  حرمت الشريعة التعدي على أموال اآلخرين أبي نوع من أنواع التعدي 
َْيٍد السماعِّدِّي ِّ  ،  وأنه ال جيوز أخذ مال الغري إال إبذنه ورضاه   ، كما روى أَبو مح 

قَالَ  َوَسلمَم  َعَلْيهِّ  اَّللم   َصلمى  م  النميبِّ أَْن يَْ :  َأنم  يهِّ  " ال حيِّلُّ الْمرِّىٍء  َأخِّ َعَصا  خ َذ 

 
 ( 326أدب الدنيا والدين )ص:  (1)  
 ( 240التعريفات )ص:  (2)  
 ( 205معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم )ص:  (3)  



 

 

 
108 

 " دراسة حديثية موضوعية"  املنهج النبوي يف أتصيل خلق النزاهة
 د.عوض إبراهيم منصور اببكر 

ْنه  " دمةِّ َما َحرمَم اَّللم  من مال املسلم على  ،  بَِّغرْيِّ طِّيبِّ نـَْفٍس مِّ َذلَِّك؛ لِّشِّ قَاَل 
   .(1)  املسلم 

يف   احملرمة  الصور  أغلب  بينت  فقد  النزاهة  خبلق  السنة  عناية  لشدة  و 
 .  واليت تتنايف مع خلق النزاهة، كسب املال

األوىل العمال :  الصورة  من  :  هدااي  منصباا  تول  من  أن  النبوية  السنة  بينت 
كما جاء  ،  املناصب مل جيز له قبول اهلدية إن كانت من أجل ذلك املنصب

َْيٍد السماعِّدِّي ِّ  اْستَـْعَمَل َرس ول  اَّللمِّ َصلمى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلمَم َرج الا  :  قَالَ ،  َعْن َأِبِّ مح 
 

ثـََنا س َلْيَمان     ،(18/  39مسنده )  أخرجه اإلمام أمحد يف   (1) ٍم، َحدم ثـََنا أَب و َسعِّيٍد َمْوَل َبينِّ َهاشِّ َحدم
َْيٍد السماعِّدِّي ِّ    .. به. .ْبن  بِّاَلٍل، َعْن س َهْيلِّ ْبنِّ َأِبِّ َصالٍِّح، َعْن َعْبدِّ الرممْحَنِّ ْبنِّ َسعِّيٍد، َعْن َأِبِّ مح 

الرمحن بن عبد هللا بن عبيد   مول بين هاشم )صدوق رمبا أخطأ (،    ،أبو سعيد  ،البصريعبد 
تقريب التهذيب )ص:    ، (، س َلْيَمان  ْبن  بِّاَلٍل التيمي املدين )ثقة(344تقريب التهذيب )ص:  

مقروانا  250 البخاري  له  , روى  تغري حفظه آبخره   , املدين )صدوق  َصالٍِّح  َأِبِّ  ْبنِّ  (، س َهْيلِّ 
وهو    -الصحيح : ابن سعد  –َعْبدِّ الرممْحَنِّ ْبنِّ َسعِّيٍد    ،(259:  وتعليقاا ( تقريب التهذيب )ص

عبد الرمحن بن سعد بن مالك أِب سعيد اخلدري األنصاري  ) ثقة (، تقريب التهذيب )ص:  
والراوي عنه هنا    ،فإنه اختلط يف العراق  ،وأما ما قيل يف اختالط سهيل  ، إسناده حسن  (.341
(: " ولسهيل أحاديث  525/  4الكامل يف ضعفاء الرجال )قال أبو أمحد بن عدي يف    ،مدين

كثرية غري ما ذكرت وله نسخ وروى عنه األئمة مثل الثـمْوري ، وش عبة ومالك وغريهم من األئمة،  
.. وهذا يدلك على تييز الرجل  .وحدث سهيل عن مجاعة، عن أبيه وهذا يدل على ثقة الرجل

بني أبيه أحد وبني ما مسع من مسي واألعمش وغريمها  ما مسع من أبيه ليس بينه و   وتييز بني =
به" أبس  ال  ثبت  األخبار  مقبول  عندي  وسهيل  األئمة  يف    . من  حبان  ابن  أخرجه  واحلديث 

( حبان  ابن  على صحيح  احلسان  التعليقات   = ) 382/  8صحيحه  مسنده  يف  والبزار   ،)9  /
َْيٍد  وقال    ، .. به.كالمها من طريق س َلْيَمان ْبن بِّاَلٍل،  ،(167 َِبِّ مح  نـَْعَلم  ألِّ البزار عقبه : " َواَل 

 .َطرِّيقاا َغرْيَ َهَذا الطمرِّيقِّ َوإِّْسَناد ه  َحَسن  "
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س َليْ  َبينِّ  َصَدقَاتِّ  اللُّْتبِّيمةِّ ،  مٍ َعَلى  اْبَن  َحاَسَبه  ،  ي ْدَعى  َجاَء  َهَذا  :  قَالَ ،  فـََلمما 
»فـََهالم َجَلْسَت يفِّ  :  فـََقاَل َرس ول  اَّللمِّ َصلمى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلممَ .  َمال ك ْم َوَهَذا َهدِّيمة  
َفَحمَِّد  ،  قاا« مث م َخطَبَـَناَحَّتم أَتْتَِّيَك َهدِّيـمت َك إِّْن ك ْنَت َصادِّ ،  بـَْيتِّ أَبِّيَك َوأ م ِّكَ 

فَإِّين ِّ َأْستَـْعمِّل  الرمج َل مِّْنك ْم َعَلى الَعَملِّ ممِّما  ،  " أَمما بـَْعد  :  مث م قَالَ ،  اَّللمَ َوأَْثىَن َعَلْيهِّ 
ينِّ اَّللم   يفِّ    أََفاَل َجَلسَ ،  َهَذا َمال ك ْم َوَهَذا َهدِّيمة  أ ْهدَِّيْت يلِّ :  فـََيْأيتِّ فـَيَـق ول  ،  َوالم

ئاا بَِّغرْيِّ َحق ِّهِّ إِّالم  ،  بـَْيتِّ أَبِّيهِّ َوأ م ِّهِّ َحَّتم أَتْتَِّيه  َهدِّيـمت ه   َواَّللمِّ اَل َيْخ ذ  َأَحد  مِّْنك ْم َشيـْ
ل ه  يـَْوَم القَِّياَمةِّ  ا مِّْنك ْم َلقَِّي اَّللمَ حَيْمِّل  بَعِّرياا َله  ر َغاء  ،  َلقَِّي اَّللمَ حَيْمِّ ، َفََلَْعرَِّفنم َأَحدا

َعر  " مث م َرَفَع َيَده  َحَّتم ر ئَِّي بـََياض  إِّْبطِّهِّ ،  أَْو بـََقَرةا هَلَا خ َوار   :  يـَق ول  ،  أَْو َشاةا تـَيـْ
« َبْصَر َعْيينِّ َومَسَْع أ ذ ينِّ     .(1)   »اللمه مم َهْل بـَلمْغت 

َبغِّي لِّك ل ِّ ذِّي  (:  هـ450:  املتوىف)  قَاَل اْلَماَوْردِّيُّ  وِّاَليٍَة َأْن يـَتَـنَـزمَه َعْن  " يـَنـْ
  728:  املتوىف)  و قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ، (2)  قـَب ولِّ َهَدااَي أَْهلِّ َعَملِّهِّ "

َا َوْجَه اْلم ْعطِّي وََكَراَمَته  فـََلْم  (:  هـ َتغِّي هبِّ " فـََوْجه  الدماَلَلةِّ َأنم اهْلَدِّيمَة هَِّي َعطِّيمة  يـَبـْ
  ُّ النميبِّ َوَسلمَم  صَ   -يـَْنظ ْر  َعَلْيهِّ  اَّللم   َوَلكِّْن    -لمى  َوفِّْعالا  قـَْوالا  ْعطَاءِّ  اإْلِّ إَل ظَاهِّرِّ 

َْيث    َنَظَر إَل َقْصدِّ اْلم ْعطِّنَي َونِّيماهتِِّّْم الميتِّ تـ ْعَلم  بَِّداَلَلةِّ احْلَالِّ فَإِّْن َكاَن الرمج ل  حبِّ

 
البخاري  (1)   لَه      ،صحيح  لِّيـ ْهَدى  العامل  احتيال  صحيح مسلم،    ،(28/  9)كتاب احليل، ابب 

 ( 1463/ 3كتاب اإلمارة، ابب حترمي هدااي العمال )
 ( 281/ 16)احلاوي الكبري  (2)  
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َله    أ ْهدَِّي  اْلوِّاَليَةِّ  تِّْلَك  َعْن  ن زَِّع  الدماعَِّية   َلْو  هَِّي  اْلوِّاَليَة   َتك ْن  ملَْ  اهْلَدِّيمة   تِّْلَك 
َا هَِّي وِّاَليـَت ه  إمما لِّي ْكرَِّمه ْم فِّيَها أَْو   ْلَعطِّيمةِّ إَّنم لِّلنماسِّ إَل َعطِّيمتِّهِّ َوإِّالم فَاْلَمْقص ود  ابِّ

ْم أَْو حَنَْو   نْتَِّفاَع  لِّي َخف َِّف َعنـْه ْم أَْو يـ َقد َِّمه ْم َعَلى َغرْيِّهِّ د وَن بِّهِّ االِّ َذلَِّك ممِّما يـَْقصِّ
َْجلِّ وِّاَليَتِّهِّ "    .(1)  بِّوِّاَليَتِّهِّ أَْو نـَْفعِّهِّ ألِّ

استقر عند كثري من ضعاف النفوس أن  :  اخلوض يف املال العام:  الصورة الثانية
العام وارد،  املال  منه كل  يشرب  شارد،  سبيل  يستبيحه كل  وغاب  ،  ومتنزه 

بل ما كانت  ،  صلى هللا عليه وسلم عن هذا اخللق الذميمعنهم حتذير النيب  
بيته درهم واحد حَّت   أن يكون يف  النيب صلى هللا عليه وسلم تطمئن  نفس 

َي اَّللم  َعْنه  َحدمثَه  ،  يؤديه إل مستحقيه َصلمى  :  قَالَ ،  فعن ع ْقَبَة ْبن احلَارِّثِّ َرضِّ
  ُّ النميبِّ َخرَجَ ،  فََأْسرَعَ ،  الَعْصرَ بَِّنا  َأْن  يـَْلَبْث  فـََلْم  البَـْيَت  َدَخَل  أَْو  ،  مث م  فـَق ْلت  

،  َفَكرِّْهت  َأْن أ بـَي َِّته  ،  »ك ْنت  َخلمْفت  يفِّ البَـْيتِّ تِّرْباا مَِّن الصمَدَقةِّ :  فـََقالَ ،  قِّيَل َله  
  .(2)   فـََقَسْمت ه "

املتعففني   وإمام  الورى  سيد  فعل  ملا،  هكذا كان  بعض    خالفاا  يفعله 
وما  ،  العمال واملوظفني اليوم يف تعاملهم مع املال العام كأَّنا هو ماهلم اخلاص

  كما جاء عن النيبم  ،  علموا أهنم قد غلُّوا ومن يغلل يت مبا غل يوم القيامة

 
 (157/  6الفتاوى الكربى البن تيمية ) (1)  
 ( 113/  2صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب: من أحب تعجيل الصدقة من يومها ) (2)  
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قال فهو  :  أنه  ذلك  بعد  أخَذ  فما  رزقاا  فرزْقناه   َعَمٍل  على  استعملناه   "َمنِّ 
"    .(1)  غ لول 

أ َعَلى َعَملٍ :  يضاا وقال  اْستَـْعَمْلَناه  مِّْنك ْم  َْيطاا،  »َمنِّ  فـَْوَقه   ،  َفَكَتَمَنا ِمِّ َفَما 
َن اأْلَْنَصارِّ َكَأين ِّ  : قَالَ ، َكاَن غ ل والا َيْيتِّ بِّهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ« فـََقاَم إِّلَْيهِّ َرج ل  َأْسَود  مِّ

إِّلَْيهِّ  َرس وَل  :  فـََقالَ ،  أَْنظ ر   َعَمَلكَ ،  هللاِّ اَي  قَالَ :  قَالَ ،  اقْـَبْل َعين ِّ  َلَك؟«  :  »َوَما 
تـَق ول   اآْلنَ :  قَالَ ،  َكَذا وََكَذا:  مسِّْعت َك  أَق ول ه   اْستَـْعَمْلَناه  مِّْنك ْم َعَلى  ،  »َوأاََن  َمنِّ 

ْئ بَِّقلِّيلِّهِّ وََكثِّريِّهِّ ، َعَملٍ  ْنه  َأَخذَ ،  فـَْلَيجِّ َ مِّ    .(2)   ه  انـْتَـَهى«َوَما هن َِّي َعنْ ، َفَما أ ويتِّ
األغراض   غري  يف  العام  ابملال  املساس  حرمة  على  احلديثان  هذان  فدل 

وسواء قل ذلك أو كثر فقد  ،  املصرح للعامل فيها أو الصالحيات املمنوحة له
  وهو ما حذر عنه النميبِّ   ،  وجل فاعله ابابا من أبواب اخلوض يف املال احلرام

 
  ، (534ابب: يف أرزاق العمال )ص  ،أخرجه أبو داود يف سننه،كتاب اخلراج والفيء واإلمارة  (1)  

ثـََنا زَْيد  ْبن  َأْخَزَم أَب و طَالِّبٍ  مٍ   ،َحدم   ، َعْن ح َسنْيٍ اْلم َعل ِّمِّ   ، َعْن َعْبدِّ اْلَوارِّثِّ ْبنِّ َسعِّيدٍ   ،اَن أَب و َعاصِّ
بـ َرْيَدةَ  ْبنِّ  هللاِّ  َعْبدِّ  أَبِّيهِّ   ، َعْن  َوَسلممَ   ،َعْن  َعَلْيهِّ  هللا   َصلمى  النميبِّ ِّ  به.َعنِّ   .. . 

َأْخَزمَ  ْبن   )ص:    زَْيد   التهذيب  تقريب   ،) حافظ  ثقة   ( البصري  ٍم  221الطائي  َعاصِّ أَب و   ،)
(، َعْبد اْلَوارِّثِّ ْبن َسعِّيٍد  280الضحاك بن ِملد البصري )ثقة ثبت (، تقريب التهذيب )ص:  

(، احلسني بن ذكوان املعلم البصري  367العنربي البصري )ثقة ثبت (، تقريب التهذيب )ص:  
تقري  ،)ثقة وهم(،  )ص:  رمبا  التهذيب  تقريب  166ب  )ثقة(،  األسلمي  بـ َرْيَدة  ْبن  هللاِّ  َعْبد   ،)

)ص:   )   (.297التهذيب  صحيحه  يف  خزمية  ابن  أخرجه  يف    ،(70/  4واحلديث  واحلاكم 
مٍ   ،(563/  1مستدركه ) يح  َعَلى    ... به.كالمها من طريق أِب َعاصِّ وقال احلاكم عقبه : " َصحِّ

 . وهو كما قاال ،ووافقه الذهيب ،ر َِّجاه  "َشْرطِّ الشمْيَخنْيِّ، َومَلْ ي َ 
 ( 1465/ 3صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، ابب: حترمي هدااي العمال ) (2)  
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يـََتَخوم :  بقوله رَِّجاالا  َحق ٍ   (1)  ض ونَ »إِّنم  بَِّغرْيِّ  اَّللمِّ  َمالِّ  يـَْوَم  ،  يفِّ  النمار   فـََله م  
   .(2)   القَِّياَمةِّ«

 ، (3)   أو إلحقاق ابطل ،  ما يعطى؛ إلبطال حق:  وهي:  الر ِّْشَوة  :  الصورة الثالثة
أشد العقاب و هو    و خلطورهتا على الفرد و اجملتمع فقد أوقع عليها النيب  

،  آخذها ومعطيها  اللعن و هو عالمة من عالمات الكبرية فقد لعن النيب  
،  فعن عبدِّ هللا بن عمرو،  وهي ضرب من ضروب أكل أموال الناس ابلباطل

َي َلَعَن رسول  هللا  : قال يَ الراشِّ ْرَتشِّ
 
   .(5)   (4)  وامل

 
التخوض : هو التصرف والتقلب، يتصرفون يف مال هللا مبا ال يرضاه، وهو شامل لكل متصرف    (1)  

ابملال يف وجوه مغاضب هللا، واملراد مبال هللا: ابملال الذي ال يستحقه العبد وهو حق لغريه حتت  
 ( 615/ 3التنوير شرح اجلامع الصغري ) .يده كالزكوات وحنوها من بيوت األموال وغريها

 ( 85/ 4صحيح البخاري، كتاب فرض اخلمس، ابب: قول هللا تعال فأن هلل مخسه ) (2)
 ( 111التعريفات )ص:  (3)
(4)    . اْلَباطِّلِّ َعَلى  ي عِّينه  المذِّي  يـ ْعطِّي  َمْن  ي  فَالرماشِّ صانعة. 

 
ابمل احْلَاَجةِّ  إَِّل  الو صلة  والرُّْشَوة :  الر ِّْشَوة  

ذ . النهاية يف غر  ي اآلخِّ  ( 226/ 2يب احلديث واألثر ) واْلم ْرَتشِّ
ثـََنا َأمْحَد  ْبن     ،(642ابب: يف كراهية الرشوة ) ص   ، كتاب القضاء  ،أخرجه أبو داود يف سننه  (5) َحدم

..  .َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعْمرٍو  ،َعْن َأِبِّ َسَلَمةَ   ،َعنِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرممْحَنِّ   ،اَن اْبن  َأِبِّ ذِّْئبٍ   ،ي ون سَ 
ُممد بن عبد   ،(81تقريب التهذيب )ص   ، أمحد بن عبد هللا بن يونس الكويف )ثقة حافظ( .به

فاضل( فقيه  )ثقة  املدين  القرشي  ذئب  أِب  بن  احلارث  بن  املغرية  بن  التهذيب    ،الرمحن  تقريب 
(،  146يب التهذيب )ص  تقر   ، (، احلارث بن عبد الرمحن القرشي العامري)صدوق(493)ص  

  (. 645تقريب التهذيب )ص    ، مكثر(  ، املدين )ثقة  ،أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري
الرتمذي يف سننه  ،إسناده حسن أيضاا  أخرجه  األحكام عن رسول هللا صلى هللا    ، وقد  أبواب 

حه =  (، وابن حبان يف صحي315ابب ما جاء يف الراشي واملرتشي يف احلكم )ص  ،عليه وسلم 
( حبان  ابن  صحيح  على  احلسان  )353/  7التعليقات  مستدركه  يف  واحلاكم   ،)4  /115) ،  

يح  "  ، به  ، كلهم من طريق ابن َأِبِّ ذِّْئبٍ  وقال    ، وقال الرتمذي عقبه : " َهَذا َحدِّيث  َحَسن  َصحِّ
ْسَنادِّ " يح  اإْلِّ  ووافقه الذهيب. ،احلاكم : " َصحِّ
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وإَّنا  ،  واملرتشي اآلخذ،  املعطي:  " الراشي(:  هـ 388:  املتوىف)  قال اخلطاِب 
به   لينال  املعطي  فرشا  واإلرادة  القصد  يف  استواي  إذا  معاا  العقوبة  يلحقهما 

فأما إذا أعطى ليتوصل به إل حق أو يدفع عن  ،  ابطالا ويتوصل به إل ظلم
   .(1)  اخل يف هذا الوعيدنفسه ظلماا فإنه غري د

إن من خصال املروءة أن يعني املسلم أخاه  :  الشفاعة ابملقابل:  الصورة الرابعة
،  وأن يكون هذا الصنيع هلل تعال ومن غري مقابل،  املسلم على قضاء حوائجه

ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ چ  كما قال تعال

 ]اإلنسان[.چڤ ڦ ڦ     ڦ  ڦ    ڄ  ڄ 
ما قدمت  َتعجُّل أجر  تتشوف نفوسهم وت ؤثر  الناس  فتقع  ،  لكن بعض 

النيب   عنه  حذر  َعَلْيهِّ    فيما  هللا   َصلمى  النميبِّ ِّ  َعنِّ  أ َماَمَة  َأِبِّ  عن  جاء  كما 
يهِّ َشَفا:  َوَسلمَم قَالَ  َخِّ َها،  َعةا " َمْن َشَفَع ألِّ َعَليـْ َله  َهدِّيمةا  فـََقْد  ،  فََأْهَدى  فـََقبَِّلَها 

ْن أَبـَْوابِّ الر ِّاَب "  . (2)  أََتى اَبابا َعظِّيماا مِّ

 
 ( 161/ 4معامل السنن ) (1)  
ثـََنا    ،(635ابب : يف اهلدية لقضاء احلاجة )ص  ،كتاب اإلجارة  ،أخرجه أبو داود يف سننه  (2)   َحدم

َعْن    ، َعْن ع بَـْيدِّ هللاِّ ْبنِّ َأِبِّ َجْعَفرٍ   ، َعْن ع َمَر ْبنِّ َمالِّكٍ   ،اَن اْبن  َوْهبٍ   ، َأمْحَد  ْبن  َعْمرِّو ْبنِّ السمرْحِّ 
عِّْمرَانَ  َأِبِّ  ْبنِّ  مِّ   ،َخالِّدِّ  اْلَقاسِّ أ َماَمةَ   ،َعنِّ  َأِبِّ  به.َعْن  املصري    ...  السمرْحِّ  ْبنِّ  َعْمرِّو  ْبن  أمْحَد 

  ، (، عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي املصري )ثقة حافظ83تقريب التهذيب )ص    ،)ثقة(
  ، فقيه (  ،عمر بن مالك الشرعيب املصري )ال أبس به  ،(328لتهذيب )ص  تقريب ا  ،عابد (

(، عبيد هللا بن أِب جعفر املصري )ثقة , وقيل عن أمحد : إنه لينه ,  416تقريب التهذيب )ص 
(، خالد بن أِب عمران التجييب أبو عمر)فقيه  370تقريب التهذيب )ص    ،وكان فقيها عابدا ا (

التهذيب )ص    ، صدوق( الدمشقي189تقريب  الرمحن  عبد  بن  القاسم  الرمحن  ،(،  عبد    ، أبو 
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َأْن ي ْشَفَع  :  مِّْثل  ،  " َوأَمما اهْلَدِّيمة  يفِّ الشمَفاَعةِّ :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أَْمٍر   َويلِّ ِّ  عِّْنَد  َمْظلَِّمةا لَِّرج ٍل  َعْنه   َحقمه  ،  لِّرَيَْفَع  إلَْيهِّ  َل  يـ َوص ِّ وِّاَليَةا  ،  أَْو  يـ َول َِّيه   أَْو 

قَُّها قٌّ لَِّذلِّكَ ،  َيْسَتحِّ أَْو يـ ْعطَِّيه  مِّْن  ،  أَْو َيْسَتْخدَِّمه  يفِّ اجْل ْندِّ اْلم َقاتَِّلةِّ َوه َو م ْسَتحِّ
مْ اْلَمالِّ اْلَمْوق وفِّ َعَلى اْلف َقَراءِّ أَْو اْلف قَ  َوه َو ،  َهاءِّ أَْو اْلق رماءِّ أَْو النُّسماكِّ أَْو َغرْيِّهِّ

ْستِّْحَقاقِّ  ْن أَْهلِّ االِّ بٍ ،  مِّ إَعانَة  َعَلى فِّْعلِّ َواجِّ ،  َوحَنْو  َهذِّهِّ الشمَفاَعةِّ الميتِّ فِّيَها 
وز  لِّْلم ْهدِّي َأْن يـَْبذ َل  َوجَي  ،  فـََهذِّهِّ أَْيضاا اَل جَي وز  فِّيَها قـَب ول  اهْلَدِّيمةِّ ،  أَْو تـَْركِّ ُم َرممٍ 

َهَذا ه َو اْلَمنـْق ول  َعْن  ، يفِّ َذلَِّك َما يـَتَـَوصمل  بِّهِّ إَل َأْخذِّ َحق ِّهِّ أَْو َدْفعِّ الظُّْلمِّ َعْنه  
   (1)   السمَلفِّ َواأْلَئِّممةِّ اأْلََكابِّرِّ 

 
) يغرب كثرياا"  صدوق   ( أمامة  أِب  )ص    ، صاحب  التهذيب  بشار    ،(450تقريب  وقال 

تعقيباا على ابن حجر : " بل: ثقة ، وثقه البخاري وابن معني، ويعقوب بن سفيان،    واألرنؤوط
السدوسي،   شيبة  بن  ويعقوب  الرازي،  حامت  وأبو  واجلوزجاين،   والرتمذي، 

وقد أابن غري واحد من    ،وأبو إسحاق احلرِب. وضعفه املفضل بن غسان الغالِب، وابن حبان
حامت، وابن معني أن املناكري يف حديثه إَّنا جتيء من رواية    العلماء اجلهابذة مثل البخاري، وأِب

عمر بن مالك قال    ، إسناده حسن  (.171/  3حترير تقريب التهذيب )  .بعض الضعفاء عنه "
وذكره ابن    ،ليس ابملعروف  ،وقال أبو حامت : ال أبس به  ،عنه أبو زرعة الرازي : صاحل احلديث 

فقد اتبعة ابن    ،مث هو قد توبع  ، نزل عن رتبة احلسنفحديثه ال ي  ، حبان يف كتاب " الثقات "
ثـََنا  588/  36هليعة كما عند اإلمام أمحد يف مسنده ) ثـََنا اْبن  هلِّيَعَة، َحدم ثـََنا َحَسن ، َحدم (، َحدم

به َجْعَفٍر...  َأِبِّ  ْبن   )ثقة(  ،ع بَـْيد  هللاِّ  األشيب  موسى  ابن  هو  التهذيب )ص    ،احلسن  تقريب 
خلط بعد احرتاق كتبه ورواية ابن املبارك وابن وهب    ،بن هلَيِّعة املصري )صدوق  (، عبدهللا164

التهذيب )ص    .عنه أعدل من غريمها وله يف مسلم بعض شيء مقرون ( أما    (. 319تقريب 
به القاسم  ثقة  ،تفرد  أمامة رضي هللا عنه  ،ومل يالف  ،فال يضر فهو    ، ويشفع له صحبته ألِب 

وإَّنا ينكر عنه    ،مت الرازي : " حديث الثقات عنه مستقيم ال أبس بهويشفع له ما قاله أبو حا
وقال األلباين : "   ،(، وقد روى عنه صدوق  هنا383/ 23) 742هتذيب الكمال  ، الضعفاء "

 .(7/1371السلسلة الصحيحة ) .حسن "
 ( 174/ 4الفتاوى الكربى ) (1)  
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،  اَل يـَْلَزم ه  وقد بني املاوردي أحوال م َهاَداة الشمافِّعِّ إذا ْشَفَع يفِّ أمر م َباٍح  
 :  " َولِّْلَهدِّيمةِّ َعَلى َهذِّهِّ الشفاعة ثالثة َأْحَوالٍ : فقال

َعَلى  :  إِّْحَداَها ل   َيْستَـْعجِّ َنمه   ألِّ َعَلْيهِّ؛  َُمْظ ور   فـََقب وهل َا  الشمافِّع   َيْشرَتَِّطَها  َأْن 
ْنه    . َحَسٍن َقْد َكاَن مِّ
ي َهذِّهِّ اهْلَدِّيمة  َجزَاء  َعَلى َشَفاَعتَِّك فـََقب وهل َا  َأْن يـَق وَل اْلم ْهدِّ :  َواحْلَال  الثمانَِّية  

َا َلمما ج َعلِّْت َجَزاءا َصاَرْت َكالشمْرطِّ ،  َُمْظ ور  َعَلْيهِّ  َهنم  .  َكَما َلْو َشَرَطَها؛ ألِّ
ك  اْلم ْهدِّي َعنِّ : َواحْلَال  الثمالَِّثة   َاطَِّها َومي ْسِّ َك الشمافِّع  َعنِّ اْشرتِّ اجْلََزاءِّ   َأْن مي ْسِّ

الشمَفاَعةِّ  قـَْبَل  م َهادِّايا  فَإِّْن َكاَن  َا  َله   ،  هبِّ ي ْكَرْه  َومَلْ  َا  قـَب وهلِّ ْن  مِّ الشمافِّع   َْنعِّ  مي  مَلْ 
َوإِّْن ملَْ حَيْر ْم َعَلْيهِّ فَإِّْن  ،  َوإِّْن َكاَن َغرْيَ م َهاٍد قـَْبَل الشمَفاَعةِّ ك رَِّه َله  اْلَقب ول  ،  اْلَقب ول  

   (1) . مل يكره له القبول  كافأ عليها 
عدمها و  الكراهة  حاالت  يف  قبوهلا  عن  اإلمساك  أن  شك  أسلم  ،  وال 

 للمرء يف مروءته و ورعه 
نية اجلحد:  الصورة اخلامسة الفضل  :  الدَّين مع  سخر هللا تعال كثريا من أويل 

أو سلفة  ،  تصدقاا أو عارية مؤداة،  أن يبسطوا أيديهم عوانا إلخواهنم،  والسعة
القضاء،  إل حني  يقابلهم حبسن  األداء،  فمنهم من  يبيت عدم  ،  ومنهم من 

»َمْن َأَخَذ أَْمَواَل  :  الَقائلفهذا الصنف الَلخري جاءه الوعيد من نيب الرمحة  
   .(2)   َوَمْن َأَخَذ ي رِّيد  إِّْتاَلفـََها أَتْـَلَفه  اَّللم «، النماسِّ ي رِّيد  أََداَءَها أَدمى اَّللم  َعْنه  

اْلك ْردِّي ِّ  َمْيم وٍن  حديث  يف  أَبِّيهِّ ،  وجاء  اَّللمِّ  :  قَالَ ،  َعْن  َرس وَل  مسِّْعت  
  هِّ  :  يـَق ول َن اْلَمْهرِّ أَْو َكثـ َر لَْيَس يفِّ نـَْفسِّ َا َرج ٍل تـََزومَج اْمَرأَةا َعَلى َما َقلم مِّ »أميُّ

 
 ( 288/ 16احلاوي الكبري ) (1)  
إتالفها    (2)   أو  أداءها  يريد  الناس  أموال  البخاري، كتاب يف االستقراض، ابب: من أخذ  صحيح 

(3 /116 ) 
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َخَدَعَها   َحقمَها  إِّلَيـَْها  يـ َؤد َِّي  يـَْوَم    ،َفَماَت    ،َأْن   َ اَّللم َلقَِّي  َحقمَها  َها  إِّلَيـْ يـ َؤد ِّ  َومَلْ 
َا َرج لٍ ،  اْلقَِّياَمةِّ َوه َو زَانٍ  بِّهِّ َحقمه     َوأميُّ اْسَتَداَن َديـْناا اَل ي رِّيد  َأْن يـ َؤد َِّي إَِّل َصاحِّ

«، َفَماتَ ، َخْدَعةا َحَّتم َأَخَذ َماَله   َ َوه َو َسارِّق     .(1)   َوملَْ يـَر دم إِّلَْيهِّ دِّيَنه  َلقَِّي اَّللم
،  فانظر إل عظم ذنب من جحد الدين و هو يظن يف نفسه أنه قد فاز

 . تغفل من أحسن إليهوما علم أنه اس
السادسة واجلاه :  الصورة  املنصب  اآلخرون  :  استغالل  يكرمهم  الناس  بعض 

مناصبهم ألجل  إليهم  املغرايت  ،  ويتوددون  هلذه  إميانه  ضعف  من  فيستكني 
وقد تقدم يف  ،  وحيسبونه هيناا وهو عند هللا عظيم،  ظناا منه أهنا من املباحات

للنيب   اللتبية عندما قال  ابن  أن  ،  " هذا لكم وهذا أهدي يل ":  حديث 

 
  (1)   ( الصغري  املعجم  الطرباين يف  بِّبَـْغَدادَ   ، ( 1/84أخرجه   ُّ اْلرَبْينِّ مِّ  اْلَقاسِّ ْبن   َأمْحَد   ثـََنا  ثـََنا    ،َحدم َحدم

ثـََنا  ، ُم َممد  ْبن  َعبماٍد اْلَمك ِّيُّ  مٍ   َحدم   ، َعْن َمْيم وٍن اْلك ْردِّي ِّ   ،َعْن َأِبِّ َخْلَدةَ   ،أَب و َسعِّيٍد َمْوَل َبينِّ َهاشِّ
أَبِّيهِّ   به .َعْن  بغداد    ...  اتريخ   ،) ثقة   : اخلطيب  )قال  الطائي  احلسن  أبو  القاسم  بن  أمحد 

يهم(  ،(5/575) املكي )صدوق  الزبرقان  بن  عباد  بن  التهذيب )ص    ،ُممد  (،  486تقريب 
سعيد أبو  البصري  عبيد  بن  عبد هللا  بن  الرمحن  (  ،عبد  أخطأ  رمبا  هاشم )صدوق  بين    ، مول 

التهذيب )ص   أبو خلدة)صدوق(344تقريب  السعدي  التميمي  دينار  بن  خالد  تقريب    ، (، 
إسناده حسن،    (.556تقريب التهذيب )ص    . ول((، ميمون الكردي )مقب187التهذيب )ص  

هتذيب الكمال يف أمساء الرجال    ،ميمون وثقه ابن معني وأبو داود وذكره ابن حبان يف الثقات 
وقد أحسن الشيخ شعيب وبشار يف تعقبهما    ،فحديثه ال ينزل عن رتبة احلسن  ،(236/  29)

داو  وأبو  معني،  ابن  وثقه  ثقة ،  بل:   "  : بقوهلما  "الثقات"،  ابن حجر  حبان يف  ابن  وذكره  د، 
التهذيب   تقريب  فيه". حترير  ْبه  ال شيء، ألنه متكلمم  به شِّ تفرد  إذا  وضعفه األزدي، وتضعيفه 

، َوالصمغِّريِّ،  132/  4قال اهليثمي يف جممع الزوائد )  ،(447/  3) ُّ يفِّ اأْلَْوَسطِّ ( : " َرَواه  الطمرَبَاينِّ
"  . ( : " صحيح"352/ 2باين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )وقال األل ، َورَِّجال ه  ثَِّقات 
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  -وكان قد فعله من غري قصد ومعرفة ابحلكم    –غضب من صنيعه  النيب  
أَمما بـَْعد  :  فقال له   ل ه  ،  "  َنْستَـْعمِّ الَعامِّلِّ  فـَيَـق ول  ،  َفَما اَبل   َهَذا مِّْن  :  فـََيْأتِّيَنا 

َهْل يـ ْهَدى َله  أَْم  :  بـَْيتِّ أَبِّيهِّ َوأ م ِّهِّ فـََنَظرَ أََفاَل قـََعَد يفِّ  ،  َوَهَذا أ ْهدَِّي يلِّ ،  َعَملِّك مْ 
بَِّيدِّهِّ ،  الَ  ُم َممٍد  نـَْفس   يـَْوَم  ،  فـََوالمذِّي  بِّهِّ  َجاَء  إِّالم  ئاا  َشيـْ َها  نـْ مِّ َأَحد ك ْم  يـَغ لُّ  الَ 

ل ه  َعَلى ع ن قِّهِّ  َكاَنْت بـََقَرةا َجاَء    َوإِّنْ ،  إِّْن َكاَن بَعِّرياا َجاَء بِّهِّ َله  ر َغاء  ،  القَِّياَمةِّ حَيْمِّ
َا هَلَا خ َوار   َعر  ،  هبِّ َا تـَيـْ    .(1)  فـََقْد بـَلمْغت  "، َوإِّْن َكاَنْت َشاةا َجاَء هبِّ

ملكانتهم   هلم  الناس  معاملة  من  حيرتزون  السلف  من  وقد كان كثري 
  (3)   إَِّل بـَزمازٍ   (2)   ُم َرْيِّيزٍ َخرََج اْبن   :  قَالَ ،  كما ورد َعْن َخالِّدِّ ْبنِّ د رَْيكٍ ،  وجاههم

يعرفه ال  والبزاز  ثوابا  منه  فقال:  قال،  يشرتي  يعرفه  رجل  هذا  :  وعنده  بكم 
الرجل قال  وكذا:  الثوب؟  يعرفه،  بكذا  الذي  الرجل  ابن  :  فقال  إل  أحسن 

إَّنا جئت أشرتي مبايل ومل أجيء أشرتي بديين فقام  :  ُم َرْيِّيز فقال ابن ُم َرْيِّيز
  .(4)   يشرت"ومل 

ابن كثري  َمْعَدانَ (  هـ774:  املتوىف)  وقال  ْبنِّ  ي وس َف  ْبن  ،  يف ترمجة ُم َممد 
 ُّ وال من  ،  وكان ال يشرتي زاده من َخبماٍز واحد:  " قَال وا(:  184ت )  اأْلَْصبَِّهاينِّ

 
 8ص  ،انظر (1)  
ُّ، قَاَل َرَجاء  بن    (2)   ينِّ َمام ، الَفقِّْيه ، الق ْدَوة ، الرمابم ، اإلِّ يُّ َوَة: إِّْن    َعْبد  هللاِّ بن  ُم َرْيِّْيزِّ بنِّ ج َناَدَة اجل َمحِّ َحيـْ

بَِّعابِّ  َدِّيـَْنةِّ 
امل أَْهل   َنا  َعَليـْ اْبنِّ ُم َرْيِّْيزٍ يـَْفَخْر  بَِّعابِّدِّاَن  َعَلْيهِّم  نـَْفَخر   فَإِّانم  اْبنِّ ع َمَر،    . هـ(99)ت  ،دِّهِّم 

 ( 494/ 4(، سري أعالم النبالء )322تقريب التهذيب ) 
ْرفـَت ه  البِّزَازَة   (3)   : اَبئِّع  البَـز ِّ وحِّ ، والبـمزماز  ، َوقِّيَل: َضْرب  مَِّن الث َِّيابِّ : الث َِّياب  /  5لسان العرب ) .بزز: البَـزُّ

311) 
 . (138/ 5حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (4)  
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دٍ  َواحِّ فَأَ :  يقول،  وال يشرتي إال ممِّمْن اَل يعرفه،  بـَقماٍل  َأْن حي َاب وينِّ  كون  َأْخَشى 
   .(1)  ممِّمْن يَعِّيش  بِّدِّينِّهِّ "

نعيم أبو  اْلَوزِّيرِّ  (  هـ430:  املتوىف)  وأورد  َأِبِّ  ْبنِّ  م وَسى  ْبن  ُم َممد  عن 
اأْلدابَء  :  قَالَ ،  اْلبَـْغَدادِّيُّ  يعطي  َواٍل  َوعلْيها  اْلَكْرَماينِّ ِّ  َحْفٍص  َأِبِّ  عِّْنَد  ك نما 

َِبِّ َحْفص  ،َواْلم حد ِّثِّنَي  ،  »َما َأصنع بِّهِّ؟«: قَالَ ، ْو أَتـَْيَت َهَذا الرمج للَ : َفقِّيل ألِّ
َوالصرْب َعَلى  ،  "عِّزُّ النـمَزاَهةِّ َأْشَهى إِّيَلم مِّْن طََلب اْلَفائِّدة:  قَالَ   ، َتْسَتمِّيح ه   :  قَالَ 

نمةِّ"   .(2)   اْلع ْسَرةِّ أَْيَسر عِّْندِّي مَِّن اْحتَِّمالِّ اْلمِّ
العاملون   العلماء  هم  يشني  فهؤالء  وما  الشبهة  عن  الورعون  املخلصون 

 .  املروءة
السابعة املسألة:  السؤال من غري حاجة:  الصورة  تعال ابلتعفف عن  ،  أمر هللا 

تعال  فقال  املتعففني  ہ   ہ ہ ہ ھ چ :  ومدح 

ھ ھ  ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ 

الكرمي]البقرة[،    چۆ ۆ ۈ  اخللق  هذا  لسؤال  ،  و  يتعرض  من  ينافيه 
فهذا إَّنا  ،  ورمبا يكون هذا السائل من أغىن الناس، تكثراا وإظهاراا للفاقةالناس  

اآلخرة العقوبة يف  واستحق  الدنيا  نزاهته يف  َرس ول  هللاِّ  ،  فقد  »َمْن  :  قَاَل 
َا َيْسَأل  مَجْراا فـَْلَيْسَتقِّلم أَْو لَِّيْسَتْكثِّْر«،  َسَأَل النماَس أَْمَواهَل ْم َتَكثُـّراا    .(3)  فَإَِّّنم

 
 . (629/ 13البداية والنهاية ) (1)  
 ( 237/ 1اتريخ أصبهان = أخبار أصبهان ) (2)  
 ( 720/ 2صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ابب: كراهة املسألة للناس ) (3)  
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فَأَتـَْيت  َرس وَل هللاِّ    ،(1)   حَتَممْلت  مَحَاَلةا :  قَالَ ،  وَعْن قَبِّيَصَة ْبنِّ ِم َارٍِّق اهلِّاَليلِّ ِّ 
َا،  أَقِّْم َحَّتم أَتْتِّيَـَنا الصمَدَقة  :  فـََقالَ ،  َأْسأَل ه  فِّيَها "  :  مث م قَالَ :  قَالَ ،  فـََنْأم َر َلَك هبِّ

قَبِّيَصة  إِّنم   َثاَلثٍَة َرج لٍ اَي  ََحدِّ  َله   ،  حَتَممَل مَحَاَلةا ،  اْلَمْسأََلَة اَل حتِّلُّ إِّالم ألِّ َفَحلمْت 
يبَـَها ي صِّ َحَّتم  ك  ،  اْلَمْسأََلة   مي ْسِّ َماَله  ،  مث م  اْجَتاَحْت  َجائَِّحة   َأَصابـَْته   ،  َوَرج ل  

يَب قَِّواماا مِّْن عَ  ْن َعْيٍش   -ْيٍش  َفَحلمْت َله  اْلَمْسأََلة  َحَّتم ي صِّ َداداا مِّ   -أَْو قَاَل سِّ
قـَْومِّهِّ  ْن  َثاَلثَة  مِّْن َذوِّي احلَِّجا مِّ يـَق وَم  فَاَقة  َحَّتم  َأَصابـَْته   َأَصاَبْت  :  َوَرج ل   َلَقْد 

ْن َعْيٍش  ،  ف اَلانا فَاَقة   يَب قَِّواماا مِّ َداداا    -َفَحلمْت َله  اْلَمْسأََلة  َحَّتم ي صِّ أَْو قَاَل سِّ
بـ َها    -َعْيٍش    مِّنْ  َصاحِّ َيْك ل َها  س ْحتاا  قَبِّيَصة   اَي  اْلَمْسأََلةِّ  َن  مِّ َواه نم  سِّ َفَما 

   .(2)س ْحتاا"
من أخطر األخالق الذميمة على الفرد و اجملتمع  :  (3)  اخليانة ":  املطلب الثاين

عالمات   من  النيب ملسو هيلع هللا ىلص  وجعلها  عنها  النبوية  السنة  قد هنت  و  اخليانة  خلق 
 :  ا عدة صوروهل، النقاق

 : اخليانة إبفشاء السر: الصورة األوىل
فيها كالم    فيدور  هبم  خاصة  جمالس  يف  جيتمعوا  أن  الناس  عادات  من 

مبكان السرية  من  جملس،  يكون  يف  اجللوس  أحد  ييت  أحد  ،  أو  ويفشي 
احلاضرين بعض املعلومات اليت هي مظنة األسرار اليت جيب عدم إفشائها أو  

 
ْثَل أَْن يـََقَع َحْرب َبنْيَ َفرِّيقني ت   (1)   ْنَسان  َعْن َغرْيِّهِّ مِّْن دِّيَة أَْو َغرامة، مِّ ْسَفك  احلََمالَة : َما يـََتَحممل ه  اإْلِّ

َلَها  فِّيَها الد َِّماء ، فَيْدخل بينَـه م رج ل يـََتَحممل دِّاَيتِّ ال َقتـَْلى لي ْصلح َذاَت الَبنْي. والتمَحمُّل: أَْن حَيْمِّ
 ( 442/ 1َعنـْه ْم َعَلى نـَْفسه. النهاية يف غريب احلديث واألثر ) 

 ( 722/ 2صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ابب: من حتل له املسألة )  (2)  
 ( 89/ 2النهاية يف غريب احلديث واألثر ) .وهي : أن ي ْضمِّر  يفِّ نفسهِّ غرَي َما ي ْظهِّر ه (3)  
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على ك تفشيهيؤمنك صاحبك  مث  ويستودعكه  النيب  ،  الم  اعتربه  هذا كله  و 
:  قَاَل َرس ول  اَّللمِّ  :  قَالَ ،  ملسو هيلع هللا ىلص صورة من صور اخليانة فعن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللمِّ 
حلَْدِّيثِّ مث م اْلتَـَفَت َفهَِّي أََمانَة «    .(1)   »إَِّذا َحدمَث الرمج ل  ابِّ

املباركفوري الرمج ل  )  قـَْول ه  "  (:  هـ1353:  املتوىف)  قال  َحدمَث  عِّْنَد  (  إَِّذا  َأْي 
إِّْخَفاَءه  (  احلَْدِّيثَ )  َأَحدٍ  ي رِّيد   المذِّي  اْلتَـَفتَ )  َأيِّ  اْحتَِّياطاا(  مث م  َاالا  َوِشِّ  َأْي ميِّيناا 

َأْي عِّْنَد َمْن َحدمثَه  َأْي ح ْكم ه  ح ْكم   (  أََمانَة  . . . )َأْي َذلَِّك احلَْدِّيث  (  َفهِّيَ )
َرْساَلَن  ،  انة فيجب عليه كتمهاألم ابن  أمحد بن حسني بن علي بن    -قال 

َيْسَمَع  :  -(  هـ844ت )  رسالن َأْن  َيَاف   أَنمه   حي َد ِّث ه   لَِّمْن  إِّْعاَلم   اْلتَِّفاتَه   َنم  ألِّ
ا َمَقاَم اْكت ْم   ْلتَِّفات  قَائِّما رمه  َفَكاَن االِّ َهَذا َعين ِّ َأْي  َحدِّيثَه  َأَحد  َوأَنمه  َقْد َخصمه  سِّ

   .(2)  خ ْذه  َعين ِّ َواْكت ْمه  َوه َو عِّْنَدَك أََمانَة  انـْتَـَهى "
 

َبةَ   ، ابب يف نقل احلديث  ،كتاب األدب  ،أخرجه أبو داود  يف سننه(1)   ثـََنا أَب و َبْكرِّ ْبن  َأِبِّ َشيـْ   ، َحدم
آَدمَ  ْبن   حَيََْي  ذِّْئبٍ   ،اَن  َأِبِّ  اْبن   َعطَاءٍ   ،اَن  ْبنِّ  الرممْحَنِّ  َعْبدِّ  ْبنِّ    ، َعْن  َجابِّرِّ  ْبنِّ  اْلَملِّكِّ  َعْبدِّ  َعْن 

هللاِّ   ،َعتِّيكٍ  َعْبدِّ  ْبنِّ  َجابِّرِّ  به.َعْن  حافظ  ...  ثقة  الكويف)  شيبة  أِب  بن  ُممد  بن  هللا    ، عبد 
حافظ    الكويف )ثقة(، حيَي بن آدم بن سليمان  320تقريب التهذيب )ص    ،صاحب تصانيف(

(، ُممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن أِب ذئب  587تقريب التهذيب )ص    ،فاضل(
) فاضل  فقيه  )ثقة  )ص    ،القرشي  التهذيب  القرشي  493تقريب  عطاء  بن  الرمحن  عبد   ،)

وقال أبو حامت    ،قال البخاري : فيه نظر  ،(346تقريب التهذيب )ص  ، املديين)صدوق فيه لني(
َوقَال عبد الرمحن بن َأِب حامت : أدخله البخاري يف كتاب"الضعفاء"فقال : أِب حيول    ،شيخ:  

وقال ابن سعد : وكان ثقة    ،وذكره ابن حبان يف » الثقات «  ، وقال النسائي : ثقة  ،من هناك
املدين    ،(، عبد امللك بن جابر بن عتيك األنصاري286/  17هتذيب الكمال )  .قليل احلديث

فجرح    ، للخالف يف عبد الرمحن بن عطاءإسناده حسن،    . (362يب التهذيب )ص  تقر )ثقة(  
وبذلك حكم    ،فأدىن درجات حديثه أن يكون حسناا   ،البخاري متعقب مبا قاله أبو حامت الرازي

  ،أبواب الرب والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،أخرجه يف سننه حيث    ،عليه الرتمذي
وقال عقبه : " َهَذا َحدِّيث  َحَسن     ،به  ، من طريق اْبنِّ َأِبِّ ذِّْئبٍ   ،ابب: ما جاء أن اجملالس أمانة

 . وحسنه األلباين  ،"
 . ( 79/ 6حتفة األحوذي ) (2)  
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ويلحق بذلك إفشاء سر الزوجية فقد جعل اإلسالم رابط الزوجية ميثاقاا  
و قد يدور بينهما كالم ال يدور بني  ،  فالزوج و الزوجة يف بيت واحد،  غليظاا 

يوجب   مبا  اإلسالم  فجاء  إفشاؤهأحد  وحيرم  األسرار  من  ما  ،  كتمه  خاصة 
هبا اخللوة  عند  فعل  أو  قول  من  وزوجه  الرجل  بني  أِب  ،  يدور  عن  ثبت  ملا 

ْن أَْعَظمِّ اأْلََمانَةِّ عِّْنَد هللاِّ يـَْوَم  :  قَاَل َرس ول  هللاِّ  :  قال،  َسعِّيٍد اخْل ْدرِّيم  »إِّنم مِّ
ي إِّلَْيهِّ ،  اْمَرأَتِّهِّ إَِّل    (1)   الرمج َل يـ ْفضِّي،  اْلقَِّياَمةِّ  رمَها«،  َوتـ ْفضِّ َوقَاَل اْبن   ،  مث م يـَْنش ر  سِّ

رَْيٍ     .(2)   »إِّنم أَْعَظَم«: َّن 
اخْل ْدرِّيم  َسعِّيٍد  أِب  »إِّنم  :  قَاَل َرس ول  هللاِّ  :  قال،  ويف رواية أخرى عن 

ْن َأَشر ِّ النماسِّ عِّْنَد هللاِّ َمْنزَِّلةا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ  ي إَِّل اْمَرأَتِّهِّ الرم ،  مِّ َوتـ ْفضِّي  ،  ج َل يـ ْفضِّ
رمَها«، إِّلَْيهِّ     (3)   مث م يـَْنش ر  سِّ

" َويفِّ َهَذا احلَْدِّيثِّ حَتْرِّمي  إِّْفَشاءِّ الرمج لِّ َما  (:  هـ 676:  املتوىف)  قال النووي
َوَوْصفِّ   ْستِّْمَتاعِّ  االِّ أ م ورِّ  ْن  مِّ اْمَرأَتِّهِّ  َوَبنْيَ  َنه   بـَيـْ جَيْرِّي  جَيْرِّي  َوَما  َذلَِّك  يلِّ  تـََفاصِّ

ْن قـَْوٍل أَْو فِّْعٍل َوحَنْوِّهِّ فََأمما جم َرمد  ذِّْكرِّ اجلَِّماعِّ فَإِّْن ملَْ َتك ْن فِّيهِّ   َن اْلَمْرأَةِّ فِّيهِّ مِّ مِّ
اَلف  اْلم ر وَءةِّ " َنمه  خِّ   .(4)   فَائَِّدة  َواَل إِّلَْيهِّ َحاَجة  َفَمْكر وه  ألِّ

 
املر   (1)   إِّل  وأَْفضى  أَهله.  َعَلى  َدَخَل  الرمج ل :  فـََقْد  أَْفَضى  َا  هبِّ َخاَل  إِّذا  بـَْعض ه ْم:  َوقَاَل  يها،  َغشِّ أَة: 

تـََعاَل:   قـَْول ه   ْنه   َومِّ نْتَِّهاء ؛  االِّ احْلَقِّيَقةِّ  يفِّ  واإلِّفضاء  يـَْغَش،  مَلْ  أَو  َي  َغشِّ ٿ  چ أَْفَضى، 

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  

 ( 157/ 15لسان العرب ) .؛ َأي انـَْتهى وأَوى  ، ]النساء[ چڦ
 (.1061/ 2صحيح مسلم، كتاب النكاح، ابب: حترمي إفشاء سر املرأة ) (2)  
 .(1060/ 2صحيح مسلم، كتاب النكاح، ابب: حترمي إفشاء سر املرأة ) (3)  
 (8/ 10شرح النووي على مسلم ) (4)  
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األصل يف املسلم إذا أقسم أن يقسم صادقاا  :  يانة يف الَقَسمالصورة الثانية / اخل
وهذا النوع الثاين إن    –التورية    -وأال يكذب يف قسمه كذابا ظاهراا أو ابطناا  

وإعانة على أكل أموال  ،  فهو خيانة،  ترتب عليه ظلم أو أخذ حلقوق اآلخرين
قَاَل  :  قَالَ ،  َرةَ وقد ثبت النهي عن ذلك يف حديث َأِبِّ ه َريْـ ،  الناس بغري حق

هللاِّ   ب َك«:  َرس ول   َصاحِّ َعَلْيهِّ  ي َصد ِّق َك  َما  َعَلى  َعْمر و،  »ميِّين َك  :  وقَاَل 
ب كَ  قَاَل َرس ول   :  قَالَ   -أيضاا   -ويف رواية َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  .(1)  ي َصد ِّق َك بِّهِّ َصاحِّ

«»اْلَيمِّني  َعَلى نِّيمةِّ : هللاِّ     .(2)   اْلم ْسَتْحلِّفِّ
" من توجمهت عليه ميني يف  (:  هـ  656:  املتوىف)  قال أبو العباس القرطيب 

، مل تنفعه نيمته ،  وهو ينوي غريه،  حق ادُّعي عليه به؛ فحلف على ذلك لفظاا
(:  هـ544املتوىف)  وقال القاضي عياض  .(3)   وال يرج هبا عن إمث تلك اليمني "

وهو آمث  :  قالوا،  الف مبا يقتطع به حق غريه وإن ور ى" وال خالف ىف إمث احل
   .(4)  حانث ىف ميينه "

إَّنا أرجأ أمره إل يوم ال ينفع  ،  ولشناعة هذا الصنيع مل جيعل هللا له كفارة
َي اَّللم  َعنـْه َما،  فيه مال وال بنون ٌّ  َجاَء  :  قَالَ ،  فَعْن َعْبدِّ اَّللمِّ ْبنِّ َعْمرٍو َرضِّ أَْعَراِبِّ

َوَسلممَ  َعَلْيهِّ  هللا   َصلمى  النميبِّ ِّ  اَّللمِّ :  فـََقالَ ،  إَِّل  َرس وَل  قَالَ ،  اَي  ؟  الَكَبائِّر  :  َما 
َّللمِّ« قَالَ  ْشَراك  ابِّ :  مث م َماَذا؟ قَالَ : »مث م ع ق وق  الَوالَِّدْينِّ« قَالَ : مث م َماَذا؟ قَالَ : »اإلِّ

 
 . ( 1274/ 3 اْلم ْسَتْحلِّفِّ )صحيح مسلم، كتاب اأْلميان، ابب: ميِّنيِّ احْلَالِّفِّ َعَلى نِّيمةِّ  (1)  
 . ( 1274/ 3صحيح مسلم، كتاب اأْلميان، ابب: ميِّنيِّ احْلَالِّفِّ َعَلى نِّيمةِّ اْلم ْسَتْحلِّفِّ ) (2)  
 ( 634/ 4املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (3)  
 (414/ 5إكمال املعلم بفوائد مسلم ) (4)  
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« قـ ْلت   ؟ قَالَ  :»الَيمِّني  الَغم وس  »المذِّي يـَْقَتطِّع  َماَل اْمرٍِّئ  :  َوَما الَيمِّني  الَغم وس 
«، م ْسلِّمٍ     .(1)   ه َو فِّيَها َكاذِّب 

" َونـََقَل ُم َممد  ْبن  َنْصٍر يفِّ اْختِّاَلفِّ اْلع َلَماءِّ  (:  ه862ت)  قال ابن حجر
الصمَحابَةِّ  ات َِّفاَق  اْلرَب ِّ  َعْبدِّ  ابن  اْلم ْنذر مثم  ابن  اْلَيمِّنيِّ    مث م  اَل َكفمارََة يفِّ  َأْن  َعَلى 

"    .(2)   اْلَغم وسِّ
املشورة   يف  اخليانة   / الثالثة  بعض  :  الصورة  جتلية  إل  الناس  حيتاج  ما  كثرياا 

فيستشريوهنم  ،  األمور اليت تشكل عليهم فيستعينون مبن ينسون ويثقون برأيهم
املستفَّت الصدق يف النصح وأن  فيجب على هذا املستشار أو  ،  أو يستفتوهنم

مؤتن أنه  ه َريـْرَةَ ،  يعلم  َأِبِّ  َعْن  ذلك  جاء  اَّللمِّ  :  قَالَ ،  كما  َرس ول   :  قَاَل 
   .(3)   »اْلم ْسَتَشار  م ْؤَتَن «

 
نـَْيا    (1)   الدُّ يفِّ  َوع ق وبَتِّهِّ  َّللمِّ،  ابِّ َأْشَرَك  َمْن  إِّمثِّ  اَبب:   ، الد ِّاَيتِّ صحيحه، كَِّتاب   يف  البخاري  أخرجه 

رَةِّ )  (. 13/ 9َواآلخِّ
 (557/ 11فتح الباري البن حجر ) (2)  
النوم  ، كتاب األدب  ،أخرجه أبو داود يف سننه  (3)   اْلَمش ورَةِّ )ص  ، أبواب  ثـََنا  928اَبب  يفِّ  (، َحدم

َبان    ، اَن حَيََْي ْبن  َأِبِّ ب َكرْيٍ   ،اْبن  اْلم َثىنم  َعْن َأِبِّ    ، َعْن َأِبِّ َسَلَمةَ   ، َعْن َعْبدِّ اْلَملِّكِّ ْبنِّ ع َمرْيٍ   ،اَن َشيـْ
به.ه َريـْرَةَ  سننه  .ِمتصراا   ،..  يف  الرتمذي  عليه    ، وأخرجه  هللا  هللا صلى  رسول  عن  الزهد  أبواب 
النيب صلى هللا عليه وسلم )ص  ،وسلم  (، واحلاكم يف  631ابب: ما جاء يف معيشة أصحاب 

َبان  ْبن  َعْبدِّ الرممْحَنِّ   ،(4/131مستدركه ) ُممد بن املثىن    <مطوالا    ،.. به.كالمها من طريق َشيـْ
) ثبت  البصري)ثقة  العنزي  عبيد  الت  ،بن  )ص  تقريب  بكري  505هذيب  أِب  بن  حيَي   ،)

التهذيب )ص    ،الكرماين)ثقة( البصري )ثقة ,  588تقريب  التميمي  الرمحن  (، شيبان بن عبد 
  ، الكويف)ثقة , فصيح عامل  عبد امللك بن عمري  ،(269صاحب كتاب(، تقريب التهذيب )ص  

ن بن عوف  أبو سلمة بن عبد الرمح  ، (364تقريب التهذيب )ص     ، تغري حفظه ورمبا دلس (
ثقة  ،الزهري التهذيب )ص    ،املدين)  تقريب   ،) الرتمذي    ،.إسناده صحيح  (. 645مكثر  قال 

" َغرِّيب   يح   "َحَسن  َصحِّ  : َومَلْ    ، عقبه  الشمْيَخنْيِّ  َشْرطِّ  َعَلى  ْسَنادِّ  اإْلِّ يح   " َصحِّ  : احلاكم  وقال 
 . ي َر َِّجاه  "
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: . . . قَالَ ،  كما روى أَبو ه رَيـَْرةَ ،  مع صحابتهوحقق ذلك املعىن النيب  
النيب  ،  وذكر حديثاا طويالا  اهليثموأيف زايرة  " وفيه ، :  ِب بكر وعمر ألِب 

َثمِّ لَِّيْصَنَع هَل ْم َطَعاماا ُّ  ،  فَاْنطََلَق أَب و اهلَيـْ «:  فـََقاَل النميبِّ ،  »اَل َتْذحَبَنم َذاَت َدرٍ 
فََأَكل وا:  قَالَ  َا  هبِّ فََأاَته ْم  َجْدايا  أَْو  َعَناقاا  هَل ْم  َلَك  :  فـََقاَل  ،  َفَذَبَح  »َهْل 

قَالَ  ُّ  :  قَالَ ،  اَل :  َخادِّم «؟  النميبِّ  َ فَأ يتِّ فَْأتَِّنا«  َسيْب   أاََتاَن  لَْيَس  »فَإَِّذا  بِّرَْأَسنْيِّ 
َثمِّ  ُّ  ،  َمَعه َما اَثلِّث  فََأاَته  أَب و اهلَيـْ نـْه َما«:  فـََقاَل النميبِّ م  :  فـََقالَ ،  »اْخرَتْ مِّ اَي َنيبِّ

ُّ َصلمى  ،  اَّللمِّ اْخرَتْ يلِّ  ْسَتَشاَر م ْؤَتَن  :  اَّللم  َعَلْيهِّ َوَسلممَ فـََقاَل النميبِّ
 
خ ْذ َهَذا  ،  »إِّنم امل

َثمِّ إَِّل اْمَرأَتِّهِّ فََأْخرَبََها  ،  فَإِّين ِّ رَأَيـْت ه  ي َصل ِّي َواْستَـْوصِّ بِّهِّ َمْعر وفاا« فَاْنطََلَق أَب و اهلَيـْ
ُّ  َما أَْنَت بِّ :  فـََقاَلْت اْمَرأَت ه  ،  بَِّقْولِّ َرس ولِّ اَّللمِّ   إِّالم َأْن  َبالٍِّغ َما قَاَل فِّيهِّ النميبِّ

ُّ َصلمى اَّللم  َعَلْيهِّ َوَسلممَ ،  فـَه َو َعتِّيق  :  قَالَ ،  تـَْعتَِّقه   »إِّنم اَّللمَ ملَْ يـَبـَْعْث  :  فـََقاَل النميبِّ
َوتَـ  ْعر وفِّ 

َ
مل ابِّ أَتْم ر ه   بِّطَانَة   بِّطَانـََتانِّ  َوَله   إِّالم  َخلِّيَفةا  َواَل  ْنَكرِّ نَبِّيًّا 

 
امل َعنِّ  ،  نـَْهاه  

   (1)   َوَمْن ي وَق بِّطَانََة السُّوءِّ فـََقْد و قِّيَ ، َوبِّطَانَة  اَل أَتْل وه  َخَباالا 
عنهم هللا  رضي  تالميذه  أو  ،  وهكذا كان  سئل  إذا  منهم  الواحد  فكان 

كما  ،  إما أن يشري بعلم وإما أن حييل السائل إل من هو أعلم منه،  استشري
نـَْهالِّ قالجاء عن أِب ا َسْل  :  فـََقالَ ،  َسأَْلت  اْلرَبَاَء ْبَن َعازٍِّب َعنِّ الصمْرفِّ :  ْلمِّ

ا،  فـَه َو أَْعَلم  ،  زَْيَد ْبَن أَْرَقمَ  :  مث م قَااَل ،  فَإِّنمه  أَْعَلم  ،  َسلِّ اْلرَبَاءَ :  فـََقالَ ،  َفَسأَْلت  زَْيدا
لذمَهبِّ َديـْناا«َعْن بـَْيعِّ اْلَورِّقِّ  »هَنَى َرس ول  هللاِّ     (2)   ابِّ

 
 . هو احلديث السابق نفسه (1)  
 .(75/  3صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب: بيع الورق ابلذهب نسيئة ) (2)  



 

 

 
125 

 الشرعيةجملة العلوم  
 هـ 1442  ربيع اآلخر  واخلمسون  التاسعالعدد  

 

قد يضم جملس ما عددا من الناس  :  الصورة الرابعة / اخليانة يف النظر و اإلشارة 
أو أفكار شَّت قبائل أو بالد  بينهم  ،  من  التخاطب  فيجب حينئٍذ أن يكون 

فمن  ،  والتناجي الذي رمبا حيزن اآلخرين، بلغة يفهمها اجلميع بعيداا عن الرموز
و  فقد  ذلك  اخليانةوقع يف  أبواب  من  بن  ،  قع يف ابب  أنس  ذلك  بني  كما 

َغَزْوَت َمَع  ،  اَي أاََب مَحْزَةَ :  قَالَ ،  مالك رضي هللا عنه عندما سأله اْلَعاَلء  ْبن  زِّاَيدٍ 
ناا َفَخرََج اْلم ْشرِّك وَن  :  َرس ولِّ هللاِّ َصلمى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلمَم؟ قَالَ  نـََعْم َغَزْوت  َمَعه  ح نَـيـْ

ظ ه ورِّانَ َفحَ  َورَاَء  َلَنا  َخيـْ رَأَيـَْنا  َحَّتم  َنا  َعَليـْ َنا  ،  َمل وا  َعَليـْ حَيْمِّل   َرج ل   اْلَقْومِّ  َويفِّ 
ْساَلمِّ ،  َوحَيْطِّم َنا فـََهَزَمه م  هللا  ،  فـََيد قُـَّنا فـَيـ َبايِّع ونَه  َعَلى اإْلِّ َوقَاَل  ،  َوَجَعَل جي َاء  هبِِّّْم 

َأْصَحابِّ   مِّْن  َوَسلممَ َرج ل   َعَلْيهِّ  هللا   َصلمى  هللا   :  النميبِّ ِّ  َجاَء  إِّْن  َنْذراا  َعَليم  إِّنم 
لرمج لِّ المذِّي َكاَن م ْنذ  اْليَـْومِّ حَيْطِّم َنا أَلَْضرَِّبنم ع نـ َقه  َفَسَكَت َرس ول  هللاِّ َصلمى  ،  ابِّ

َوَسلممَ  َعَلْيهِّ  لرمج لِّ ،  هللا   ابِّ يَء  رَ ،  َوجِّ رََأى  َوَسلمَم  فـََلمما  َعَلْيهِّ  هللا   َصلمى  هللاِّ  س وَل 
فََأْمَسَك َرس ول  هللاِّ َصلمى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلمَم اَل  ،  اَي َرس وَل هللاِّ تـ ْبت  إَِّل هللاِّ :  قَالَ 

قَالَ  بَِّنْذرِّهِّ  اآْلَخر   لَِّيفَِّي  هللا  :  يـ َبايِّع ه   َصلمى  هللاِّ  لَِّرس ولِّ  يـََتَصدمى  الرمج ل     َفَجَعَل 
بَِّقْتلِّهِّ  لَِّيْأم رَه   َوَسلمَم  َأْن  ،  َعَلْيهِّ  َوَسلمَم  َعَلْيهِّ  هللا   َصلمى  هللاِّ  َرس وَل  يـََهاب   َوَجَعَل 

اَبيـََعه  ،  يـَْقتـ َله   ئاا  َشيـْ َيْصَنع   اَل  أَنمه   َوَسلمَم  َعَلْيهِّ  َصلمى هللا   َرس ول  هللاِّ  رََأى  ،  فـََلمما 
َ  :  قَالَ ،  هللاِّ َنْذرِّي  اَي َرس ولَ :  فـََقاَل الرمج ل   ْك َعْنه  م ْنذ  اْليَـْومِّ إِّالم لِّت ويفِّ إِّين ِّ ملَْ أ ْمسِّ
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هللاِّ :  فـََقالَ .  بَِّنْذرِّكَ  َرس وَل  َعَلْيهِّ ،  اَي  هللا   َصلمى   ُّ النميبِّ فـََقاَل  إِّيَلم؟  أَْوَمْضَت  َأاَل 
ٍ  َأْن ي ومِّضَ : َوَسلممَ     (1)   إِّنمه  لَْيَس لَِّنيبِّ

النيب ففي   الرجل مع    هذا احلديث عندما عاتب  قتلهم  لعدم  أصحابه 
وملا طلب الصحابة أن بني  ،  استبطائه يف عدم قبول بيعته حَّت يتيح هلم قتله

قال  ، بني هلم أن هذا نوع من اخليانة،  هلم مراده بطريقة ال يفهمهما احلاضرون
للناس  :  اخلطاِب يظهره  ما  غري  بقلبه  يضمر  أن  األعني  خائنة  فإذا كف  " 

وكان ظهور تلك اخليانة من  .  بلسانه وأومأ بعينه إل خالف ذلك فقد خان
اخلطاِب قال   " األعني  خائنة  فسميت  عينيه  ابلعني  :  قبل  الرمز  اإلمياض   "

هبا ملعانه،  واإلمياء  وهو  الربق  وميض  فإن  .  ومنه  يومض  لنيب  ليس  قوله  وأما 
وجل أن يضمر شيئا ويظهر خالفه  معناه أنه ال جيوز له فيما بينه وبني ربه عز 

ألن هللا تعال إَّنا بعثه إبظهار الدين وإعالن احلق فال جيوز له سرته وكتمانه  
  .(2) ألن ذلك خداع؛ وال حيل له أن يؤمن رجال قي الظاهر ويفره يف الباطن"

 
سننه   (1)   يف  داود  أبو  عليه    ،أخرجه  صلى  إذا  امليت  من  اإلمام  يقوم  أين  ابب:  اجلنائز،  كتاب 

ثـََنا َداو د  ْبن  م َعاذٍ 574)ص ن تعرفه  مث ذكر قصة ع  ، َعْن اَنفٍِّع َأِبِّ َغالِّبٍ  ، اَن َعْبد  اْلَوارِّثِّ   ، ( : َحدم
(،  200داود بن معاذ العتكي )ثقة(، تقريب التهذيب )ص    ... به.على أنس وسؤال العالء له 

(، أبو غالب  367عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنربي )ثقة ثبت (، تقريب التهذيب )ص  
البصري  ،موالهم   ،الباهلي )ص    ،اخلياط  التهذيب  تقريب  )ثقة(،  رافع  أو  انفع    .(664امسه 
   . وصححه األلباين . صحيحإسناده 

 (. 314/ 1معامل السنن ) (2)  
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من أخطر أنواع خيانة األمانة أن  :  الصورة اخلامسة / توسيد األمر إىل غري أهله
ر ِّيت فيهايـ َنحم  الك فء عن مهمة هو خِّ وتوكل إل غريه من ابب احملاابة  ،  ى 

لذا جعله ملسو هيلع هللا ىلص من عالمات  ،  للقرابة أو االنتماء احلزِب أو النزوات الشخصية
اليت و  قَالَ   الساعة  ه َريـَْرَة  َأِبِّ  فعن  الفساد  يكثر  ُّ  :  عندها  النميبِّ َنَما  يفِّ    بـَيـْ

الَقْومَ  حي َد ِّث   فـََقالَ َجاَءه  ،  جَمْلٍِّس   ٌّ أَْعَراِبِّ اَّللمِّ  :    َرس ول   َفَمَضى  السماَعة ؟  َمََّت 
  َبْل مَلْ  :  َوقَاَل بـَْعض ه مْ .  مسَِّع َما قَاَل َفَكرَِّه َما قَالَ :  فـََقاَل بـَْعض  الَقْومِّ ،  حي َد ِّث

قَالَ ،  َيْسَمعْ  َحدِّيثَه   َقَضى  إَِّذا  السم   -أ رَاه     -»أَْيَن  :  َحَّتم  َعنِّ  اَعةِّ«  السمائِّل  
:  قَالَ ،  »فَإَِّذا ض ي َِّعتِّ اأَلَمانَة  فَانـَْتظِّرِّ السماَعَة«:  قَالَ ،  َها أاََن اَي َرس وَل اَّللمِّ :  قَالَ 

َد اأَلْمر  إَِّل َغرْيِّ أَْهلِّهِّ فَانـَْتظِّرِّ السماَعَة«:  َكْيَف إَِّضاَعتـ َها؟ قَالَ     (1)   »إَِّذا و س ِّ

النيب   أصحابه  وقد كان  من  هبا  ينتقي  معرفة  أكثرهم  ومهامه  ألعماله 
هبا القيام  حلسن  أن ،  ومظنة  منه  طلب  عندما  ذر  أاب  أجاب  فانظر كيف 

النيب    –يستعمله يف شأن   والقصة يرويها أبو    –أن أاب ذر ال جييده  يعلم 
بنفسه عنه  هللا  رضي  هللاِّ :  قـ ْلت  :  قَالَ :  قال،  ذر  َرس وَل  ؟  ،  اَي  َتْستَـْعمِّل ينِّ َأاَل 

َمْنكِّيبِّ فَ :  قَالَ  َعَلى  بَِّيدِّهِّ  قَالَ ،  َضَرَب  َذر ٍ :  مث م  أاََب  َضعِّيف  ،  »اَي  َا  ،  إِّنمَك  َوإِّهنم
ْزي  َوَنَداَمة  ،  أََمانَة   َا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ خِّ َق َِّها،  َوإِّهنم َوأَدمى المذِّي َعَلْيهِّ ،  إِّالم َمْن َأَخَذَها حبِّ

   .(2)   فِّيَها«
 

 . ( 21/ 1صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب: من سئل علما وهو مشتغل يف حديثه ) (1)  
 (1457/  3صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، ابب: كراهة اإلمارة بغري ضرورة ) (2)  
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،  ذر ولكن احلكم خلق هللا تعال له أانسه  وهذا ليس تقليالا من شان أِب
وهو ما شهد له به النيب  ،  كما خلق هللا تعال أاب ذر متفرداا يف صدق اللهجة

  ، َقَاَل يلِّ َرس ول  اَّللمِّ  :  كما جاء َعْن َأِبِّ َذرٍ  قَال( :   َما أظل تِّ اخلضراء
!َأْصَدَق  -َعَلى ذِّي هلجٍة  -َواَل أقل تِّ الغرباء   ْنَك اَي أاََب ذرٍ    .(1) ( مِّ

بكر   أبو  الناس  يؤم  أن  أوصى  النيب صلى هللا عليه وسلم  وعندما مرض 
ك نما عِّْنَد َعائَِّشَة :  كما روى اأَلْسَود قَالَ ،  رضي هللا عنه دون غريه من الصحابة

َي اَّللم  َعنـَْها َواظََبَة َعَلى الصمالَةِّ َوالتـمْعظِّيمَ ،  َرضِّ
 
َلمما َمرَِّض  :  قَاَلتْ ،   هَلَاَفذََكْراَن امل

المذِّي َماَت فِّيهِّ   َرس ول  اَّللمِّ   »م ر وا  :  فَأ ذ َِّن فـََقالَ ،  َفَحَضَرتِّ الصمالَة  ،  َمَرَضه  
َله   َفقِّيَل   » لنماسِّ ابِّ فـَْلي َصل ِّ  َبْكٍر  يف  :  أاََب  َأسِّ َرج ل   َبْكٍر  أاََب  يفِّ    (2)   إِّنم  قَاَم  إَِّذا 

لنماسِّ َمَقامَِّك ملَْ   :  فـََقالَ ،  فََأَعاَد الثمالِّثَةَ ،  َوأََعاَد فََأَعاد وا َله  ،  َيْسَتطِّْع َأْن ي َصل َِّي ابِّ
» لنماسِّ ابِّ فـَْلي َصل ِّ  َبْكٍر  أاََب  م ر وا  ي وس َف  ب   َصَواحِّ َبْكٍر  ،  »إِّنمك نم  أَب و  َفَخرََج 

د موت النيب  فبع،  ومل ييب الصديق رضي هللا عنه ظن صاحبه فيه  (3)   َفَصلمى
مل حيفظ هللا تعال الدين إال هبذا الرجل األسيف الرقيق البكاء  . 

لَلذان رؤايه  يف  عنه  هللا  رضي  زَْيٍد  ْبنِّ  اَّللمِّ  َعْبد  قصة  فـََلمما  :  قال،  ويف 
َا َلر ْؤاَي َحقٍ  إِّْن َشاَء  :  فََأْخرَبْت ه  فـََقالَ   أصبحت  َغَدْوت  َعَلى َرس ولِّ اَّللمِّ   " إِّهنم

 
 وقال األلباين : حسن صحيح ـ   ، (213/ 10التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ) (1)  
 (. 48/ 1النهاية يف غريب احلديث واألثر ) .َأْي َسريع اْلب َكاءِّ واحل ْزن (2)  
 ( 133/ 1حد املريض أن يشهد اجلماعة )كتاب األذان، ابب: ،صحيح البخاري (3)  
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فـَق ْمت  َمَع بِّاَلٍل  ،  اَّللم  ق ْم فَأَْلقِّ َعَلى بِّاَلٍل َما رَأَْيَت فـَْليـ َؤذ ِّْن فَإِّنمه  أَْنَدى َصْواتا "
  .(1)   َفَجَعْلت  أ ْلقِّي َعَلْيهِّ َويـ َؤذ ِّن  بَِّذلِّكَ 

النيب   ولكن اختار  ،  األذان لعبدهللا بن زيد مكافأة له لرؤايهفلم جيعل 
 .  أندى صواتا فهو أكثر أهلية هلذه املهمةبالالا ألنه 

 : (2) اخلداع: املطلب الثالث
أو عدم اقتناع مبا وهبه له ربه جتده  ،  بعض من يشعر بنقص يف شخصيته 

لبوس   البساا  اخلداع  أنواع  من  أويت  ما  بشَّت  النقص  هذا  إكمال  حياول 
الضالل وأقنعة  والغرر  والتلبيس  يعجب    حَّت يظهر مبظهر مستعار،  التدليس 

 
ثـََنا َعبماد  ْبن  م وَسى    ، (91كتاب الصالة، ابب: بدء األذان)ص  ،أخرجه أبو داود يف سننه  (1)   َحدم

قَاَل زِّاَيد  : أاََن    ،َعْن َأِبِّ بِّْشٍر قَالَ   ،قَااَل : ثـََنا ه َشْيم    ،َوَحدِّيث  َعبماٍد أمََتُّ   ،اخلْ تملِّيُّ َوزِّاَيد  ْبن  أَيُّوبَ 
ُّ َصلمى هللا  َعَلْيهِّ    ، َعْن َأِبِّ ع َمرْيِّ ْبنِّ أََنسٍ   ،أَب و بِّْشرٍ  َعْن ع م وَمٍة لَه  مَِّن اأْلَْنَصارِّ قَاَل : اْهَتمم النميبِّ

 . .. به.َوَسلمَم لِّلصماَلةِّ َكْيَف جَيَْمع  النماَس هَلَا
موسى   بن  التهذيب )ص    ،اخل تملي)ثقة(عباد  البغدادي)ثقة  291تقريب  زايد  بن  أيوب  بن  زايد   ،)

)ص  ،  حافظ( التهذيب  التدليس 218تقريب  ثبت كثري  )ثقة  الواسطي  ري  َبشِّ بن  (،ره َشيم 
)ص   التهذيب  تقريب  اخلفي(،  تقريب  574واإلرسال   ،) )ثقة  اليشكري  إايس  بن  جعفر   ،)

)ص   أن139التهذيب  بن  عمري  أبو  )ص  (،  التهذيب  تقريب  األنصاري)ثقة(،  مالك  بن  س 
661.) 

قال ابن حجر يف فتح   ،وتدليس هشيم ال يضر ألنه صرح ابإلخبار يف رواية زايد عنه  ،إسناده صحيح
وقال األلباين :    ،( : " وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إل أِب عمري بن أنس"81/  2الباري )

 " حسن صحيح ـ 
َيْسَحر ه   (2)   َسَحرَه  مِّْثل   ْلَكْسرِّ،  ابِّ ْدعاا،  خِّ َيَْدع ه  َخَدَعه  خت ْفيه.  َما  اَلَف  خِّ إِّْظَهار   اخلَدْع :  خدع: 

، وَخدِّيعةا وخ ْدعةا َأي أَراد بِّهِّ اْلَمْكر وَه َوَختَـَله  مِّْن َحْيث  اَل يـَْعَلم   ْلَفْتحِّ ْحراا؛ وجيوز : َخْدعاا، ابِّ   . سِّ
 ( 36/  8انظر لسان العرب )
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البهاء والنقاء والرباء،  الناظرين الغدر والغيلة واخلتل واخلِّالبة،  ظاهره  ،  وابطنه 
 : ومن صور هذا اخلداع

وهو املتزين  ،  الرجل املتشبعوصف النيب  :  الصورة األوىل / التشبع مبا مل يعط
فتتشبع  ،  يتكثر بذلك ويتزين ابلباطل،  أبكثر مما عنده كاملرأة يكون هلا ضرة 

تريد بذلك غيظ  ،  عندها مبا تدعيه من احلظوة عند زوجها أبكثر مما عندها
وكذلك احلال فيمن يلبس ثياب أهل الزهد  ،  صاحبتها وإدخال األذى عليها

فهذِّه  ،  أنه يظهر للناس اتصافه بذلك أبكثر مما يف قلبه:  ومقصوده.  والعبادة
هو  :  وقيل.  هنما لهفأوهم أ،  هو كمن لبس ثوبني لغريه:  وقيل.  ثياب زور ورايء

آخرين بكميه كمني  ويصل  ا  واحدا قميصاا  يلبس  عليه  ،  من  أن  فيظهر 
الشريعة،  قميصني  َأمْسَاءَ   ،(1)   وهذا كله زور وخداع أتابه  َعْن  َأنم  ،  كما جاء 

قَاَلتْ  اَّللمِّ :  اْمَرأَةا  َرس وَل  َضرمةا ،  اَي  يلِّ  مِّْن  ،  إِّنم  َتَشبـمْعت   إِّْن  ج َناح   َعَليم  فـََهْل 
؟ فـََقاَل َرس ول  اَّللمِّ   ي َغرْيَ المذِّي يـ ْعطِّيينِّ يـ ْعَط َكالَبِّسِّ  :  َزْوجِّ َا مَلْ  َتَشب ِّع  مبِّ

 
»امل

  .(2)   ثـَْوَِبْ ز وٍر«
من   اهليئات  ذوي  بعض  ألغراض  الناس  بعض  استخدام  ذلك  ومن 

مالبس   أو  هواتف  أو  أو  سيارات  استعارها  إَّنا  وهو  هلم  أهنا  على  وغريها 
ت ْشبِّه تلك وليست هي أو  أمام اآلخرين،  استأجرها  وليظهروا  ،  ليتفاخروا هبا 

السؤدد دوهنم يف  ليسوا  هم  أو  أولئك  عند  ذووا حظوة  َعْن  ،  أهنم  فقد جاء 
 

 ( 99/ 25التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )  (1)
اْفتَِّخارِّ    (2)   مِّنِّ  يـ نـَْهى  َوَما  يـََنْل  مَلْ  َا  مبِّ اْلم َتَشب ِّع  اَبب:  النكاح،  كتاب  البخاري،  صحيح 

 . (7/35الضمرمةِّ)
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:  فـََقاَل يلِّ َأْصَحاِبِّ ، اَفَخَرْجت  فِّيهَ ، َكَساينِّ َأِبِّ ح لمةا :  قَالَ ، : َعْونِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللمِّ 
رَي َكَسانِّيَها يـََرْوا َأنم اأْلَمِّ َأْن  فََأْحبَـْبت   َجَزى اَّللم   :  فـَق ْلت  ،  َكَساَك َهذِّهِّ اأْلَمِّري ؟ 

َخرْياا رَي  اجْلَنمةِّ ،  اأْلَمِّ مِّْن كِّْسَوةِّ  اأْلَمِّرَي  اَّللم   َِبِّ ،  َكَسا  َذلَِّك ألِّ اَي  :  فـََقالَ ،  َفذََكْرت  
ْلَكذِّبِّ اَل ، ب يَنم    .(1)    َتْكذِّْب َواَل َتَشبمْه ابِّ

الرؤاي يف  الكذب   / الثانية  الرجل  :  الصورة  ينسب  أن  اْلكذب  أَْعَظم   من  إن 
ومسى النيب صلى هللا عليه  ،  سواء كان مناماا أو يقظة،  لعينيه رؤية شيء مل ترايه

الكذب الصنيع أبنه أكذب  اْبنِّ ع َمرَ ،  وسلم هذا  َأنم َرس وَل  :  كما جاء عن 
نَـْيهِّ َما ملَْ تـََر ": قَالَ  اَّللمِّ  ْن أَفْـَرى اْلفَِّرى َأْن ي رَِّي َعيـْ    .(2)   "مِّ

كما قال  ،  كان اجلزاء مغلظاا عليه،  وملا كان هذا الصنيع من أعظم الكذب
َعبماسٍ  النميبِّ ِّ ،  اْبن  يـََره   :  قَالَ   َعنِّ  ملَْ  حبِّ ْلٍم  حَتَلمَم  َبنْيَ  »َمْن  يـَْعقَِّد  َأْن  ك ل َِّف 

   (3)   َوَلْن يـَْفَعَل "، َشعِّريََتنْيِّ 
ويدخل يف اخلداع انتساب الرجل إل  :  الصورة الثالثة / االنتساب إىل غري أبيه

سواء صدر ذلك منه هو نفسه أو نسبه غريه فإنه ال حيل  ،  غري أبيه ومواليه
اأَلْسَقعِّ ،  ذلك ْبن  َواثَِّلَة  اَّللمِّ    قَالَ :  قال،  حلديث  أَْعَظمِّ  :  َرس ول   ْن  مِّ »إِّنم 

أَبِّيهِّ  إَِّل َغرْيِّ  الرمج ل   َيدمعَِّي  َأْن  تـَرَ ،  الفَِّرى  َما ملَْ  َنه   َعيـْ ي رَِّي  يـَق ول  َعَلى  ،  أَْو  أَْو 
   .(4)   َرس ولِّ اَّللمِّ َصلمى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلمَم َما مَلْ يـَق ْل«

 
 (256الصمت البن أِب الدنيا )ص:  (1)  
 . (43/ 9صحيح البخاري، كتاب التعبري، ابب: من كذب يف ح ل مِّهِّ ) (2)  
 . (42/ 9كذب يف ح ل مِّهِّ )  صحيح البخاري، كتاب التعبري، ابب: من (3)  
 . (180/ 4صحيح البخاري، كتاب املناقب، ابب: حدثنا أبو معمر ) (4)  
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النيب   عنه  هللا  رضي  األشعث  نسب  ملا  القبيلة    –إل كِّْندة  وهلذا 
قبيلة    –وليس من كندة    -قبيلة أبيه    –أبنه من قريش    رد عليه  -اليمنية 

أَتـَْيت  َرس وَل  :  قَالَ ،  فقد جاء َعْن اأْلَْشَعثِّ ْبنِّ قـَْيسٍ   -إحدى جداته ألبيه  
نما؟:  فـَق لنا،  أَْفَضَله مْ َواَل يـََرْوينِّ  ،  يفِّ َوْفدِّ كِّْنَدةَ اَّللمِّ   أََلْست ْم مِّ   ( 1)   اَي َرس وَل اَّللمِّ 

ْن أَبِّيَنا"، اَل نـَْقف و أ ممَنا، "حَنْن  بـَن و النمْضرِّ ْبنِّ كَِّنانَةَ : قَالَ  َتفِّي مِّ    .(2)  َواَل نـَنـْ

ْن أَبِّيهِّ ،  " َأنم َمنِّ انـَْتَسَب إَِّل َغرْيِّ أَبِّيهِّ :  أي :  َأيْ ،  َفى أ ممه  َوقَـ ،  فـََقدِّ انـْتَـَفى مِّ
ْلف ج ورِّ"    .(3)  َرَماَها ابِّ

واقْـتَـَفيته إَِّذا  ،  وقـََفيـْت ه،  قـََفْوته:  من،  نتبع:  مبعىن(،  نقفو)  وقد تكون :  أقول
   (4)   تَبْعَته واقْـَتَدْيَت بِّهِّ 

 . بل ننتسب إل أبينا، ال نتبع أمنا يف النسب: أي

 
نـْه ن : َدْعد  بِّْنت  س َرْيرِّ ْبنِّ    ، يريد أَن  يفِّ َجد اتِّ الن يبِّ  َصلمى اَّللم  َعَلْيهِّ َوَسلمَم َمْن هَِّي مِّْن كندة  (1)   مِّ

انظر   . َوهَِّي أ م  كِّاَلبِّ ْبنِّ م ر َة، َوقِّيَل: َبْل هَِّي َجد ة  كِّاَلٍب أ م  أ م هِّ هِّْندٍ  ، ثـَْعَلَبَة ْبنِّ احْلَارِّثِّ اْلكِّْندِّي  
 . (453/ 7: الروض األنف )

ثـََنا َعْبد  الرممْحَنِّ ْبن  َمْهدِّي ٍ 160/  36أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )   (2)   ثـََنا مَحماد  ْبن     ،(، َحدم َحدم
عبد الرمحن      .َعنِّ اأْلَْشَعثِّ ْبنِّ قـَْيٍس... به  ،َعْن م ْسلِّمِّ ْبنِّ َهْيَصمٍ   ،َعْن َعقِّيلِّ ْبنِّ طَْلَحةَ   ،َسَلَمةَ 

عارف ابلرجال واحلديث(، محاد بن سلمة بن    ، ت حافظبن مهدي بن حسان العنربي )ثقة ثب 
آبخره( حفظه  وتغري  اثبت،  يف  الناس  أثبت  عابد،  البصري)ثقه  طلحة    ،دينار  بن  عقيل 

وترمجة ابن حجر ملسلم أبنه    ، إسناده حسن  .مسلم بن َهْيَصم الَعْبدي )مقبول(   ،السلمي)ثقة(
بل: صدوق  حسن احلديث، فقد  لذلك قال الشيخ شعيب وبشار : "    ، دون مكانته  ،مقبول

فيه   نعلم  "الثقات"، وال  ابن حبان يف  وذكره  "الصحيح"،  له مسلم يف  ثالثة، وروى  عنه  روى 
( التهذيب  تقريب  حترير  رَِّجاله    ، (376/  3جرحاا"،  يح  َصحِّ إِّْسَناد  َهَذا   "  : البوصريي  وقال 

 ( 118/ 3مصباح الزجاجة) .ثَِّقات "
 ( 541/ 3اد )زاد املعاد يف هدي خري العب (3)
 ( 95/ 4النهاية يف غريب احلديث واألثر )  (4)
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ويعتربها من  (،  اي بين)  ابنه بـ وقد كان بعض السلف يتحرز من مناداة غري  
َجاَءْت أ ْخت  الرمبِّيعِّ ْبنِّ خ ثـَْيٍم  : كما ورد َعْن َجوماٍب التـمْيمِّي ِّ قَالَ ،  ابب الكذب

َله   ب يَنٍ   إَِّل  َفَجَلَس رَبِّيع  :  فـََقاَلتْ ،  فَاْنَكبمْت َعَلْيهِّ ،  َعائَِّدةا  ب يَنم؟  أَْنَت اَي  ،  َكْيَف 
قَاَلتْ »أَْرَضْعتِّيهِّ؟:  فـََقالَ  قـ ْلتِّ :  قَالَ .  اَل :  «  َلْو  َعَلْيكِّ  َما  ي:  "  َأخِّ اْبَن  ،  اَي 

   .(1)  َفَصَدْقتِّ "
ليس كالكذٍب  ،  الكذب على النىب  :  الصورة الرابعة / الكذب على النيب  

غريه النيب ،  على  ما  ،  تشريع  وذلك ألن كالم  الدين  ىف  يدخل  فالكاذب 
،  فيعظ م بذلك إمثه ألنه مجع بني الكذب،  ليس منه أو يرج منه ما هو فيه

التشريع نفسه شريكاا هلل ىف  اأَلْسَقعِّ ،  وكونه جعل  ْبن  َواثَِّلَة  قَاَل  :  قال،  فعن 
ْن أَْعَظمِّ الفَِّرى َأْن َيدمعَِّي الرمج ل  إَِّل َغرْيِّ أَبِّيهِّ :  َرس ول  اَّللمِّ   أَْو ي رَِّي ،  »إِّنم مِّ

َنه  َما ملَْ تـَرَ     (2)   يـَق ول  َعَلى َرس ولِّ اَّللمِّ َصلمى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلمَم َما ملَْ يـَق ْل«أَْو ،  َعيـْ
هللا خلق  تغيري   / اخلامسة  أن  :  الصورة  لإلنسان  الشيطان  إضالل  وسائل  من 

يوسوس له و يزين له أبن يغري خلق هللا و ذلك عن طريق التفلج أو الوشم أو  
الكذبالنمص وما شاكل ذلك و كله يدخل يف   الزور و  و  ،  ابب اخلداع 

فعن َعْبدِّ هللاِّ بن مسعود  ،  وصاحبه استجلب لنفسه اآلاثم و األوزار بل اللعن
عنه هللا  َاتِّ :  قَالَ ،  رضي  َواْلم ْستَـْوِشِّ َاتِّ  اْلَواِشِّ هللا   َوالنمامَِّصاتِّ  ،  »َلَعَن 

 
 (254الصمت البن أِب الدنيا )ص:  (1)
 . (180/ 4صحيح البخاري، كتاب املناقب، ابب: حدثنا أبو معمر ) (2)
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َاتِّ  ،  َواْلم تَـَنم َِّصاتِّ  اْلم َغري ِّ لِّْلح ْسنِّ  َعائَِّشةَ   ،(1)   َخْلَق هللاِّ«َواْلم تَـَفل َِّجاتِّ  ،  وَعْن 
ل وه   َا َمرَِّضْت فـََتَمرمَط َشَعر َها فََأرَاد وا َأْن َيصِّ َن اأْلَْنَصارِّ تـََزومَجْت َوَأهنم ،  َأنم َجارِّيَةا مِّ

َلَة«  َفَسأَل وا َرس وَل هللاِّ   َلَة َواْلم ْستَـْوصِّ وَعْن َسعِّيدِّ    ،(2)   َعْن َذلَِّك »فـََلَعَن اْلَواصِّ
:  فـََقالَ ،  َقدَِّم م َعاوِّيَة  اْلَمدِّيَنَة َفَخطَبَـَنا َوَأْخرََج ك بمةا مِّْن َشَعرٍ :  قَالَ ،  ْبنِّ اْلم َسي ِّبِّ 

ا يـَْفَعل ه  إِّالم اْليَـه وَد إِّنم رَ  س وَل هللاِّ َصلمى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلمَم  »َما ك ْنت  أ َرى َأنم َأَحدا
   (3)   بـََلَغه  َفَسمماه  الزُّوَر«

القرطيب العباس  أبو  ذكر(  هـ  656:  املتوىف)  قال  أن  ،  التمنميص :  بعد 
،  " وهذه األمور ك لُّها قد شهدت األحاديث بلعن من يفعلها:  قال،  والتفليج

ا من الكبائر ا من  :  فقيل.  ي ألجله هني عنهاواختلف يف املعىن الذ.  وأبهنم ألهنم
   (4)   من ابب تغيري خلق هللا ": وقيل. ابب التدليس

 
اللباس والزينة، ابب: حترمي فعل الواصلة واملستوصلة والواِشة واملستوِشة    (1)   صحيح مسلم، كتاب 

(3 /1678) . 
  ، )الواصلة(: الواصلة اليت تصل شعرها بشعر آخر زوراا، واملستوصلة اليت أتمر من يفعل هبا ذلك  (2)

الد  البدن، حَّت يسيل  إبرة أو حنوها يف  تغرز  الوشم هو أن  م مث حيشى ابلكحل  )الواِشات( : 
والنورة فيخضر. و ))املستوِشة(( من طلبت فعل ذلك، )املتنمصة( هي اليت تطلب إزالة الشعر  

)املتفلجات( : الفلج ابلتحريك فرجة ما بني الثنااي والرابعيات والفرق بني السنني.    ، من الوجه
 ( 2927/  9شرح املشكاة للطييب )

والزينة، اب  (3) اللباس  واملستوِشة  صحيح مسلم، كتاب  والواِشة  واملستوصلة  الواصلة  فعل  ب: حترمي 
(3 /1680  ) 

 ( 444/ 5املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (4)
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من البالء الذي انتشر هذه األايم  :  الصورة السادسة / الكذب ليضحك الناس
النكات   اخليال  –امللح    –مسألة  نسج  من  يكون  منها  يـَْغف ل  ،  وكثري  وقد 

ويعظم إمثها  ،  ابب من أبواب الكذبوأهنا  ،  انسجوها عن حكم الشرع فيها
،  إن احتوت على غيبة أو أمر يتعلق ابلشرع أو انتقاص قبيلة أو لون أو قوم

هَبْزِّ ْبنِّ َحكِّيمٍ  َأِبِّ :  قَالَ ،  َعْن  أَبِّيهِّ ،  َحدمَثينِّ    مسِّْعت  َرس وَل اَّللمِّ  :  قَالَ ،  َعْن 
كَ : يـَق ول      (1)   َوْيل  َله  َوْيل  َله «،  بِّهِّ اْلَقْومَ »َوْيل  لِّلمذِّي حي َد ِّث  فـََيْكذِّب  لِّي ْضحِّ

َه  اَّللم     -وقد س ئَِّل شيخ اإلسالم ابن تيمية   " َعممْن يـََتَحدمث  َبنْيَ  :  -َرمحِّ
م ْفتَـَعَلٍة ك لَُّها َكذِّب   َكااَيٍت  َوحِّ بَِّكاَلمِّ  فََأَجابَ :  النماسِّ  َذلَِّك؟  جَي وز   أَمما  :  َهْل 

لَِّغَرضِّ آَخرَ  أَْو  النماَس  َك  لِّي ْضحِّ َحادِّيَث م ْفتَـَعَلٍة  فَإِّنمه  َعاٍص َّللِّمِّ  :  اْلم َتَحد ِّث  أبَِّ
َعَلْيهِّ  النميبِّ ِّ َصلمى اَّللم   أَبِّيهِّ َعْن َجد ِّهِّ َعْن  َوَقْد َرَوى هَبْز  ْبن  َحكِّيٍم َعْن  َوَرس ولِّهِّ 

َك اْلَقْومَ }إنم المذِّي حي َد ِّث  : َوَسلمَم قَالَ  َوْيل  َله  َوْيل  َله  مث م َوْيل   :  فـََيْكذِّب  لِّي ْضحِّ
َمْسع ودٍ  اْبن   قَاَل  َوَقْد  يَعِّد   :  َله {  َواَل  َهْزٍل  َواَل  َجدٍ   َيْصل ح  يفِّ  اَل  اْلَكذَِّب  إنم 

 
ثـََنا  902ابب: يف التشديد يف الكذب )ص  ،أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األدب  (1)   (،  َحدم

أبواب الزهد    ، وأخرجه الرتمذي يف سننه  . .. به.َعْن هَبْزِّ ْبنِّ َحكِّيمٍ   ، اَن حَيََْي   ، م َسدمد  ْبن  م َسْرَهدٍ 
الناس)ص  ، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (،  523ابب: فيمن تكلم بكلمة يضحك هبا 

ْبن    ثـََنا ُم َممد   َسعِّيدٍ   ، َبشمارٍ َحدم ْبن   حَيََْي  ثـََنا  َحدم  : به.قَاَل  )ثقة    . ..  البصري  مسرهد  بن  مسدد 
إمام    ، (، حيَي بن سعيد القطان البصري)ثقة متقن حافظ528تقريب التهذيب )ص    ،حافظ(
تقريب التهذيب )ص    ،(، هبز بن حكيم القشريي)صدوق( 591تقريب التهذيب )ص    ،قدوة (
معاوية  128 بن  حكيم  )ص    ، القشريي)صدوق((،  التهذيب  حسن  (.177تقريب    ، إسناده 

 . وقال الرتمذي عقبه : " َهَذا َحدِّيث  َحَسن  "
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ز ه    َما فِّيهِّ ع ْدَوان  َعَلى َوأَمما إْن َكاَن يفِّ َذلِّكَ   (1) .  َأَحد ك ْم َصبِّيمه  َشيـْئاا مث م اَل يـ ْنجِّ
ْن َذلِّكَ :  م ْسلٍِّم َوَضَرر  يفِّ الد ِّينِّ  َوبِّك ل ِّ َحاٍل فـََفاعِّل  َذلَِّك  .  فـَه َو َأَشدُّ حَتْرِّمياا مِّ

قٌّ لِّْلع ق وبَةِّ الشمْرعِّيمةِّ الميتِّ تـَْرَدع ه  َعْن َذلِّكَ     (2)  َوَاَّللم  أَْعَلم  ". م ْسَتحِّ

هو من يلبس ،  ذو الوجهني :  ل مع الناس بوجهنيالصورة السابعة / التعام
قناعاا  قوم  آبخر،  لكل  أولئك  وييت  بوجه  هؤالء  طائفة  ،  فيأتى  لكل  وجيعل 

شرًّا أو  خرياا كان  يرضيها  الذي  ونفاق،  الوجه  عن  ،  وهذا كذب  جاء  كما 
م ْبن ُم َممدِّ ْبنِّ زَْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللمِّ ْبنِّ ع َمرَ  ْبنِّ ع َمرَ قَ ،  َعْن أَبِّيهِّ ،  َعاصِّ :  اَل أ اَنس  الِّ

اَلَف َما نـََتَكلمم  إَِّذا َخَرْجَنا مِّْن عِّْندِّهِّمْ ،  إِّانم َنْدخ ل  َعَلى س ْلطَانَِّنا ،  فـَنَـق ول  هَل ْم خِّ
َي اَّللم  َعْنه    ،( 3)   »ك نما نـَع دَُّها نَِّفاقاا«:  قَالَ  ُّ  :  قَالَ ،  َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة َرضِّ النميبِّ قَاَل 

 
سننه(1)   يف  منصور  بن  سعيد  التفسري ،أخرجه  التوبة    ،كتاب  سورة  تفسري  تعال    -ابب:  قوله 

  ، (5/295]التوبة[ )  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ
ُممد بن خازم    ... به. َعنِّ اْبنِّ َمْسع ودٍ   ،َعْن َأِبِّ َمْعَمرٍ   ،َعْن جم َاهِّدٍ   ،َعنِّ اأْلَْعَمشِّ   ،اَن أَب و م َعاوِّيَةَ 

)ثقة الكويف  الضرير  معاوية  األعمش  ، أبو  الناس حلديث  غريه(  ،أحفظ  يهم يف حديث    ، وقد 
)ص   التهذيب  )ثقة475تقريب  األعمش  الكويف  مهران  بن  سليمان  عارف    (،  ـ   , حافظ 

إمام يف    ،(، جماهد بن جرب املكي)ثقة254تقريب التهذيب )ص    ،ابلقراءات ورع ـ لكنه يدلس(
العلم( التهذيب )ص    ،التفسري ويف  الكويف)ثقة (520تقريب  بن سخربة  عبد هللا  تقريب    ،(، 

)ص   صحيح  . (305التهذيب  من    ،إسناده  حجر  ابن  جعله  فقد  تضر  ال  األعمش  وعنعنة 
)ص:  أصحاب   املدلسني  طبقات  من  الثانية  تدليسه    ،(33الطبقة  االئمة  احتمل  من  وهم 

 وأخرجوا له يف الصحيح. 
 ( 255/  32جمموع الفتاوى ) (2)  
صحيح البخاري، كتاب األحكام، ابب: ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غري ذلك    (3)  

(9 /71) . 
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  : ِّالمذِّي َيْيتِّ َهؤ اَلءِّ  ،  »جتِّد  مِّْن َشر ِّ النماسِّ يـَْوَم القَِّياَمةِّ عِّْنَد اَّللمِّ َذا الَوْجَهنْي
   .(1)  َوَهؤ اَلءِّ بَِّوْجٍه« ، بَِّوْجهٍ 

الغزايل  بَِّوْجَهنْيِّ  (:  هـ 505:  املتوىف)  قال  اثـَْننْيِّ  م اَلقَاَة  َأنم  َعَلى  َواتـمَفق وا   "
  .(2)   َوَهذِّهِّ مِّْن مج َْلتَِّها، َولِّلن َِّفاقِّ َعاَلَمات  َكثِّريَة  ، نَِّفاق  

َأنم َرج الا اْسَتْأَذَن َعَلى  :  حديث َعائَِّشةَ ،  وال يعارض هذان احلديثان:  أقول
قَالَ ،  النميبِّ ِّ   َرآه   ريَةِّ :  فـََلمما  الَعشِّ َأخ و  فـََلمما  ،  »بِّْئَس  ريَةِّ«  الَعشِّ اْبن   َوبِّْئَس 

  ُّ النميبِّ َتطَلمَق  إِّلَْيهِّ   َجَلَس  َوانـَْبَسَط  َوْجهِّهِّ  َله   ،  يفِّ  قَاَلْت  الرمج ل   اْنطََلَق  فـََلمما 
اَّللمِّ :  َعائَِّشة   َرس وَل  وََكَذا،  اَي  َله  َكَذا  قـ ْلَت  الرمج َل  رَأَْيَت  نَي  َتطَلمْقَت يفِّ  ،  حِّ مث م 

ْدتِّينِّ َفحماشاا، »اَي َعائَِّشة  : هِّ َوانـَْبَسْطَت إِّلَْيهِّ؟ فـََقاَل َرس ول  اَّللمِّ َوْجهِّ  ،  َمََّت َعهِّ
   (3)   إِّنم َشرم النماسِّ عِّْنَد اَّللمِّ َمْنزَِّلةا يـَْوَم القَِّياَمةِّ َمْن تـَرََكه  النماس  ات َِّقاَء َشر ِّهِّ«

َهلمب  
 
امل قيل:  (4)   قال  يقل  :  "  مل  ألنه  هللا؛  حبمد  تعارض  بينهما  ليس 

مث تفضل عليه  ،  خالف ما قاله عنه؛ بل أبقاه على التجريح عند السامع
وكان يلزمه التعريف  ،  من االستئالفحبسن اللقاء والرتحيب ملا كان يلزمه  
إن تلقيه له ابلبشر إَّنا كان  :  وقد قيل،  خلاصته أبهل التخليط والتهمة ابلنفاق

فإَّنا قصد ابلوجهني مجيعاا إل  ،  وليكف بذلك أذاه عن املسلمني ،  رهالتقاء ش
أذاه وشره له  ببشره  املسلمني أبن عرفهم سوء حاله وأبن كفاهم  وذو  .  نفع 

 
 .(18/ 8صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب: ما قيل يف ذي الوجهني ) (1)  
 ( 158/ 3إحياء علوم الدين ) (2)  
شا وال متفحشا  صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب: مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم فاح  (3)  

(8 /13 ) 
)ت  (4)   يُّ  األَْنَدل سِّ اأَلَسدِّيُّ  ص ْفرََة  َأِبِّ  بنِّ  َأمْحََد  بن   َهلمب  

 
).هـ(435امل النبالء  أعالم  /  17سري 

579). 
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ابحلضرة الشىء  يقول  ألنه  هذا؛  خبالف  غري  ،  الوجهني  ىف  ضده  ويقول 
مل يقل  ُمكم مبني ال تناقض فيه؛ ألنه    والذى فعله  ،  وهذا تناقض،  احلضرة

غري   ىف  فيه  قال  ما  خبالف  صاحل  وال  فاضل  إنه  لقائه  عند  العشرية  البن 
   .(1) وجهه"

وله  ،  والبيع مظنة ما يدخل فيه اخلداع:  الصورة الثامنة / التدليس يف البيع
 :  صور

السلعة يف  عيب  ابلفاسدة،  منها كتمان  الصاحلة  السلعة  خلط  أو  ،  أو 
َمرم  َعْن َأِبِّ ه َريـْرََة َأنم َرس وَل هللاِّ  ،  منشأ الصنعأو تغيري  ،  تغيري اتريخ الصنع

فِّيَها َيَده   فََأْدَخَل  َطَعاٍم  فـََقالَ ،  َعَلى ص رْبَةِّ  بـََلالا  َأَصابِّع ه   اَي  :  فـََناَلْت  َهَذا  »َما 
؟« قَاَل َأَصابـَْته  السمَماء  اَي َرس وَل هللاِّ  َب الطمَعامِّ ه  فـَْوَق  »أََفاَل َجَعْلتَ :  قَالَ ،  َصاحِّ

«، الطمَعامِّ َكْي يـََراه  النماس      .(2)   َمْن َغشم فـََلْيَس مِّين ِّ

ومنها استخدام بعض الكلمات الرتوجيية اليت تعني على التغرير ابملشرتي  
َي اَّللم  َعْنه  ، وأعظمها سوءاا احللف الكاذب »َأنم  : َعْن َعْبدِّ اَّللمِّ ْبنِّ َأِبِّ أَْوىَف َرضِّ

ْلَعةا َوه َو يفِّ السُّوقِّ َرج الا أَقَ  َا َما ملَْ يـ ْعطِّ لِّي وقَِّع  ،  اَم سِّ َّللمِّ َلَقْد أَْعَطى هبِّ َفَحَلَف ابِّ
فـَنَـَزَلتْ  ْسلِّمِّنَي« 

 
امل َن  مِّ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ :  فِّيَها َرج الا 

   .(3) ]آل عمران[ اآليََة چۆئ         ۈئ مب  

 
 . (250/ 8شرح صحيح البخارى البن بطال ) (1)  
/  1منا )صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم من غشنا فليس    (2)  

99). 
 . (60/ 3صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب: ما يكره من احللف يف البيع ) (3)  
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،  الناس أمر فطري وجبلياخلالف بني  :  الفجور يف اخلصومة:  املطلب الرابع
لكن أن يغلو اإلنسان يف العداوة واخلصومة وجيتهد يف االنتقام من خصيمه  

وهو صورة من صور عدم النزاهة يف  ،  فهذا ينايف الفطرة السوية والعقل السليم
فبعضهم إذا اعتدى عليه شخص جتده ينتقم من املعتدي وأهل  ،  أخذ احلقوق

ياا من األنبياء أحرق قرية من النمل من أجل أن  وقد عاتب هللا نب،  بيته وقرابته
إحداها ه َريـْرَةَ ، قرصته  َأِبِّ  َعْن  ثبت  هللاِّ  ،  كما  َرس ولِّ  ََّنَْلةا  :  َعْن  َأنم   "

َن اأْلَنْبَِّياءِّ  َأيفِّ َأْن :  فََأْوَحى هللا  إِّلَْيهِّ ،  فََأَمَر بَِّقْريَةِّ النمْملِّ فَأ ْحرَِّقتْ ،  قـََرَصْت نَبِّيًّا مِّ
َن اأْل َممِّ ت َسب ِّح ؟ "قـََرَصتْ     .(1)  َك ََّنَْلة  أَْهَلْكَت أ ممةا مِّ

قال  ،  لذلك هنى هللا تعال عن االعتداء على أقارب املعتدي جبريرة قريبهم
گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ چ :  تعال

 .]اإلسراء[ چڻ  ڻ ۀ ۀ ہ  ہہ ہ  ھ   ھ ھ 
له   اليت كفلتها  النصرة  هذه  والدية  ومن  القصاص  بني  يري  أنه  الشريعة 

النيب  ،  والعفو قال  النمَظَرْينِّ :  كما  َرْيِّ  خبِّ فـَه َو  قَتِّيل   َله   ق تَِّل  َأْن  :  "َوَمْن  إِّمما 
   .(2)   يـ ْفَدى َوإِّمما َأْن ي قِّيَد"

النووي َوإِّْن  :  قال  اْلَقاتَِّل  قـََتَل  َشاَء  إن  ابخليار  املقتول   ُّ َويلِّ َمْعَناه   َشاَء  " 
   .(3)  َأَخَذ فَِّداَءه  َوهَِّي الد ِّيَة "

 
 ( 1759/ 4صحيح مسلم، كتاب قتل احليات وغريها، ابب: النهي َعْن قتل النمل ) (1)  
 ( 9/5كتاب الدايت، ابب: من قتل له قتيل فهو خبري النظرين)  ،أخرجه البخاري يف صحيحه (2)  
 (.129/ 9شرح النووي على مسلم ) (3)  
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 :  وسائل احلفاظ على خلق النزاهة يف ضوء السنة النبوية: املبحث الثاين
الدعوة   أرفع األخالق يف اإلسالم تعددت وسائل  النزاهة من  وملا كانت 

 :  فمن هذه الوسائل،  إليها واجتناب ما يل هبا
 : ب والنهي عن املسألةاألمر ابلعمل والتكس: املطلب األول 

َي اَّللم  َعْنه     »َوالمذِّي  :  قَالَ َأنم َرس وَل اَّللمِّ  :  كما جاء َعْن َأِبِّ ه َريـْرََة َرضِّ
َله   َحبـْ َأَحد ك ْم  َيْخ َذ  أَلَْن  بَِّيدِّهِّ  ي  َأْن  ،  نـَْفسِّ ْن  مِّ َله   َخرْي   َظْهرِّهِّ  َعَلى  فـََيْحَتطَِّب 

َ َرج الا    .(1)   فـََيْسأََله  أَْعطَاه  أَْو َمنَـَعه «،  َيْيتِّ
 : طلب الكسب احلالل والبعد عن احلرام: املطلب الثاين

اَل َتْستَـْبطِّئ وا  :  قَالَ   كما يف حديث جابر رضي هللا عنه َأنم َرس وَل هللاِّ    
ر   ،  الر ِّْزقَ  آخِّ يـَبـْل َغه   َحَّتم  مَي وت   َعْبد   َيك ْن  ملَْ  َله  فَإِّنمه   ه َو  يفِّ   (2)   فََأمجِّل وا ،  رِّْزٍق 

   .(3)  َوتـَْركِّ احْلََرامِّ "،  الطمَلبِّ يفِّ احلَْاَللِّ 

 
 (123/ 2صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب: االستعفاف عن املسألة ) (1)
َد َواْعَتَدَل فـََلْم يـ ْفرِّط  (2)  (127/ 11لسان العرب ) .َأمْجََل يفِّ طََلبِّ الشمْيءِّ: اأتم
(، َأْخرَباََن  176/  5التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان )=    أخرجه ابن حبان يف صحيحه  (3)

ثـََنا    ،ُم َممد  ْبن  إِّْسَحاَق ْبنِّ إِّبـْرَاهِّيمَ  ُّ قَاَل : َحدم ثـََنا اْلَولِّيد  ْبن  ش َجاٍع السمك وينِّ َمْوَل ثَقِّيٍف قَاَل : َحدم
ثـََنا َعمْ  ر و ْبن  احْلَارِّثِّ َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ َأِبِّ هِّاَلٍل َعْن ُم َممدِّ ْبنِّ اْلم ْنَكدِّرِّ َعْن  اْبن  َوْهٍب قَاَل : َحدم

)    ...به.َجابِّرٍ  مستدركه  يف  احلاكم  َوْهبٍ   ،(4/  2وأخرجه  اْبن  طريق  به.من  ْبن     ...  ُم َممد  
َمام    )اإْلِّ الثـمَقفِّيُّ  اْلَعبماسِّ  أَب و  السمرماج   )إِّْسَحاَق  النبالء  أعالم  سري  الث َِّقة (،    ، (388/  14احْلَافِّظ  

التهذيب )ص:  ،الوليد بن شجاع الكويف)ثقة( عبد هللا بن وهب القرشي )ثقة    ،( 582تقريب 
(،عمرو بن احلارث أبو أمية )ثقة فقيه حافظ (،  582عابد(، تقريب التهذيب )ص:    ،حافظ

مل أر البن حزم يف    ،املصري) صدوق   (، سعيد بن أِب هالل الليثي419تقريب التهذيب )ص:  
سلفا التهذيب )ص:    ، تضعيفه  تقريب  اختلط(  أنه  أمحد  عن  الساجي حكى  أن  (،  242إال 

قال احلاكم    .(. إسناده حسن508ُممد بن املنكدر املدين)ثقة فاضل( تقريب التهذيب )ص:  
يح  َعَلى َشْرطِّ الشمْيَخنْيِّ"، ووافقه الذهيب.   : "َصحِّ
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 :  املطلب الثالث / احلذر من مواطن الشبهات
ريٍ    النـُّْعَمان ْبن َبشِّ "  :  يـَق ول  مسِّْعت  َرس وَل اَّللمِّ  :  قال،  كما يف حديث 

يـَْعَلم َها َكثِّري  مَِّن النماسِّ ،  َواحلَرَام  َبني ِّ  ،  احَلاَلل  َبني ِّ   َفَمنِّ  ،  َوبـَيـْنَـه َما م َشبـمَهات  الَ 
هِّ  َوعِّْرضِّ لِّدِّينِّهِّ  اْسَترْبَأَ   َشبـمَهاتِّ 

امل الشُّبـ َهاتِّ ،  اتـمَقى  يفِّ  َوَقَع  يـَْرَعى  :  َوَمْن  َكرَاٍع 
ك  َأْن يـ َواقَِّعه  ،  َحْوَل احلَِّمى اى َأاَل َوإِّنم لِّ ،  ي وشِّ َى اَّللمِّ يفِّ  ،  ك ل ِّ َملٍِّك محِّ َأاَل إِّنم محِّ
هِّ َُمَارِّم ه   َوإَِّذا  ،  إَِّذا َصَلَحْت َصَلَح اجَلَسد  ك لُّه  :  َأالَ َوإِّنم يفِّ اجَلَسدِّ م ْضَغةا ،  أَْرضِّ

   .(1)   َأالَ َوهَِّي الَقْلب  "، َفَسَدْت َفَسَد اجَلَسد  ك لُّه  
أيضاا  عنه  رواية  ُّ    قَالَ :  قَالَ :  ويف  َبني ِّ  :  النميبِّ َبني ِّ  ،  »احَلاَلل   ، َواحلََرام  

م ْشَتبَِّهة   أ م ور   نَـه َما  اإلِّمثِّ ،  َوبـَيـْ مَِّن  َعَلْيهِّ  ش ب َِّه  َما  تـََرَك  اْستَـَباَن ،  َفَمْن  لَِّما  َكاَن 
َعَلى َما َيش كُّ فِّيهِّ مَِّن اإلِّمثِّ ،  أَتْـَركَ  اْجرَتَأَ  يـ َواقَِّع مَ ،  َوَمنِّ  اْستَـَبانَ أَْوَشَك َأْن  ، ا 

ك  َأْن يـ َواقَِّعه « َى اَّللمِّ َمْن يـَْرَتْع َحْوَل احلَِّمى ي وشِّ َعاصِّي محِّ
َ
   .(2)  َوامل

النيب   اخللق  وقد ضرب  هذا  تطبيق  يف  األمثلة  أروع  فَعْن  ،  وأصحابه 
َي اَّللم  َعْنه   ُّ : قَالَ ، أََنٍس َرضِّ »َلْواَل َأين ِّ َأَخاف   : قَالَ ، الطمرِّيقِّ بَِّتْمرٍَة يفِّ َمرم النميبِّ

َن الصمَدَقةِّ أَلََكْلتـ َها«    .(3)  َأْن َتك وَن مِّ
ومل يكتف بذلك يف نفسه بل أمر من حتت واليته هبذا كما جاء عن َأِب  

َي اَّللم  َعْنه   َي اَّللم  َعنـْه َما:  قَالَ ،  ه َريـَْرَة َرضِّ ْن َتْرِّ  تَْ ، َأَخَذ احَلَسن  ْبن  َعلِّيٍ  َرضِّ رَةا مِّ

 
 (20/ 1ري، كتاب اإلميان، ابب: فضل من استربأ لدينه )صحيح البخا (1)
نَـه َما م َشبـمَهات  ) (2)  ( 53/ 3صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب: احلَْاَلل  َبني ِّ  َواحْلَرَام  َبني ِّ  َوبـَيـْ
 (125/  3صحيح البخاري،كتاب يف اللقطة، ابب: إذا وجد ترة يف الطريق ) (3)
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فِّيهِّ ،  الصمَدَقةِّ  يفِّ  لَِّيْطَرَحَها:  فـََقاَل  ،  َفَجَعَلَها  قَالَ ،  »كِّْخ كِّْخ«  »أََما  :  مث م 
   .(1)  َشَعْرَت أانم الَ ََنْك ل  الصمَدَقَة« 

هبا  وكان   ليقتدوا  السابقني  قصص  عليهم  َأِبِّ  ،  يقص  َعْن  جاء  كما 
َي   ُّ  :  قَالَ ،  اَّللم  َعْنه  ه َريـَْرَة َرضِّ ،  " اْشرَتَى َرج ل  مِّْن َرج ٍل َعَقاراا َله  :  قَاَل النميبِّ

الَعَقاَر يفِّ َعَقارِّهِّ َجرمةا فِّيَها َذَهب   المذِّي اْشرَتَى  المذِّي  ،  فـََوَجَد الرمج ل   فـََقاَل َله  
الَعَقارَ  مِّين ِّ :  اْشرَتَى  َذَهَبَك  مِّ ،  خ ْذ  اْشرَتَْيت   َا  اأَلْرضَ إَِّّنم ْنَك  ،  ْنَك  مِّ أَبـَْتْع  َوملَْ 

اأَلْرض  ،  الذمَهبَ  َله   المذِّي  فِّيَها:  َوقَاَل  َوَما  اأَلْرَض  بِّْعت َك  َا  إَِّل  ،  إَِّّنم فـََتَحاَكَما 
إِّلَْيهِّ :  فـََقالَ ،  َرج لٍ  حَتَاَكَما  َا:  المذِّي  َأَحد مه  قَاَل  َوَلد ؟  غ اَلم  :  أََلك َما  َوقَاَل  ،  يلِّ 

َجارِّيَة  يلِّ :  اآلَخر   ْنه   :  قَالَ ،    مِّ َما  هِّ أَنـْف سِّ َعَلى  َوأَْنفِّق وا  اجلَارِّيََة  الغ اَلَم  أَْنكِّح وا 
   .(2)  َوَتَصدمقَا "

فاملشرتي مل يكتم ما وجد  ،  وبيان لنزاهة املتبايعني ،  ففي هذه القصة عربة
أحقيته مبا  والبائع مل يدع النسيان أو  ،  يف األرض ومل يكن معلوماا ساعة العقد

 .  مل يتبايعان عليه
كما روت عنه ابنته  ،  سار على نفس هنجه،  وهذا خرية أصحابه وخليفته 

َي اَّللم  َعنـَْها َِبِّ َبْكٍر غ اَلم  ي ْرِّج  َله  اخلََراجَ :  قَاَلتْ ،  َعائَِّشة َرضِّ وََكاَن  ،  " َكاَن ألِّ
هِّ  َخَراجِّ َبْكٍر َيْك ل  مِّْن  يـَْوماا بِّشَ ،  أَب و  َبْكرٍ َفَجاَء  أَب و  ْنه   فََأَكَل مِّ َله   ،  ْيٍء  فـََقاَل 

 
/  2صحيح البخاري،كتاب الزكاة، ابب: ما يذكر يف الصدقة للنيب صلى هللا عليه وسلم وآله )  (1)

127) 
 ( 174/ 4صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، ابب: حدثنا أبو اليمان ) (2)
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ْنَساٍن  :  َوَما ه َو؟ قَالَ :  أََتْدرِّي َما َهَذا؟ فـََقاَل أَب و َبْكرٍ :  الغ اَلم   ك ْنت  َتَكهمْنت  إلِِّّ
لِّيمةِّ  اجلَاهِّ الكَِّهانَةَ ،  يفِّ  ن   أ ْحسِّ َخَدْعت ه  ،  َوَما  َأين ِّ  بَِّذلِّ ،  إِّالم  فََأْعطَاينِّ  ،  كَ فـََلقَِّيينِّ 

ْنه      .(1)  فـََقاَء ك لم َشْيٍء يفِّ َبْطنِّهِّ "، فََأْدَخَل أَب و َبْكٍر َيَده  ، فـََهَذا المذِّي َأَكْلَت مِّ
 :  تعزيز مراقبة هللا تعاىل: املطلب الرابع

أ مميتِّ  "أَلَْعَلَمنم أَقْـَواماا مِّْن  :  أَنمه  قَالَ   َعْن النميبِّ ِّ  ،  كما يف حديث ثـَْواَبنَ   
بِّيضاا َاَمَة  هتِّ َبالِّ  أَْمثَالِّ جِّ ََسَناٍت  حبِّ اْلقَِّياَمةِّ  يـَْوَم  َوَجلم  ،  َيْت وَن  َعزم  اَّللم   فـََيْجَعل َها 

ثـَْواَبن   قَاَل  َمنـْث وراا"  اَّللمِّ :  َهَباءا  َرس وَل  لََنا،  اَي  ْفه ْم  لََنا،  صِّ ْم  َنك وَن  ،  َجل ِّهِّ اَل  َأْن 
نـْه ْم َوحَنْن  اَل نـَعْ  ْلَدتِّك مْ ،  "أََما إِّهنم ْم إِّْخَوان ك مْ :  قَالَ .  َلم  مِّ َوَيْخ ذ وَن مِّْن  ،  َومِّْن جِّ

ََحارِّمِّ اَّللمِّ انـْتَـَهك وَها"، اللمْيلِّ َكَما أَتْخ ذ ونَ    .(2)  َوَلكِّنـمه ْم أَقْـَوام  إَِّذا َخَلْوا مبِّ
النيب   استشار  عنها  وعندما  هللا  رضي  َجْحٍش  بِّْنَت  شأن  زَيـَْنَب  يف 

اإلفك أايم حادثة  زَيـَْنب  :  فقال،  عائشة رضي هللا عنها  َما  ،  »اَي  َعلِّْمتِّ  َما 
» َوَبَصرِّي،  اَي َرس وَل اَّللمِّ :  فـََقاَلتْ ،  رَأَْيتِّ َها  ،  َأمحِّي مَسْعِّي  َعَليـْ َما َعلِّْمت   َواَّللمِّ 

 
 (43/ 5صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، ابب: أايم اجلاهلية ) (1)
أبو   (2) سننه،  يف  ماجه  ابن  الذنوب)ص أخرجه  ذكر  ابب:  الزهد،  ْبن     ،(703اب  عِّيَسى  ثـََنا  َحدم

ثـََنا ع ْقَبة  ْبن  َعْلَقَمَة ْبنِّ ح َدْيٍج اْلَمَعافِّرِّيُّ   ،ي ون َس الرمْملِّيُّ  َعْن َأِبِّ َعامٍِّر    ،َعْن أَْرطَاَة ْبنِّ اْلم ْنذِّرِّ   ،َحدم
تقريب    ،ن الفاخوري )صدوق رمبا أخطأ (عيسى بن يونس بن أاب   . .. به.َعْن ثـَْواَبنَ   ،اأْلَهْلَاينِّ ِّ 

لكن كان ابنه ُممد يدخل عليه ما    ،(، عقبة بن علقمة املعافري )صدوق441التهذيب )ص  
حديثه( من  )ص    ، ليس  التهذيب  احلمصي)ثقة(395تقريب  املنذر  بن  أرطاة  تقريب    ،(، 

إسناده    (. 317(، عبد هللا بن غابر احلمصي )ثقة(، تقريب التهذيب )ص  97التهذيب )ص  
)  ،حسن ماجه  ابن  زوائد  يف  الزجاجة  مصباح  يف  البوصريي  إِّْسَناد  246/  4قال  َهَذا   "  :  )

يح رَِّجاله ثَِّقات"   . .َصحِّ
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"  :  َلتْ فَقا، فحفظت هلا عائشة رضي هللا عنها هذا اخللق السامي، إِّالم َخرْياا "
لَورَعِّ "، َوهَِّي الميتِّ َكاَنْت ت َسامِّيينِّ     .(1)   فـََعَصَمَها اَّللم  ابِّ

 :  القدوة: املطلب اخلامس 
َمن أراد مِّن أتباعه أن ميتثلوا خلق النزاهة جيب أن يكون هو أوهلم يف تطبيقه  

به فقال  ،  والعناية  الصنيع  إسرائيل هذا  تعال على بين  :  تعالفقد عاب هللا 
  چۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے  چ

ى ائ چ  :كما قال تعال،  وهو ما قاله شعيب عليه السالم لقومه  ]البقرة[،  

ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ 

   ]هود[. چیی ی ی جئ حئ مئ  
وهو الشأن والظن ابلنيب صلى هللا عليه وسلم أن يكون أول املمتثلني ملا  

ولكن يكفي ما  ،  واألمثلة على ذلك يضيق املقام عن ذكرها،  يمر وينهى عنه
،  »إِّنم دَِّماءَك ْم َوأَْمَواَلك ْم َحَرام  َعَلْيك مْ :  فقال،  قاله وفعله يف خطبة حجة الوداع

َهَذا َشْهرِّك ْم  َهَذا يفِّ  يـَْومِّك ْم  َهَذا،  َكح ْرَمةِّ  بـََلدِّك ْم  أَْمرِّ  ،  يفِّ  ْن  مِّ َشْيٍء  َأاَل ك لُّ 
لِّ  لِّيمةِّ َمْوض وَعة  ،  يمةِّ حَتَْت َقَدَميم َمْوض وع  اجْلَاهِّ َوإِّنم أَومَل َدٍم َأَضع  مِّْن  ، َودَِّماء  اجْلَاهِّ

احْلَارِّثِّ  ْبنِّ  رَبِّيَعَة  اْبنِّ  َدم   فـََقتَـَلْته  ه َذْيل  ،  دَِّمائَِّنا  َسْعٍد  َبينِّ  عاا يفِّ  م ْسرَتْضِّ ،  َكاَن 
لِّيمةِّ َمْوض وع   اجْلَاهِّ اْلم طملِّبِّ َوأَوم ،  َورِّاَب  فَإِّنمه   ،  ل  رِّابا َأَضع  رِّاَباَن رِّاَب َعبماسِّ ْبنِّ َعْبدِّ 

   .(2)  َمْوض وع  ك لُّه  

 
 ( 176/ 3صحيح البخاري، كتاب الشهادات، ابب: تعديل النساء بعضهن بعضا ) (1)
 ( 886/ 2صحيح مسلم، كتاب احلج، ابب: يفِّ املتعة ابحلج والعمرة ) (2)
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 :  املناصحة : املطلب السادس
َي اَّللم  َعْنه    َوملَْ نـَْغَنْم َذَهباا ،  افْـتَـَتْحَنا َخْيرَبَ :  قال،  ملا ثبت عن أِب ه َريـَْرَة َرضِّ

َتاَع َواحلََوائِّطَ ،  َواَل فِّضمةا 
َ
َوامل بَِّل  البَـَقَر َواإلِّ َا َغنِّْمَنا  اْنَصَرفْـَنا َمَع َرس ولِّ اَّللمِّ  ،  إَِّّنم مث م 

ْدَعم  ، إَِّل َوادِّي الق َرى َبابِّ ، َوَمَعه  َعْبد  َله  يـ َقال  َله  مِّ ،  أَْهَداه  لَه  َأَحد  َبينِّ الض ِّ
َنَما ه َو حَي طُّ َرْحَل َرس ولِّ اَّللمِّ  َحَّتم َأَصاَب َذلَِّك  ،  إِّْذ َجاَءه  َسْهم  َعائِّر      فـَبَـيـْ

:  فـََقاَل َرس ول  اَّللمِّ َصلمى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلممَ ،  َهنِّيئاا َله  الشمَهاَدة  :  فـََقاَل النماس  ،  الَعْبدَ 
بَِّيدِّهِّ ،  »َبلْ  ي  نـَْفسِّ َخْيرَبَ ،  َوالمذِّي  يـَْوَم  َأَصاهَبَا  الميتِّ  الشمْمَلَة  َغانِِّّ إِّنم 

َ
امل مَِّن  ملَْ  ،   

م   َقاسِّ
َ
َها امل بـْ َن النميبِّ ِّ  ،  ت صِّ نَي مسَِّع َذلَِّك مِّ   لََتْشَتعِّل  َعَلْيهِّ اَنراا« َفَجاَء َرج ل  حِّ

َراَكنْيِّ  بِّشِّ أَْو  َراٍك  َأَصبـْت ه  :  فـََقالَ ،  بِّشِّ َشْيء  ك ْنت   اَّللمِّ  ،  َهَذا  َرس ول   :  فـََقاَل 
َراك    َراَكانِّ أَْو   -»شِّ    .(1)  مِّْن اَنٍر«  -شِّ

صنيعه سوء  على  له  تنبيهاا  املناصحة  الشراكني كانت  غلم  الذي  ،  فهذا 
 . والذكرى تنفع املؤمنني ، فنفعته

 : الصدق يف التعامل: املطلب السابع
َي اَّللم  َعْنه     َزاٍم َرضِّ "  :  قَاَل َرس ول  اَّللمِّ : قَالَ ،  كما جاء عن َحكِّيمِّ ْبنِّ حِّ

خلَِّيارِّ َما مَلْ يـَتَـَفرمقَا فَإِّْن َصَدقَا َوبـَيـمَنا ب ورَِّك    -َحَّتم يـَتَـَفرمقَا  :  أَْو قَالَ   -،  البَـي َِّعانِّ ابِّ
َما َما "،  هَل َما يفِّ بـَْيعِّهِّ    .(2)   َوإِّْن َكَتَما وََكَذاَب ُم َِّقْت بـَرََكة  بـَْيعِّهِّ

 
 ( 138/ 5صحيح البخاري،كتاب املغازي، ابب: غزوة خيرب ) (1)
 ( 58/ 3صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب: َما مَيَْحق  اْلَكذِّب  َواْلكِّْتَمان  يفِّ اْلبَـْيعِّ ) (2)



 

 

 
146 

 " دراسة حديثية موضوعية"  املنهج النبوي يف أتصيل خلق النزاهة
 د.عوض إبراهيم منصور اببكر 

عَ  ْبنِّ  ع ْقَبَة  َعْن  اَّللمِّ  :  قَالَ ،  امِّرٍ و  َرس وَل  َأخ و  :  يـَق ول  مسِّْعت   "اْلم ْسلِّم  
يهِّ بـَيـْعاا فِّيهِّ َعْيب  ، اْلم ْسلِّمِّ  ْن َأخِّ    .(1)  إِّالم بـَيـمَنه  َله "، واَل حيِّلُّ لِّم ْسلٍِّم اَبَع مِّ

م وَسى  َأِبِّ  يف حديث  األمانة  خلق  على  احلث  النميبِّ ِّ  ،  وجاء      َعنِّ 
اأَلمِّني  :قَالَ  ْسلِّم  

 
امل يـ ْنفِّذ   ،  "اخلَازِّن   قَالَ   -المذِّي  َا  بِّهِّ    -يـ ْعطِّي  :  َور مبم َر  أ مِّ َما 

َتَصد َِّقنْيِّ "، َكامِّالا م َوفـمراا طَي ِّباا بِّهِّ نـَْفس ه  
 
َر َله  بِّهِّ َأَحد  امل   .(2)   فـََيْدفـَع ه  إَِّل المذِّي أ مِّ

 :  احملاسبة: املطلب التاسع
قاعدة  )واستخدام  هذا:  لك  أين  النيب  (،  من  كان  ما    وكثرياا 

َْيٍد السماعِّدِّي ِّ ،  يستخدمها مع أهل بيته ورعيته :  قَالَ ،  كما يف حديث َأِبِّ مح 
فـََلمما  ، اللُّْتبِّيمةِّ ي ْدَعى اْبَن ، َرج الا َعَلى َصَدقَاتِّ َبينِّ س َلْيمٍ  اْستَـْعَمَل َرس ول  اَّللمِّ  

   .(3) . . . َجاَء َحاَسَبه  

 
ماجه يف سننه  (1) ابن  فليبينه )ص  ،أخرجه  عيبا  التجارات، ابب: من ابع  ثـََنا    ،(385أبواب  َحدم

ثـََنا َوْهب  ْبن  َجرِّيرٍ   ، ُم َممد  ْبن  َبشمارٍ  ثـََنا َأِبِّ   ،َحدم مسِّْعت  حَيََْي ْبَن أَيُّوَب حي َد ِّث  َعْن يَزِّيَد ْبنِّ    ، َحدم
َاَسةَ َعْن َعْبدِّ الرممْحَنِّ   ، َأِبِّ َحبِّيبٍ  وأخرجه احلاكم يف مستدركه    ... به .َعْن ع ْقَبَة ْبنِّ َعامِّرٍ   ، ْبنِّ ِشِّ

وهب2/8) طريق  من  به .(،  بندار)ثقة(  ...  البصري  بشار  بن  )ص    ،ُممد  التهذيب  تقريب 
(، جرير بن حازم البصري  585وهب بن جرير البصري )ثقة(، تقريب التهذيب )ص    ،(469
قتادة ضعف  ،)ثقة إذا حدث من حفظه (  ،لكن يف حديثه عن  التهذيب    ، وله أوهام  تقريب 

(، يزيد  588(، حيَي بن أيوب الغافقي )صدوق رمبا أخطأ (، تقريب التهذيب )ص  138)ص  
(، عبد الرمحن بن  600ن يرسل(، تقريب التهذيب )ص  وكا   ،بن أِب حبيب املصري )ثقة فقيه 

التهذيب )ص   تقريب  َاس املصري)ثقة(،  َعَلى    ،إسناده حسن  (.342ِشِّ يح   قال احلاكم:"َصحِّ
 (. 338/ 2صحيح الرتغيب والرتهيب )  .وقال األلباين:"صحيح "  ،َشْرطِّ الشمْيَخنْيِّ"

 ( 114/ 2صدق أبمر صاحبه )صحيح البخاري،كتاب الزكاة، ابب: أجر اخلادم إذا ت  (2)
 (28/ 9صحيح البخاري، كتاب احليل، ابب: احتيال العامل لِّيـ ْهَدى له ) (3)
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َي اَّللم  َعْنه   بَِّتْمٍر  َجاَء بِّاَلل  إَِّل النميبِّ ِّ  :  قَالَ ،  وعن أِب َسعِّيٍد اخل ْدرِّيم َرضِّ
ُّ  ،  بـَْرينِّ ٍ  ،  َكاَن عِّْنَداَن َتْر  َردِّيٌّ :  قَاَل بِّاَلل  ،  »مِّْن أَْيَن َهَذا؟«:  فـََقاَل َله  النميبِّ

بَِّصاعٍ  َصاَعنْيِّ  ْنه   مِّ م  ،  فَبِّْعت   النميبِّ ُّ    لِّن ْطعَِّم  النميبِّ َذلِّكَ   فـََقاَل  »أَومْه  :  عِّْنَد 
َوَلكِّْن إَِّذا أََرْدَت َأْن َتْشرَتَِّي فَبِّعِّ التمْمَر بِّبَـْيٍع  ،  الَ تـَْفَعلْ ،  َعنْي  الر ِّاَب َعنْي  الر ِّابَ ،  أَومهْ 

   .(1)   اْشرَتِّهِّ«مث م ، آَخرَ 
ْهرَانَ ،  وكذلك استخدمها أصحابه من بعده َكاَتَب  :  كما قال َمْيم ون ْبن مِّ

ْن أَْيَن َلَك َهَذا؟«  :  فـََقالَ ،  حنَي حلم   (2)   ابن  ع َمَر غ اَلماا َله  َفَجاَء بنجمِّهِّ  »مِّ
َوأَْعَمل  :  قَالَ  َأْسَأل   أَْوسَ :  قَالَ ،  ك ْنت   ت ْطعَِّمينِّ  َأْن  أَْنَت ح رٌّ  »ت رِّيد   ؟  النماسِّ اَخ 

   .(3)   َوَلَك جَنْم َك َهَذا«
 :  عدم احملاابة يف تطبيق القانون: املطلب العاشر

وهذه من  ،  جيب أن يكون على الكل وعدم احملاابة يف ذلكتطبيق القانون   
وهو اخللق الذي يصدق فيه سبب  ،  أهم الوسائل خللق النزاهة وجوداا وعدماا 

 
ا فـَبَـيـْع ه  َمْرد ود  ) (1) دا  ( 101/ 3صحيح البخاري، كتاب الوكالة، ابب: إذا ابع الوكيل شيئاا فَاسِّ
يم  الدمين: ه َو أَْن يـ َقرمر عطاؤ ه يفِّ أوقاٍت    (2) وم  تـَْنجِّ َمْعل وَمٍة م تَتابعة، وكذلك تـَْنجيم املكاَتب، أو جن 

ا    ،اْلكَِّتابَة د يوهنِّ حلِّ لول  مواقيَت  وَمساقَِّطها  اْلَقَمرِّ  َمنازِّل  َمطالِّع  جَتْعل  اْلَعَرَب َكاَنْت  أَنم  وأصل ه 
َو   ، الثُّرايم َأيِّ   : َمايلِّ َعَلْيَك  النمجم  حلم  طََلع  إَِّذا   : فـَتَـق ول  النهاية يف  َوَغرْيَِّها،  املنازِّل.  اَبقِّي  َكَذلَِّك 

 ( 24/ 5غريب احلديث واألثر )
ثـََنا وَكِّيع  23/  7أخرجه ابن أِب شيبة يف مصنفه )   (3) بـ ْرقَانَ   ،(، َحدم ثـََنا َجْعَفر  ْبن   َعْن    ،قَاَل : حدم

   . َمْيم ونِّ ْبنِّ مِّْهرَاَن... به
التهذيب )ص   تقريب  عابد(،  اجلراح)ثقة حافظ  بن  يهم يف  158وكيع  بـ ْرقَاَن)صدوق  ْبن   َجْعَفر    ،)

ويل اجلزيرة لعمر    ،َمْيم ونِّ ْبنِّ مِّْهرَاَن )ثقة فقيه  ، (140حديث الزهري(، تقريب التهذيب )ص  
 . (. إسناده حسن556بن عبد العزيز وكان يرسل(، تقريب التهذيب )ص
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النيب   حيث كان أهل اجلاهلية ومن سبقهم    –ليتمم صاحل األخالق  بعثة 
لذلك كان النيب  ،  يقيمونه على الضعفاء ويصرفونه عن ذوي املكانة والشرف

مهما  ،  صلى هللا عليه وسلم حيرص على إحقاق احلق وتنفيذ احلكم بال ُماابة
،  كان املطالب حبق من احلقوق هو    ولون،  كانت مكانة من حكم عليه

اخْل ْدرِّي ِّ  َسعِّيٍد  َأِبِّ  َعْن  ثبت  النميبِّ ِّ  :  قَالَ ،  كما  إَِّل   ٌّ أَْعرَاِبِّ يـَتَـَقاَضاه     َجاَء 
فَانـْتَـَهَره   .  أ َحر ِّج  َعَلْيَك إِّالم َقَضيـَْتينِّ :  َحَّتم قَاَل َله  ،  فَاْشَتدم َعَلْيهِّ ،  َديـْناا َكاَن َعَلْيهِّ 

ُّ  .  إِّين ِّ َأْطل ب  َحق ِّي:  َتْدرِّي َمْن ت َكل ِّم ؟ قَالَ ،  َوحْيَكَ :  ب ه  َوقَال واَأْصَحا فـََقاَل النميبِّ
  :ت ْم؟ " مث م أَْرَسَل إَِّل َخْوَلَة بِّْنتِّ قـَْيٍس فـََقاَل هَلَا بِّ احلَْق ِّ ك نـْ :  "َهالم َمَع َصاحِّ

يَْ  َحَّتم  يَنا  فَأَْقرِّضِّ َتْر   عِّْنَدكِّ  َيكِّ "إِّْن َكاَن  فـَنَـْقضِّ َتْر  ِبِّ  ،  نـََعمْ :  فـََقاَلتْ .  تِّيَـَنا  أبَِّ
م َوَأْطَعَمه  ،  فَأَقْـَرَضْته  :  قَالَ .  أَْنَت اَي َرس وَل اَّللمِّ  ،  أَْوفـَْيتَ :  فـََقالَ ،  فـََقَضى اأْلَْعَراِبِّ

َلكَ  اَّللم   النماسِّ :  فـََقالَ .  أَْوىَف  َيار   خِّ اَل  ،  "أ ولَئَِّك  َيْخ ذ   إِّنمه   اَل  أ ممة   ق د َِّسْت 
 . (1)  الضمعِّيف  فِّيَها َحقمه  َغرْيَ م تَـْعَتٍع"

 
ثـََنا    ،(414ابب: لصاحب احلق سلطان)ص  ،أبواب الصدقات  ،أخرجه ابن ماجه يف سننه  (1) َحدم

َبةَ  ثـََنا اْبن  َأِبِّ ع بَـْيَدَة    ، إِّبـْرَاهِّيم  ْبن  َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ُم َممدِّ ْبنِّ ع ْثَماَن أَب و َشيـْ ثـََنا    -َحدم أَظ نُّه  قَاَل : َحدم
اأْلَْعَمشِّ   ،َأِبِّ  إبراهيم بن عبد هللا ابن أِب   ... به.َعْن َأِبِّ َسعِّيٍد اخلْ ْدرِّي ِّ   ،َعْن َأِبِّ َصالِّحٍ   ،َعنِّ 

)صدوق( العبسي  )ص    ، شيبة  التهذيب  معن  91تقريب  بن  عبيدة  أِب  بن  ُممد   ،)
التهذيب )ص    ،املسعودي)ثقة( )ثقة(495تقريب  املسعودي  معن  بن  امللك  عبد  تقريب    ،(، 
(، سليمان بن مهران الكويف األعمش )ثقة حافظ , ـ عارف ابلقراءات ورع  365التهذيب )ص 

لك يدلس(ـ  )ص    ،نه  التهذيب  ثقة  254تقريب  املدين)  الزايت  السمان  ذكوان  َصالٍِّح  أَبو   ،)
التهذيب )ص   تقريب  ابن    ، إسناده حسن  . (203ثبت(  وعنعنة األعمش ال تضر فقد جعله 

املدلسني )ص:   طبقات  من  الثانية  الطبقة  أصحاب  من  االئمة    ، (33حجر  احتمل  من  وهم 
الصحيح له يف  وأخرجوا  )  ،تدليسه  ماجه  ابن  زوائد  الزجاجة يف  مصباح  البصريي يف  /  3قال 

يح رَِّجاله ثَِّقات "68 /  2وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )  ، ( : " َهَذا إِّْسَناد َصحِّ
النهاية يف غريب    ،( : " صحيح "358 يـ َقْلقِّله ويـ ْزعجه.  يبه أَذاى  َأْي مِّْن َغرْيِّ أَْن ي صِّ م تَـْعَتٍع: 

 ( 190/ 1ر )احلديث واألث
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كما قالت  ،  على إحقاق احلق ولو على أهل بيته  وكذلك حرص النيب  
َعنـَْها اَّللم   َي  َرضِّ َسَرَقتْ ،  َعائَِّشة  الميتِّ  يمةِّ  ْخز ومِّ

َ
امل ْرأَةِّ 

َ
امل َشْأن   َأمَهمه ْم  قـ َرْيشاا    ، َأنم 

َوَمْن جَيْرَتِّئ  َعَلْيهِّ إِّالم أ َساَمة  ْبن   :  ؟ فـََقال واَوَمْن ي َكل ِّم  فِّيَها َرس وَل اَّللمِّ  :  فـََقال وا
أ َساَمة  ،  زَْيدٍ  َفَكلمَمه   َوَسلمَم  َعَلْيهِّ  َصلمى هللا   اَّللمِّ  َرس ولِّ  بُّ  اَّللمِّ  ،  حِّ َرس ول   فـََقاَل 
  :  أََتْشَفع  يفِّ َحدٍ  مِّْن ح فَاْخَتَطبَ ،  د ودِّ اَّللمِّ "  قَاَم  قَالَ ،  مث م  أَْهَلَك  :  مث م  َا  إَِّّنم

قـَبـَْلك مْ  تـَرَك وه  ،  المذِّيَن  الشمرِّيف   فِّيهِّم   َسَرَق  إَِّذا  فِّيهِّم   ،  َأهنم ْم َكان وا  َسَرَق  َوإَِّذا 
ْنَت ُم َممٍد َسَرَقْت َلَقَطْعت   َوامْي  اَّللمِّ َلْو َأنم فَاطَِّمَة بِّ ،  الضمعِّيف  أَقَام وا َعَلْيهِّ احَلدم 

 . (1)  َيَدَها "
الثوابت    ومنه    فأصبح من  اخللق  تعلم أصحابه رضي هللا عنهم هذا 

َعْنه  ،  عندهم َي اَّللم   قـََتاَدَة َرضِّ َأِبِّ  َعْن  َمَع َرس ولِّ اَّللمِّ  :  قَالَ ،  كما جاء  َخَرْجَنا 
   ٍح َننْي َجْوَلة  فـََلمما  ،  َعاَم  لِّْلم ْسلِّمِّنَي  َكاَنْت  مَِّن  ،  التَـَقيـَْنا  َرج الا  فـََرأَْيت  

ْسلِّمِّنيَ 
 
َن امل ْشرِّكِّنَي َعاَل َرج الا مِّ

 
فَاْسَتَدْرت  َحَّتم أَتـَيـْت ه  مِّْن َورَائِّهِّ َحَّتم َضَربـْت ه  ،  امل

َعاتِّقِّهِّ  َحْبلِّ  َعَلى  لسمْيفِّ  َضممةا ،  ابِّ َفَضممينِّ  َعَليم  رِّيَح    فَأَقْـَبَل  نـَْها  مِّ َوَجْدت  
ْوتِّ 

َ
ْوت  ،  امل

َ
ْقت  ع َمَر ْبَن اخَلطمابِّ فـَق ْلت  ،  فََأْرَسَلينِّ ،  مث م أَْدرََكه  امل َما اَبل   :  فـََلحِّ

؟ قَالَ  ُّ  ،  مث م إِّنم النماَس َرَجع وا،  أَْمر  اَّللمِّ :  النماسِّ »َمْن قـََتَل  :  فـََقالَ   َوَجَلَس النميبِّ
مث م  ،  مث م َجَلْست  ،  َمْن َيْشَهد  يلِّ :  فـَق ْمت  فـَق ْلت  ،  ْيهِّ بـَي َِّنة  فـََله  َسَلب ه «قَتِّيالا َله  َعلَ 

،  َمْن َيْشَهد  يلِّ :  فـَق ْمت  فـَق ْلت  ،  »َمْن قـََتَل قَتِّيالا َله  َعَلْيهِّ بـَي َِّنة  فـََله  َسَلب ه «:  قَالَ 
َجَلْست   ثْـَله  ،  مث م  مِّ الثمالَِّثَة  قَاَل  َعَلْيهِّ ،  ْمت  فـَق  ،  مث م  هللا   َصلمى  اَّللمِّ  َرس ول   فـََقاَل 

َصَدَق  :  فـََقاَل َرج ل  ،  فَاقْـَتَصْصت  َعَلْيهِّ القِّصمةَ ،  »َما َلَك اَي أاََب قـََتاَدَة؟«:  َوَسلممَ 

 
 ( 175/ 4صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، ابب: حدثنا أبو اليمان ) (1)
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اَّللمِّ  َرس وَل  َعين ِّ ،  اَي  هِّ  فََأْرضِّ عِّْندِّي  اَّللم  ،  َوَسَلب ه   َي  َرضِّ د ِّيق   الص ِّ َبْكٍر  أَب و    فـََقاَل 
اَّللمِّ :  َعْنه   اَّللمِّ ،  اَلَها  أ ْسدِّ  ْن  مِّ َأَسٍد  إَِّل  يـَْعمِّد   الَ  َوَرس ولِّهِّ  ،  إِّذاا  اَّللمِّ  َعنِّ  يـ َقاتِّل  

َوَسلممَ  َعَلْيهِّ  هللا   َسَلَبه  ،  َصلمى  ُّ  ،  يـ ْعطِّيَك  النميبِّ ،  فََأْعطَاه  ،  »َصَدَق«:  فـََقاَل 
الد ِّرْعَ  َسلَِّمةَ ،  فَبِّْعت   َبينِّ  يفِّ  َِمَْرفاا  بِّهِّ  أَتَثـمْلت ه  ،  فَابـْتَـْعت   َماٍل  أَلَومل   يفِّ    (1)   فَإِّنمه  

ْساَلمِّ     .(2)  اإلِّ
 : املطلب احلادي عشر / الرتبية على القناعة

النزاهة ألن من    اليت تعني على حتقيق خلق  العواصم  القناعة عاصم من 
كما جاء َعْن َسْهلِّ ْبنِّ  ،  أيدي اآلخريناستغىن مبا عنده لن يتطلع إل ما يف  

رْبِّيل  إَِّل النميبِّ ِّ  :  َسْعٍد قَالَ  ْئَت فَإِّنمَك  ،  »اَي ُم َممد  :  فـََقالَ ،  َجاَء جِّ عِّْش َما شِّ
بِّهِّ ،  َمي ِّت   جَمْزِّيٌّ  فَإِّنمَك  ْئَت  شِّ َما  م َفارِّق ه  ،  َواْعَمْل  فَإِّنمَك  ْئَت  شِّ َمْن  ،  َوَأْحبِّْب 

َأنم  اللمْيلِّ َواْعَلْم  قَِّيام   اْلم ْؤمِّنِّ  « "،   َشَرَف  النماسِّ اْستِّْغَناؤ ه  َعنِّ    وَعنْ ،  (3)   َوعِّز ِّه  
 

: اْكَتَسَبه  َواختمََذه  ومَثمره. لسان العرب )  (1) لسان العرب    .َِمَْرفاا : ب ْستاانا مِّْن ََنْلٍ   ،(9/  11أَتَثمَل َماالا
(9 /65 .) 

 ( 92/ 4مل يمس األسالب ) صحيح البخاري، كتاب فرض اخلمس، ابب: من  (2)
َبٍل قَاَل : َحدمَثينِّ    ،(4/306أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )  (3) ثـََنا َعْبد  هللاِّ ْبن  َأمْحََد ْبنِّ َحنـْ َحدم

َْيٍد الرمازِّيُّ قَاَل : اَن زَافِّر  ْبن  س َلْيَمانَ  َنةَ   ، ُم َممد  ْبن  مح  َعْن َسْهلِّ    ، َعْن َأِبِّ َحازِّمٍ   ، َعْن ُم َممدِّ ْبنِّ ع يَـيـْ
ثـََنا ُم َممد  ْبن  َسعِّيٍد اْلم ذَك ِّر  الرمازِّيُّ   ،(4/324وأخرجه احلاكم يف مستدركه )... به.ْبنِّ َسْعدٍ   ،َحدم

عبد    . ..به.ثـََنا عِّيَسى ْبن  ص بَـْيٍح حدثنا زَافِّر ْبن س َلْيَمان  ،ثـََنا أَب و ز ْرَعَة ع بَـْيد  هللاِّ ْبن  َعْبدِّ اْلَكرِّميِّ 
، ُممد بن محيد بن  (295تقريب التهذيب )ص   ،هللا بن أمحد بن ُممد بن حنبل الشيباين)ثقة(

(،  475تقريب التهذيب )ص    ،وكان ابن معني حسن الرأي فيه(  ،حيان الرازي)حافظ ضعيف
(، ُممد بن عيينة  213زافر بن سليمان اإلايدي )صدوق كثري األوهام(، تقريب التهذيب )ص  

أوهام( له  )ص    ،اهلاليل)صدوق  التهذيب  املدين)ثقة  501تقريب  التمار  دينار  بن  سلمة   ،)
التهذيب )ص  عا تقريب  زافر  (.247بد(،  بن محيد وشيخه    ، إسناده ضعيف، لضعف ُممد 

ْسَنادِّ " اإْلِّ يح   قال احلاكم : " َصحِّ الذهيب  ،لكن  الزوائد ومنبع    ، ووافقه  اهليثمي يف جممع  وقال 
، َوإِّْسَناد ه  َحَسن  "219/  10الفوائد ) ُّ يفِّ اأْلَْوَسطِّ األلباين يف صحيح  وقال    ، ( : " َرَواه  الطمرَبَاينِّ

 . ( : "حسن لغريه "401/ 1الرتغيب والرتهيب )
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،  »َقْد أَفْـَلَح َمْن َأْسَلمَ :  قَالَ ،  َأنم َرس وَل هللاِّ  ،  َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ 
آاَته «"،  َور زَِّق َكَفافاا َا  مبِّ َزامٍ ،  (1)   َوقـَنـمَعه  هللا   ْبنِّ حِّ َحكِّيمِّ  َسأَْلت   :  قَالَ ،  وَعْن 

م   فََأْعطَاينِّ ،  فََأْعطَاينِّ   النميبِّ َسأَْلت ه   فََأْعطَاينِّ ،  مث م  َسأَْلت ه   قَالَ ،  مث م  »َهَذا  :  مث م 
  » ال 

َ
َا قَاَل س ْفَيان    -امل َرة  ح ْلَوة  ، »اَي َحكِّيم    -قَاَل يلِّ :  َور مبم اَل َخضِّ

َ
  ، إِّنم َهَذا امل

يـ َباَرْك َله   ،  َفَمْن َأَخَذه  بِّطِّيبِّ نـَْفٍس ب ورَِّك َله  فِّيهِّ  َوَمْن َأَخَذه  إبِِّّْشَرافِّ نـَْفٍس مَلْ 
َن الَيدِّ السُّْفَلى« ، وََكاَن َكالمذِّي َيْك ل  َواَل َيْشَبع  ، فِّيهِّ   .  (2)  َوالَيد  الع ْلَيا َخرْي  مِّ

 :  املعتدي تشريع العقوبة على : املطلب الثاين عشر 
والنصح  ابلتعليم  الشريعة  أمرت  يتعد  ،  وكما  من  عقوبة  تناولت  كذلك 

إقباالا  ،  وذلك لتنوع تعامل املدعوين مع تعليمات الشرع قبوالا ورداا ،  حدود هللا
 .  عوقب مبا يستحق ويرضي، فمن مل يقنعه الكتاب اهلادي،  وإدابراا 

   :وعقوابت أخروية،  عقوابت دنيوية، والعقوابت نوعان 
 :  العقوابت الدنيوية: أوال

من وقع منه فساد يف األرض ومل تزجره نصوص  :  (3)   / احلدود والتعزيرات1
،  إما حداا وإما تعزيراا ،  فقد استحق العقوبة على قدر فساده،  الكتاب والسنة

قيم   إرساء  يف  يسهم كثرياا  وجترد  بعدالة  بتنفيذها  واالهتمام  العقوبة  فإقامة 
اإل وتقليل  األرضالنزاهة  يف  تيمية، فساد  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  "  :  كما 

 
 ( 730/ 2َواْلَقَناَعةِّ ) ، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ابب: يفِّ اْلَكَفافِّ  (1)
النيب صلى هللا عليه وسلم هذا املال خضرة حلوة    (2) الرقاق، ابب: قول  البخاري، كتاب  صحيح 

(8 /93) . 
،  62التعزير: هو أتديب  دون احلد. التعريفات )ص:  ، احلد: عقوبة مقدرة وجبت حقاا هلل تعال  (3)

 . (83ص:
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:  فالدين احلق ال بد فيه من الكتاب اهلادي والسيف الناصر كما قال تعال
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ چ 

ڀڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ   

فالكتاب يبني ما أمر هللا به وما هنى   ]احلديد[، چٹڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ 
   .(1)  ذلك ويؤيده"عنه والسيف ينصر 

َي اَّللم  َعْنه  :  / حمق الربكة2 َزاٍم َرضِّ : قَالَ ،  جاء ذلك ف حديث َحكِّيمِّ ْبنِّ حِّ
خلَِّيارِّ َما مَلْ يـَتَـَفرمقَا:  قَاَل َرس ول  اَّللمِّ     -َحَّتم يـَتَـَفرمقَا  :  أَْو قَالَ   -،  " البَـي َِّعانِّ ابِّ

ب ورَِّك   َوبـَيـمَنا  َصَدقَا  َمافَإِّْن  بـَْيعِّهِّ يفِّ  بـَرََكة   ،  هَل َما  ُم َِّقْت  وََكَذاَب  َكَتَما  َوإِّْن 
َما"    .(2) بـَْيعِّهِّ

َلمما َكاَن  :  قَالَ ،  جاء ذلك يف حديث ع َمر ْبن اخلَْطمابِّ :  / ال يكمل إميانه3
،  ف اَلن  َشهِّيد  ،  ف اَلن  َشهِّيد  :  فـََقال وا،  أَقْـَبَل نـََفر  مِّْن َصَحابَةِّ النميبِّ ِّ  ،  يـَْوم  َخْيرَبَ 

إِّين ِّ  ،  »َكالم :  فـََقاَل َرس ول  هللاِّ  ،  ف اَلن  َشهِّيد  :  فـََقال وا ،  َحَّتم َمرُّوا َعَلى َرج لٍ 
»اَي اْبَن  :  « مث م قَاَل َرس ول  هللاِّ  -أَْو َعَباَءٍة    -رَأَيـْت ه  يفِّ النمارِّ يفِّ بـ ْرَدٍة َغلمَها  

النماسِّ ،  اخلَْطمابِّ  يفِّ  فـََنادِّ  اْلم ْؤمِّن وَن«،  اْذَهْب  إِّالم  اجْلَنمَة  َيْدخ ل   اَل  :  قَالَ ،  أَنمه  
 . (3)  اَل َيْدخ ل  اجْلَنمَة إِّالم اْلم ْؤمِّن ونَ  َأاَل إِّنمه  : َفَخَرْجت  فـََناَدْيت  

 
 ( 366/ 1منهاج السنة النبوية ) (1)
 ( 58/ 3َما مَيَْحق  اْلَكذِّب  َواْلكِّْتَمان  يفِّ اْلبَـْيعِّ )صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب:  (2)
/  1صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب: غَِّلظِّ حَتْرِّميِّ اْلغ ل ولِّ َوأَنمه  اَل يَْدخ ل  اجْلَنمَة إِّالم اْلم ْؤمِّن وَن )  (3)

107) 
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نَي يـَغ لُّ َوه َو  :  َعنِّ النميبِّ ِّ  ،  ويف رواية َعْن َأِبِّ ه َريـْرَةَ  »َواَل يـَغ لُّ َأَحد ك ْم حِّ
ك ْم«، م ْؤمِّن   ك ْم إِّايم  . (1)   فَإِّايم
 :  العقوبة األخروية: اثنيا  

النار1 نفسه دخول  أوجب على  أ َماَمةَ :  /  َأِبِّ  َأنم  ،  جاء ذلك يف حديث 
ينِّهِّ :  قَالَ   َرس وَل هللاِّ   فـََقْد أَْوَجَب هللا  َله   ،  »َمنِّ اقْـَتَطَع َحقم اْمرٍِّئ م ْسلٍِّم بَِّيمِّ

َله  َرج ل  ،  النمارَ  فـََقاَل  اجْلَنمَة«  َعَلْيهِّ  رياا اَي َرس وَل هللاِّ؟  :  َوَحرمَم  ئاا َيسِّ َشيـْ َوإِّْن َكاَن 
ْن أَرَاٍك« : قَالَ  يباا مِّ  . (2)   »َوإِّْن َقضِّ
َها:  / أخذ قطعة من النار2 َي اَّللم  َعنـْ ،  جاء ذلك ف حديث أ مم َسَلَمَة َرضِّ

النميبِّ ِّ   اَّللمِّ  ،  َزْوَج  َرس ولِّ  ح ْجَرتِّهِّ :  َعْن  بَِّبابِّ  خ ص وَمةا  مسَِّع  َفَخرََج  ،  أَنمه  
ْم فـََقالَ  َا أاََن َبشَ :  إِّلَْيهِّ فـََلَعلم بـَْعَضك ْم َأْن َيك وَن أَبـَْلَغ  ،  َوإِّنمه  َيْتِّيينِّ اخَلْصم  ،  ر  »إَِّّنم
بـَْعضٍ  ْن  َصَدقَ ،  مِّ أَنمه   ب   بَِّذلِّكَ ،  فََأْحسِّ َله   َي  َق ِّ  ،  فَأَْقضِّ حبِّ َله   َقَضْيت   َفَمْن 

َن النمارِّ ، م ْسلِّمٍ  َا هَِّي قِّْطَعة  مِّ    .(3)  فـَْلَيرْت ْكَها«فـَْلَيْأخ ْذَها أَْو  ، فَإَِّّنم
جاء ذلك ف حديث َسعِّيدِّ ْبنِّ زَْيدِّ ْبنِّ َعْمرِّو  :  / يطوق من سبع أرضني 3

فـََقاَل  ،  أَنمه  َخاَصَمْته  أَْرَوى يفِّ َحقٍ  َزَعَمْت أَنمه  انـْتَـَقَصه  هَلَا إَِّل َمْرَوانَ ،  ْبنِّ نـ َفْيلٍ 
أَ :  َسعِّيد   ئاا  َشيـْ َحق َِّها  مِّْن  أَنـَْتقِّص   َرس وَل  أاََن  َلَسمِّْعت   »َمْن  :  يـَق ول    ْشَهد  

َن اأَلْرضِّ ظ ْلماا رْباا مِّ نَي«،  َأَخَذ شِّ ْن َسْبعِّ أََرضِّ  . (4)   فَإِّنمه  ي َطومق ه  يـَْوَم القَِّياَمةِّ مِّ
 

 ( 77/ 1) صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب: بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون (1)
 ( 122/ 1صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة ابلنار ) (2)
 ( 131/ 3صحيح البخاري،كتاب املظامل، ابب: إمث من خاصم يف ابطل وهو يعلمه) (3)
نَي ) (4)  (107/  4صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، ابب: ما جاء يف َسْبعِّ أََرضِّ
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َي اَّللم   :  (1)   / شراك أو شراكان من انر4 جاء ذلك ف حديث أِب ه َريـْرََة َرضِّ
َخْيرَبَ :  يـَق ول  ،  َعْنه   فِّضمةا ،  افْـتَـَتْحَنا  َواَل  َذَهباا  نـَْغَنْم  بَِّل  ،  َوملَْ  َواإلِّ البَـَقَر  َغنِّْمَنا  َا  إَِّّنم

َتاَع َواحلََوائِّطَ 
َ
َوَمَعه  َعْبد  َله   ،  إَِّل َوادِّي الق َرى  مث م اْنَصَرفْـَنا َمَع َرس ولِّ اَّللمِّ  ،  َوامل

ْدَعم   َبابِّ أَْهَداه  َله  َأَحد  ،  يـ َقال  َله  مِّ َنَما ه َو حَي طُّ َرْحَل َرس ولِّ اَّللمِّ  ،   َبينِّ الض ِّ فـَبَـيـْ
  َعائِّر َسْهم   َجاَءه   الَعْبدَ ،  إِّْذ  َذلَِّك  َأَصاَب  النماس  ،  َحَّتم  َله  :  فـََقاَل  َهنِّيئاا 

اَّللمِّ  ،  الشمَهاَدة   َرس ول   بَِّيدِّهِّ ،  »َبلْ :  فـََقاَل  ي  نـَْفسِّ الشمْمَلَة  ،  َوالمذِّي  الميتِّ  إِّنم 
َغانِِّّ 

َ
َن امل م  ،  َأَصاهَبَا يـَْوَم َخْيرَبَ مِّ َقاسِّ

َ
بـَْها امل لََتْشَتعِّل  َعَلْيهِّ اَنراا« َفَجاَء َرج ل   ،  ملَْ ت صِّ

النميبِّ ِّ   َن  مِّ َذلَِّك  مسَِّع  نَي  َراَكنْيِّ   حِّ بِّشِّ أَْو  رَاٍك  َشْيء  ك ْنت   :  فـََقالَ ،  بِّشِّ َهَذا 
َراك  :   فـََقاَل َرس ول  اَّللمِّ ، َأَصبـْت ه   َراَكانِّ  -»شِّ  .  (2)  مِّْن اَنٍر« -أَْو شِّ

َسْعدٍ :  / رد صدقاته5 ْبنِّ  َعْبد   :  قَالَ ،  جاء ذلك يف حديث م ْصَعبِّ  َدَخَل 
ٍر يـَع ود ه  َوه َو َمرِّيض  فـََقالَ  َأاَل َتْدع و هللَا يلِّ اَي اْبَن  :  هللاِّ ْبن  ع َمَر َعَلى اْبنِّ َعامِّ

»اَل تـ ْقَبل  َصاَلة  بَِّغرْيِّ ط ه وٍر َواَل  :  يـَق ول    إِّين ِّ مسِّْعت  َرس وَل هللاِّ  :  ع َمَر؟ قَالَ 
 . (3)   َصَدَقة  مِّْن غ ل وٍل «

 :  قواعد نبوية يف حتقيق خلق النزاهة: املبحث الثالث
وردت بعض األحاديث من عمل هبا كانت له نوراا يهتدي به إل خلق  

 : و من هذه القواعد، ينافيها وج نة من الوقوع فيما ،  النزاهة

 
: ه َو َأحد س يور النـمْعلِّ الميتِّ َتك ون  َعَلى َوْجهَِّها.لسان العرب ) (1) راك   ( 451/ 10الش ِّ
 ( 138/ 5صحيح البخاري،كتاب املغازي، ابب: غزوة خيرب ) (2)
 (204/ 1صحيح مسلم، كتاب الطهارة، ابب: وجوب الطهارة للصالة ) (3)
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 (:  املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده) قاعدة :  املطلب األول 
لسانه سقطات  من  الناس  سلم  أجسادهم  ،  فمن  يف  يده  بطش  ومن 
وقد ثبت َعْن َعْبدِّ اَّللمِّ ْبنِّ َعْمرٍو  . وأمواهلم كان يف مأمن من خرق خلق النزاهة

َي اَّللم    النميبِّ ِّ  ،  َعنـْه َماَرضِّ لَِّسانِّهِّ :  قَالَ   َعنِّ  ْن  ْسلِّم وَن مِّ
 
َسلَِّم امل َمْن  ْسلِّم  

 
»امل

ر  َمْن َهَجَر َما هَنَى اَّللم  َعْنه «، َوَيدِّهِّ  َهاجِّ
 
   .(1)  َوامل

 (:  أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك) قاعدة: املطلب الثاين
خانه   من  خيانة  عن  ترفع  مما  من  سلم  احلقد  أو  املكر  عن  بنفسه  ومسا 

وجاء ذلك يف حديث  ،  ينايف النزاهة فإن أدى ما عليه فقد امتثل خلق النزاهة
وال خَت ن َمْن  ،  "أد ِّ األمانَة إل َمنِّ اْئتَمنكَ :  قال رسول هللا  :  أِب هريرة قال

   .(2)  َخاَنك"َ 
 

 ( 11/ 1سلم املسلمون من لسانه ويده )صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب: املسلم من  (1)
(،  634كتاب اإلجارة، ابب: يف الرجل يخذ حقه من حتت يده)ص،أخرجه أبو داود يف سننه(2)

ثـََنا ُم َممد  ْبن  اْلَعاَلءِّ َوَأمْحَد  ْبن  إِّبـْرَاهِّيمَ    ، قَاَل اْبن  اْلَعاَلءِّ   ،َعْن َشرِّيكٍ   ، قَااَل : اَن طَْلق  ْبن  َغنمامٍ   ،َحدم
َأِبِّ ح َصنْيٍ  َعْن   : َصالِّحٍ   ،َوقـَْيس   َأِبِّ  ه َريـْرَةَ   ،َعْن  َأِبِّ  به.َعْن  الرتمذي يف سننه     . ..    ،وأخرجه 

)ص ابب  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  البيوع  مستدركه    ، (300أبواب  يف  واحلاكم 
أبو كريب الكويف    ،اهلمداينُممد بن العالء بن كريب      ... به. كالمها من طريق طلق  ،(2/46)

التهذيب )ص    ،)ثقة حافظ( الدورقي )ثقة حافظ(500تقريب  إبراهيم   تقريب    ،(، أمحد بن 
(، شريك بن عبد  283تقريب التهذيب )ص    ، (، طلق بن غنام الكويف)ثقة(77التهذيب )ص  

القضاء ابلكوفة ويل  منذ  تغري حفظه   , النخعي )صدوق يطئ كثريا  فاضال  وكان عادال    ، هللا 
(، قيس بن الربيع األسدي )صدوق  266تقريب التهذيب )ص    ،عابدا شديدا على أهل البدع(

(،  457تقريب التهذيب )ص    ، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به (  ، تغري ملا كرب
(، ذكوان أبو  384ورمبا دلس (، تقريب التهذيب )ص  ،عثمان بن عاصم الكويف)ثقة ثبت سين

السمان   التهذيب )ص    ، )ثقة ثبت(صاحل    ، شريك اتبعه قيس  ، إسناده حسن  (.203تقريب 
" َغرِّيب  َحَسن   َحدِّيث   َهَذا   "  : الرتمذي  م ْسلٍِّم"  ،قال  َشْرطِّ  َعَلى  يح   َصحِّ  "  : احلاكم    ، وقال 

 . ووافقه الذهيب
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 (: يريبكدع ما يريبك إىل ماال ) قاعدة: املطلب الثالث
،  من ترك مواطن الشبه والريب إل احملكم من األمور سلم مما يشني نزاهته 

السمْعدِّي ِّ  احلَْورَاءِّ  َأِبِّ  حديث  يف  َعلِّي ٍ :  قَالَ ،  كما  ْبنِّ  لِّْلَحَسنِّ  َما  :  قـ ْلت  
" دَْع َما يَرِّيب َك  :  َحفِّْظت  مِّْن َرس ولِّ هللاِّ  :  ؟ قَالَ َحفِّْظَت مِّْن َرس ولِّ هللاِّ  

ْدَق ط َمْأنِّيَنة  ،  َل َما اَل يَرِّيب كَ إِّ  وحديث أََنٍس    ،(1)   َوإِّنم الَكذَِّب رِّيَبة  ،  فَإِّنم الص ِّ
َي اَّللم  َعْنه   ُّ  :  قَالَ ،  َرضِّ »َلْواَل َأْن َتك وَن مِّْن  :  بَِّتْمَرٍة َمْسق وطٍَة فـََقالَ ،  َمرم النميبِّ

أَلََكْلتـ َها« َعْنه  ،  مَهمام  َوقَاَل  ،  َصَدَقٍة  اَّللم   َي  َرضِّ ه َريـْرََة  َأِبِّ  النميبِّ ِّ  ،  َعْن  ،  َعنِّ 
ي«: قَالَ  د  َتَْرةا َساقَِّطةا َعَلى فِّرَاشِّ    .(2)   »َأجِّ

 
سننه  (1) يف  الرتمذي  عليه    ،أخرجه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  والورع  والرقائق  القيامة  صفة  أبواب 

ثـََنا أَب و م وَسى اأْلَْنَصارِّيُّ   ،( 567ابب: )ص    ،وسلم  ثـََنا َعْبد  هللاِّ ْبن  إِّْدرِّيسَ   ،َحدم قَاَل    ،قَاَل : َحدم
ش ْعَبة   ثـََنا  َحدم َمْرميََ   ،:  َأِبِّ  ْبنِّ  بـ َرْيدِّ  احْلَْورَا  ،َعْن  َأِبِّ  السمْعدِّي ِّ َعْن  به .ءِّ  يف    ...  احلاكم  وأخرجه 

( ش ْعَبة  15/  2مستدركه  طريق  من  به .(،  متقن(  ...  املدين)ثقة  اخلطمي  موسى  بن    ، إسحاق 
التهذيب )ص   اأَلْودي)ثقة103تقريب  التهذيب    ،فقيه عابد(  .(، عبد هللا بن إدريس  تقريب 

متقن , كان الثوري يقول :  مث البصري )ثقة حافظ ,    ،(، شعبة بن احلجاج الواسطي295)ص  
وهو أول من فتش ابلعراق عن الرجال وذب عن السنة , وكان    ، هو أمري املؤمنني يف احلديث

تقريب التهذيب  ،(، ب ريد بن أِب مرمي مالك السلويل )ثقة(266تقريب التهذيب )ص    ،عابدا(
يح  "  ، إسناده صحيح  . (121)ص   احلاكم : " َهَذا  وقال    ، قال الرتمذي : " َهَذا َحدِّيث  َصحِّ

ْسَنادِّ " يح  اإْلِّ  ( 44/ 1ووافقه الذهيب، وصححه األلباين يف إرواء الغليل ) ، َحدِّيث  َصحِّ
 ( 54/ 3صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب: َما يـ تَـنَـزمه  مَِّن الشُّبـ َهاتِّ ) (2)
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 (:  إايك وما يعتذر منه) قاعدة :  املطلب الرابع
ومل حتتج  ،  الرتوي يف العمل قبل اإلقدام عليه يعني على اختيار األصوب

وقد جاء األمر بذلك يف حديث أََنسِّ ْبنِّ  ،  للبحث عن عذر تعتذر بهبعده  
  ُّ ْنه  ": َمالٍِّك قَاَل قَاَل النميبِّ    .(1)   " إايك وكل أَمر يْعَتذر مِّ

اإلمث ما حاك يف الصدر وكرهت أن يطلع عليه  )  قاعدة:  املطلب اخلامس
 (: الناس

إقب هلا  فالنفوس  للعمل  امليزان  مبثابة  احلديث  ولوم  وهذا  وإدابر  ال 
،  وما اتقت لسرته وإخفائه فغالبه شر،  فما اتقت إلظهاره فهو خري،  واطمئنان

اأْلَْنَصارِّي ِّ  َْعاَن  مسِّ ْبنِّ  النـموماسِّ  َرس وَل هللاِّ  :  قَالَ ،  كما جاء يف حديث  َسأَْلت  
  ، َفـََقال َواإْلِّمثِّ  اْلربِّ ِّ  اخْل ل قِّ :  َعنِّ  ح ْسن    ُّ َصْدرِّكَ ،  »اْلربِّ يفِّ  َحاَك  َما  مْث   ،  َواإْلِّ

   .(2)  وََكرِّْهَت َأْن َيطملَِّع َعَلْيهِّ النماس «

 
َأْخرَباََن أَب و َجْعَفٍر ُم َممد  ْبن  َأمْحََد ْبنِّ    ، (6/188أخرجه الضياء املقدسي يف األحاديث املختارة )  (1)

اَد َأْخرَبَه ْم    ،َنْصرٍ  ر     -أَنم احلََْسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدم ،    -َوه َو َحاضِّ يمِّ أَبـَْنا ُم َممد  ْبن  َأمْحََد ْبنِّ َعْبدِّ الرمحِّ
عَ  اْلَقبماب  أَبـَْنا  ْبن  ُم َممٍد  مٍ   ،ْبد  هللاِّ  َعاصِّ َأِبِّ  ْبنِّ  َعْمرِّو  ْبن   َأمْحَد   َبْكٍر  أَب و  ْبن     ،أَبـَْنا  َعْمر و  َأِبِّ  ثـََنا 

ُم َممد  ْبن   ... به.َعْن أََنسِّ ْبنِّ َمالِّكٍ   ،أَبـَْنا َشبِّيب  ْبن  بِّْشرٍ   ، ثـََنا َأِبِّ الضمحماك  ْبن  َِمَْلدٍ   ، الضمحماكِّ 
ُّ أَ  سري أعالم    ،قال الذهيب : " الشمْيخ  الصمد وق  اْلم َعممر  م ْسنِّد  اْلَوْقتِّ "  ،مْحََد ْبنِّ َنْصرِّ الصمْيَداَلينِّ

( احْلَدماد    ،(21/430النبالء   ُّ اأْلَْصبَـَهاينِّ مِّْهرََة  اْبنِّ  َأمْحََد  ْبن   الشمْيخ   ،احلََْسن    "  : الذهيب  قال 
َمام   َشْيخ  َأْصبَـَهاَن يفِّ اْلقِّرَاءَاتِّ َواحْلَدِّيثِّ    ،م ْسنِّد  اْلَعْصرِّ   ،اْلم َحد ِّث  اْلم َعممر    ،ْلم َجو ِّد  اْلم ْقرِّئ  ا  ،اإْلِّ
النبالء )  ، مجِّيعاا" ُّ   ،(19/303سري أعالم  اأْلَْصبَـَهاينِّ يمِّ  الرمحِّ َعْبدِّ  ْبنِّ ُم َممدِّ ْبنِّ  َأمْحََد    ، ُم َممد  ْبن  

َمام    اإْلِّ  " الذهيب :  الث َِّقة  "قال  )  ،اْلم َحد ِّث   النبالء  ْبن  ُم َممدِّ     ،( 17/639سري أعالم  َعْبد  اَّللمِّ 
ُّ اْلَقبماب   َمام  اْلَكبِّري  اْلم ْقرِّئ  م ْسنِّد  َأْصبَـَهاَن "  ، اأْلَْصبَـَهاينِّ سري أعالم النبالء    ،قال الذهيب : " اإْلِّ

ُّ َأمْحَد  ْبن  َعْمرِّو ْبنِّ الضمحماكِّ    ،(16/257) َباينِّ إَِّمام     ،قال الذهيب : " َحافِّظ  َكبِّري    ، ْبنِّ َِمَْلٍد الشميـْ
لِّآْلاَثرِّ  م تمبِّع   التمَصانِّيفِّ "  ،اَبرِّع   النبالء )  ، َكثِّري   الضحاك بن    ، (13/430سري أعالم  عمرو بن 

ثقة(  ( البصري  التهذيب )ص    ،ِملد  الشيباين423تقريب  ِملد  بن  الضحاك  عاصم    .(،  أبو 
(، َشبِّيب بن بشر الكويف)صدوق يطئ  280النبيل البصري )ثقة ثبت(، تقريب التهذيب )ص  

)ص   التهذيب  تقريب  األحاديث    (. 263(،  سلسلة  يف  األلباين  وحسنه  حسن،  إسناده 
 . (689/ 1الصحيحة )

 ( 1980/ 4ة واآلداب، ابب: تفسري الرب واإلمث )صحيح مسلم، كتاب الرب والصل  (2)
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 (: البعد عن خصال النفاق) قاعدة: املطلب السادس
فكلما بعد املسلم عن خصال النفاق كان إل  ، النفاق والنزاهة ال جيتمعان
ومن خصال النفاق ما جاءت يف حديث َعْبدِّ  ،  النزاهة أقرب والعكس كذلك 

م   النميبِّ أَْرَبع  َمْن ك نم فِّيهِّ َكاَن م َنافِّقاا َخالِّصاا:  قَالَ اَّللمِّ ْبنِّ َعْمرٍو َأنم  َوَمْن  ،  " 
نـْه نم َكاَنْت فِّيهِّ َخْصَلة  مَِّن الن َِّفاقِّ َحَّتم َيَدَعَها إَِّذا اْؤت َِّن  :  َكاَنْت فِّيهِّ َخْصَلة  مِّ

  .(1)   َوإَِّذا َخاَصَم َفَجَر "، َوإَِّذا َعاَهَد َغَدرَ ،  َوإَِّذا َحدمَث َكَذبَ ، نَ َخا
السابع ما  )  قاعدة :  املطلب  هلم  وتكره  لنفسك  حتب  للغري كما  احلب 
 (:  تكرهه لنفسك

به   عامل  لنفسك  فما حتبه  النزاهة  تورث  اليت  املوازين  من  احلديث  وهذا 
فال  ،  اآلخرين لنفسك  تبغضه  أخاكوما  به  َعنِّ  ،  تعامل  أََنٍس  َعْن  كما جاء 

هِّ«، »الَ يـ ْؤمِّن  َأَحد ك مْ : قَالَ  النميبِّ ِّ  يهِّ َما حي ِّبُّ لِّنَـْفسِّ َخِّ    .(2)  َحَّتم حي ِّبم ألِّ
النيب   استخدم  أن  وقد  الشيطان  ممن كاد  الفتية  أحد  مع  امليزان  هذا 

م :  كما جاء يف حديث َأِبِّ أ َماَمَة قَالَ ،  يورده املهالك   إِّنم َفَّتا َشاابًّ أََتى النميبِّ
لز ِّانَ ،  اَي َرس وَل هللاِّ :  فـََقالَ  .  َمهْ .  َمهْ :  فَأَقْـَبَل اْلَقْوم  َعَلْيهِّ فـََزَجر وه  َوقَال وا،  اْئَذْن يلِّ ابِّ
اْدن هْ :  فـََقالَ  َقرِّيباا "،  "  ْنه   قَالَ :  قَالَ .  َفَداَن مِّ َأحت ِّبُّه  ألِّ م َِّك؟ "  :  َفَجَلَس  :  قَالَ " 

فَِّداَءكَ .  اَل  هللا   َجَعَلينِّ  ":  قَالَ .  َوهللاِّ  ألِّ ممَهاهتِِّّْم  حي ِّبُّونَه   النماس   َواَل  "  :  قَالَ .  " 
بـَْنتَِّك؟ " قَالَ  بُّه  الِّ " َواَل  :  َوهللاِّ اَي َرس وَل هللاِّ َجَعَلينِّ هللا  فَِّداَءَك قَالَ .  اَل :  أَفـَت حِّ

 
 ( 16/ 1صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب: عالمة املنافق ) (1)
هِّ ) (2) يهِّ َما حي ِّبُّ لِّنَـْفسِّ َخِّ  ( 12/ 1صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب: مَِّن اإْلِّميَانِّ أَْن حي ِّبم ألِّ
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بُّه  ألِّ ْختَِّك؟ " قَالَ :  قَالَ .  لِّبَـَناهتِِّّْم "النماس  حي ِّبُّونَه    َوهللاِّ َجَعَلينِّ هللا   .  اَل :  " أَفـَت حِّ
ََخَواهتِِّّْم ":  قَالَ .  فَِّداَءكَ  بُّه  لَِّعممتَِّك؟ " قَالَ :  قَالَ .  " َواَل النماس  حي ِّبُّونَه  ألِّ :  " أَفـَت حِّ

فَِّداَءكَ .  اَل  هللا   َجَعَلينِّ  َواَل :  قَالَ .  َوهللاِّ   "  " لَِّعمماهتِِّّْم  حي ِّبُّونَه   "  :  قَالَ .  النماس  
َالَتَِّك؟ " قَالَ  بُّه  خلِّ " َواَل النماس  حي ِّبُّونَه   :  قَالَ .  َوهللاِّ َجَعَلينِّ هللا  فَِّداَءكَ .  اَل :  أَفـَت حِّ

" َااَلهتِِّّْم  َوقَالَ :  قَالَ .  خلِّ َعَلْيهِّ  َيَده   َوَطه ِّ :  فـََوَضَع  َذنـَْبه   اْغفِّْر  الله مم  قـَْلَبه  "  ، ْر 
ْن فـَْرَجه  " قَالَ     .(1) .  فـََلْم َيك ْن بـَْعد  َذلَِّك اْلَفََّت يـَْلَتفِّت  إَِّل َشْيءٍ : َوَحص ِّ

 (:  إتقان العمل) قاعدة:  املطلب الثامن
حرص العامل على طلب ُمبة هللا تعال يدفعه للنزاهة فيه وإتقانه لذلك  

م  ،  َعائَِّشةَ جاء الرتغيب على ذلك يف حديث   َ حي ِّبُّ  :  قَالَ   َأنم النميبِّ »إِّنم اَّللم
َل َأَحد ك ْم َعَمالا َأْن يـ ْتقَِّنه «    .(2)  إَِّذا َعمِّ

 
ثـََنا يَزِّيد  ْبن  َهار ونَ  ، (545/ 36أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) (1) ثـََنا َحرِّيز    ، َحدم ثـََنا َسلِّيم    ، َحدم َحدم

َعامِّرٍ  أ َماَمةَ   ،ْبن   َأِبِّ  به.َعْن  التهذيب    ...  تقريب  عابد(،  متقن  الواسطي)ثقة  هارون  بن  يزيد 
ثبت606)ص   )ثقة  الرمَحيب  عثمان  بن  َحرِّيز  )ص    ، (،  التهذيب  تقريب   ،) ابلنصب  رمي 
وقال    ، إسناده صحيح  (.249بن عامر احلمصي )ثقة(، تقريب التهذيب )ص    (، َسلِّيم156

 . الشيخ شعيب األرانؤوط : " إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح "
ثـََنا م ْصَعب   ،(7/349أخرجه أبو يعلى يف مسنده ) (2) َعْن م ْصَعبِّ ْبنِّ   ،َحدمَثينِّ بِّْشر  ْبن  السمرِّي ِّ  ، َحدم

مصعب بن عبد هللا بن مصعب الزبريي    ... به.َعْن َعائَِّشةَ   ،َعْن أَبِّيهِّ  ، َعْن هَِّشامِّ ْبنِّ ع ْرَوةَ  ،اَثبِّتٍ 
طعن    .(، بشر بن السري )ثقة متقن533املدين)صدوق عامل ابلنسب (، تقريب التهذيب )ص  

برأي جهم  التهذيب )ص    ،فيه  تقريب  اعتذر واتب(،  األسدي    (،123مث  بن اثبت  مصعب 
احلديث )ص    ،)لني  التهذيب  تقريب  عابدا(،  الزبري  533وكان  بن  عروة  بن  هشام   ،)

(، عروة بن الزبري بن العوام األسدي)  573تقريب التهذيب )ص    ،األسدي)ثقة فقيه رمبا دلس(
مصعب بن اثبت مل أجد له    ،إسناده ضعيف.(389ثقة فقيه مشهور(، تقريب التهذيب )ص  

(: " َرَواه  أَب و يـَْعَلى، َوفِّيهِّ م ْصَعب  ْبن   98/  4قال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد )  ،متابعاا 
َوَضعمَفه  مَجَاَعة " بماَن،  اْبن  حِّ َوثـمَقه   /  3وحسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )  ،اَثبٍِّت 

106.) 



 

 

 
160 

 " دراسة حديثية موضوعية"  املنهج النبوي يف أتصيل خلق النزاهة
 د.عوض إبراهيم منصور اببكر 

 اخلامتة 
وعلى آله  ،  والصالة والسالم على خري األانم،  احلمد هلل يف البدء واخلتام 

 أما بعــد؛ ، وصحبه الكرام
،  تعال الوصول إل ختام هذا البحثفبتوفيق الرمحن مت املراد وتيسر بعونه  

 :  الذي جاءت أهم نتائجه فيما يلي من نقاط
 أهم نتائج البحث: أوال  

وشعب كمال    - اخلري  خصال  من  لكثري  اجلامعة  األخالق  من  النزاهة 
 .  والفساد، ومن فرط فيها كان قاب قوسني وأدىن من أهل النفاق، اإلميان
النزاهة  - الناس ابلباطل وجيتنب  أن صاحبها ال  :  من صور  يكل أموال 

و اخليانة واخلداع  ،  واستغالل املنصب واجلاه،  والر ِّْشَوة  ،  اخلوض يف املال العام
 .  و الفجور يف اخلصومة

طلب صاحبها الكسب احلالل والبعد عن  :  من وسائل حتقيق النزاهة  -
الشبهات،  احلرام مواطن  من  احلس،  واحلذر  والقدوة  تعال  هللا  ،  نةومراقبة 

 .  واحملاسبة، والصدق يف التعامل، واملناصحة
املسلمون من لسانه   - املسلم من سلم  يعلم أن  أن ممتثلها  من قواعدها 
وأنه يدع ما يريبه  ،  وأنه يؤدي األمانة إل من ائتمنه وال ين من خانه،  ويده

ما    وأنه مييز اإلمث بكونه،  وأنه ال يفعل ما يضطره إل االعتذار،  إل ماال يريبه
 .  وكره أن يطلع عليه الناس، حاك يف الصدر
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 التوصيات  : اثنيا  
لبثه ونشره    - يتناول اإلعالم بكل صوره وأشكاله هذا اخللق  أوصي أن 

 بني الناس  
هذا    - بتضمني  التعليمية  املناهج  وضع  بيدهم  ومن  الرتبويون  يهتم  وأن 

 . أظفارهماخللق النبيل حَّت يرتىب عليه النشء منذ نعومة 
وأوصي كذلك بعناية العلماء والدعاة له حبيث يصري ُمورا من ُماور    -

 اهتماماهتم الدعوية واإلرشادية 
حيث  ،  وأوصي من وال هللا رعية أن يكون حتقيق هذا اخللق مهه وهجرياه  -

يسن التشريعات القانونية اليت تسهم على قيام هذا اخللق واحملافظة عليه وعدم  
وتكون نلك القوانني رادعة لكل من تسول له نفسه اإلخالل  ، حدودهانتهاك 

حتت  ،  به هم  ومن  لرعيتهم  قدوة  ويكونوا  يلتزمه  من  أول  هم  يكونوا  وأن 
العمل  ،  وأن يراقبوا وحياسبوا كل من ال ميتثل أمرهم فيه،  واليتهم حَّت يكون 

 .  هبذا اخللق ديدانا للجميع
العثر :  وختاماا  يقيل  أن  أسأل   وسلم  هللَا  اللهم  وصل  الزالت؛  ويغفر  ات 

 . على نبينا ُممد وآله وصحبه 
 
* * * 
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 املراجع
القرآن  علوم  يف  بكر ،  السيوطي،  اإلتقان  أِب  بن  الرمحن  السيوطي،  عبد  الدين  : املتوىف)  جالل 

إبراهيم:  حتقيق (،  هـ911 الفضل  أِب  للكتاب،  ُممد  العامة  املصرية  هـ/ 1394،  اهليئة 
 . م  1974

املختارة املقدسي،  األحاديث  املقدسي ،  الضياء  الواحد  بن عبد  عبد هللا ُممد  أِب  الدين   ضياء 
بن دهيش:  حتقيق (،  هـ 643:  املتوىف ) عبد هللا  بن  امللك  الدكتور عبد  دار ،  3ط،  األستاذ 

 .  م 2000  -هـ    1420لبنان    –بريوت  ،  خضر للطباعة والنشر والتوزيع
 –دار املعرفة  (،  هـ505:  املتوىف )  حامد ُممد بن ُممد الغزايل الطوسيألِب  ،  إحياء علوم الدين 

 . بريوت 
السبيل منار  أحاديث  الغليل يف ختريج  األلباين ،  إرواء  الدين  (،  هـ1420)  حملمد انصر 

 .  هـ1405، 2ط، بريوت، املكتب اإلسالمي
م ْسلِّم بَفَوائِّدِّ  ْعلِّمِّ 

 
امل عياض،  إِّكَمال   ال،  القاضي  موسى  بن  السبيت عياض    يحصيب 

دار الوفاء للطباعة والنشر  ،  مصر،  1ط،  الدكتور حْيََي إِّمْسَاعِّيل:  حتقيق(،  هـ544)
 .  م 1998 -هـ   1419، والتوزيع

علي  :  حتقيق،  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي،  ابن كثري،  البداية والنهاية
 م 1988 -هـ 1408، دار إحياء الرتاث العرِب، 1ط، شريي 

سيد  :  حتقيق،  أمحد بن عبد هللا األصبهاين،  أبو نعيم،  اتريخ أصبهان = أخبار أصبهان 
 ه 1410، 1ط، بريوت –دار الكتب العلمية ، كسروي حسن

. د:  حتقيق،  أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي ،  اخلطيب،  اتريخ بغداد
   هـ1422، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1ط، بشار عواد معروف
التهذيب تقريب  حجر،  حترير  العسقالين،  ابن  حجر  بن  علي  بن  .  د:  أتليف،  أمحد 

معروف عواد  األرنؤوط،  بشار  شعيب  الرسالة،  1ط،  الشيخ    –بريوت  ،  مؤسسة 
 م  1997 -هـ  1417، لبنان
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الرتمذي   الرحيم  ،  املباركفوري،  حتفة األحوذي بشرح جامع  الرمحن بن عبد  العال ُممد عبد  أبو 
 . بريوت   –دار الكتب العلمية (،  هـ1353:  املتوىف) املباركفورى

صحيحه من  سقيمه  وتييز  حبان  ابن  صحيح  على  احلسان  من  ،  التعليقات  وشاذه 
دار اب وزير للنشر  (،  هـ1420: املتوىف)  ُممد انصر الدين األلباين،  األلباين،  ُمفوظه
 .  م  2003  -هـ  1424،  1ط، اململكة العربية السعودية -جدة ، والتوزيع

املراغي    املراغي،  املراغي ،  تفسري  مصطفى  بن  مكتبة ،  1ط(،  هـ1371:  املتوىف )   أمحد  شركة 
 . م  1946  -هـ   1365،  ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده مبصر

يوسف بن عبد هللا ابن عبد الرب ، ابن عبدالرب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد
القرطيب العلوي  :  حتقيق،  النمري  أمحد  بن  البكري   ،مصطفى  الكبري  عبد  ، ُممد 

 هـ  1387، املغرب –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
(،  هـ1182:  املتوىف)  ُممد بن إمساعيل الصنعاين،  الصنعاين،  التمنوير  َشرْح  اجلَامِّع الصمغِّريِّ 

  1432،  الرايض،  مكتبة دار السالم،  1ط،  ُمممد إسحاق ُمممد إبراهيم.  حتقيق د
 .  م 2011  -هـ 

سراج الدين أِب حفص عمر بن علي ابن ،  ابن امللقن،  التوضيح لشرح اجلامع الصحيح
املصري  الشافعي  العلمي :  حتقيق(،  هـ804:  املتوىف)  امللقن  للبحث  الفالح  دار 

 .  م 2008 -هـ  1429، سوراي  -دمشق ، دار النوادر ، 1ط، وحتقيق الرتاث
أبو احلسن علي ،  املاوردي،  حلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح ِمتصر املزينا

الشيخ عادل   -الشيخ علي ُممد معوض  (،  هـ450:  املتوىف )   بن ُممد بن ُممد املاوردي 
املوجود عبد  العلمية :  الناشر،  1ط،  أمحد  الكتب  -هـ    1419،  لبنان   –بريوت  ،  دار 

 . م1999
األصفياءحلية   وطبقات  نعيم،  األولياء  األصبهاين،  أبو  هللا  عبد  بن  (،  هـ 430)  أمحد 
 .  هـ1405، بريوت ، دار الكتاب العرِب، 4ط
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عبد الرمحن بن عبد هللا بن  ،  السهيلي،  الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام
، العرِب  دار إحياء الرتاث،  1ط،  عمر عبد السالم السالمي :  حتقيق،  أمحد السهيلي

 هـ 1421، بريوت
،  27ط،  ُممد بن أِب بكر ابن قيم اجلوزية،  ابن القيم،  زاد املعاد يف هدي خري العباد

 هـ  1415، الكويت، مكتبة املنار اإلسالمية  -بريوت ، مؤسسة الرسالة 
فقهها وفوائدها الصحيحة وشيء من  الدين  ،  األلباين،  سلسلة األحاديث  ُممد انصر 

والتوزيع،  الرايض،  1ط(،  هـ1420)  األلباين للنشر  املعارف  :  4  -  1جـ  ،  مكتبة 
  -هـ  1422:  7جـ  ،  م   1996  -هـ    1416:  6جـ  ،  م  1995  -هـ    1415
 .  م 2002

، 2ط،  الرايض ،  مكتبة املعارف ،  مشهور حسن سلمان :  إبشراف ،  سنن ابن ماجه بتعليق األلباين
 هـ 1429

، 2ط،  الرايض،  مكتبة املعارف ،  مشهور حسن سلمان :  إبشراف ،  سنن أِب داود بتعليق األلباين
 هـ 1427

، 2ط،  الرايض،  مكتبة املعارف ،  مشهور حسن سلمان :  إبشراف ،  سنن الرتمذي بتعليق األلباين
 هـ 1429

، 2ط،  الرايض ،  مكتبة املعارف ،  مشهور حسن سلمان :  إبشراف ،  سنن النسائي بتعليق األلباين
 هـ 1429

النبالء أعالم  بن أمحد بن عثمان بن  ،  الذهيب  ،سري  الدين أِب عبد هللا ُممد  لشمس 
جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب  :  حتقيق(،  هـ 748:  ت)  قَامْياز الذهيب

 .  م1985هـ / 1405، مؤسسة الرسالة ، 3ط، األرانؤوط
السنن حقائق  عن  الكاشف   = املصابيح  مشكاة  على  الطييب  شرف  ،  الطييب،  شرح 

الطييبالدين   هللا  عبد  بن  هنداوي .  د:  حتقيق(،  هـ 743)  احلسني  احلميد  ، عبد 
 .  م1997 -هـ   1417(،  الرايض  -مكة املكرمة )  مكتبة نزار مصطفى الباز ، 1ط
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: املتوىف)   أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك ابن بطال ،  ابن بطال ،  شرح صحيح البخارى 
إبراهيم:  حتقيق (،  هـ449 بن  ايسر  تيم  الرشد  ،  2ط،  أِب  ، الرايض،  السعودية   -مكتبة 

 . م 2003  -هـ  1423
: املتوىف )   حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،  صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري  

وتعليق (،  هـ256 األلباين:  حتقيق  الدين  انصر  والتوزيع،  4ط،  ُممد  للنشر  الصديق  ، دار 
 . م  1997  -هـ    1418

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه    صحيح البخاري =
وأايمه وسننه  اجلعفي ،  البخاري ،  وسلم  البخاري  عبدهللا  أِب  إمساعيل  بن    ُممد 

،  بريوت،  اليمامة  ،دار ابن كثري  ،  3ط،  مصطفى ديب البغا.  د:  حتقيق(،  هـ256)
 .  هـ1407

ْغِّيب   الرتم يح   ْهِّيبَصحِّ الدين األلباين،  األلباين،  َوالرتم عارف  ،  1ط،  ُممد انصر 
َ
امل مكَتبة 

 .  م 2000 -هـ   1421،  اململكة العربية السعودية -الرايض ، لِّلَنْشرِّ والتوزْيع
املكتب (،  هـ1420:  املتوىف)   ُممد انصر الدين أللباين ،  األلباين،  صحيح اجلامع الصغري وزايداته 

 . اإلسالمي
،  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إل رسول هللا    =صحيح مسلم  

النيسابوري ،  مسلم القشريي  إحياء  (،  هـ261)  مسلم بن احلجاج أِب احلسني  دار 
 ُممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، بريوت، الرتاث العرِب

أمحد  ،  ابن حجر،  طبقات املدلسني = تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس
مكتبة  ،  1ط،  عاصم بن عبدهللا القريويت.  د:  حتقيق،  بن علي ابن حجر العسقالين

 ه 1403،  عمان –املنار 
الكربى  تيمية،  الفتاوى  احلراين  ،  ابن  تيمية  ابن  السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد 

 م1987 -هـ 1408، دار الكتب العلمية، 1ط، احلنبلي الدمشقي
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دار  ،  أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  ابن حجر،  ري فتح الباري شرح صحيح البخا
 ه1379، بريوت -املعرفة 

احلديث   الفية  بشرح  املغيث  الرمحن  ،  السخاوي،  فتح  عبد  بن  ُممد  اخلري  أِب  الدين  ِشس 
علي:  حتقيق (،  هـ902:  املتوىف )   السخاوي  حسني  السنة  ،  1ط،  علي  ، مصر   –مكتبة 

 . م2003هـ /  1424
عادل أمحد  :  حتقيق،  أبو أمحد بن عدي اجلرجاين،  ابن عدي ،  الرجالالكامل يف ضعفاء  
املوجود معوض-عبد  ُممد  العلمية  ،  1ط،  علي  ،  لبنان-بريوت  -الكتب 

 م 1997هـ1418
العني البصري ،  اخلليل ،  كتاب  الفراهيدي  تيم  بن  عمرو  بن  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد   أبو 

 . دار ومكتبة اهلالل ،  د إبراهيم السامرائي  ، د مهدي املخزومي:  حتقيق (،  هـ170:  املتوىف )
أبو بكر عبد هللا بن ُممد بن أِب ، ابن أِب شيبة، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر

الكويف احلوت:  حتقيق(،  هـ235)  شيبة  يوسف  الرشد،  1ط،  كمال  ،  مكتبة 
 ،  هـ1409، الرايض

العرب منظور،  لسان  منظور  ،  ابن  ابن  بن مكرم  اإلفريقىُممد  دار  ،  3ط،  األنصاري 
 .  هـ  1414، بريوت -صادر 

 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،  ابن تيمية،  جمموع الفتاوى 
جممع امللك فهد لطباعة ،  عبد الرمحن بن ُممد بن قاسم:  حتقيق(، هـ728:  املتوىف)

 .  م1995هـ/1416، السعودية اململكة العربية، املدينة النبوية ، املصحف الشريف
الصحيحني على  ابن ،  احلاكم،  املستدرك  هللا  عبد  بن  ُممد  احلاكم  هللا  عبد  أبو 

البيع ابن  عطا:  حتقيق،  النيسابوري  القادر  عبد  الكتب  ،  1ط،  مصطفى  دار 
 1990  - 1411، بريوت -، العلمية

:  حتقيق(،  هـ307:  املتوىف)  أمحد بن علي بن املث ىن املوصلي،  أبو يعلى،  مسند أِب يعلى
أسد سليم  للرتاث  ،  1ط،  حسني  املأمون   .  1984  –  1404،  دمشق  –دار 
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حنبل بن  أمحد  اإلمام  أمحد،  مسند  الشيباين ،  اإلمام  حنبل  بن  ُممد  بن   أمحد 
األرنؤوط  :  حتقيق(،  هـ241) مرشد  -شعيب  مؤسسة  ،  1ط،  وآخرون،  عادل 

 . م2001 -هـ  1421، الرسالة
الزخارمسند   البحر  العتكي  ،  البزار،  البزار=  اخلالق  عبد  بن  عمرو  بن  أمحد  بكر  أبو 

هللا:  حتقيق،  البزار زين  الرمحن  واحلكم  ،  1ط،  وآخرين،  ُمفوظ  العلوم    -مكتبة 
 م  2009-م  1988، املدينة املنورة

ماجه ابن  زوائد  يف  الزجاجة  إمساعيل  ،  البوصريي ،  مصباح  بن  بكر  أِب  بن  أمحد 
الكناين العربية،  2ط (،  هـ840)  البوصريي  ُممد  :  حتقيق،  هـ1403،  بريوت،  دار 
 .  املنتقى الكشناوي 

(،  هـ 388:  املتوىف)  أبو سليمان محد بن ُممد بن إبراهيم اخلطاِب،  اخلطاِب،  معامل السنن
 .  م  1932 -هـ  1351،  حلب -املطبعة العلمية ، 1ط

األوسط  سلي،  الطرباين،  املعجم  القاسم  الطرباينأبو  أمحد  بن  :  حتقيق(،  هـ360)  مان 
ُممد   بن  هللا  عوض  بن  احلسيين، طارق  إبراهيم  بن  احملسن  احلرمني،  عبد  ،  دار 

 .  هـ1415، القاهرة
الصغري الطرباين،  الطرباين،  املعجم  أمحد  بن  ُممد  :  حتقيق(،  هـ360:  املتوىف)  سليمان 

أمرير احلاج  ُممود  اإلسالمي  ،  1ط ،  شكور  عمار    ، املكتب    ، بريوت    -دار 
 .  1985 - 1405، عمان

والرسوم احلدود  يف  العلوم  مقاليد  بكر،  السيوطي،  معجم  أِب  بن  الرمحن  الدين ،  عبد  جالل 
عبادة.  أ:  حتقيق (،  هـ911:  املتوىف)   السيوطي إبراهيم  ُممد  اآلداب  ،  1ط،  د   -مكتبة 

 . م  2004  -هـ  1424،  القاهرة / مصر 
: املتوىف )   أِب احلسني،  أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،  ابن فارس ،  ييس اللغةمعجم مقا
 . م1979  -هـ  1399،  دار الفكر، عبد السالم ُممد هارون :  حتقيق (،  هـ395
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مسلم تلخيص كتاب  من  أشكل  ملا  بن  ،  القرطيب،  املفهم  عمر  بن  أمحد  العباس  أبو 
، 2ط، ُميي الدين ديب ميستو وآخرين: حتقيق(، هـ  656: املتوىف) إبراهيم القرطيب

هـ    1417،  بريوت  -دمشق  ،  دار الكلم الطيب،  بريوت  -دمشق  ،  دار ابن كثري
 .  م  1996 -

أمحد بن عبد احلليم بن ،  ابن تيمية،  منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية
الدمشقي احلراين  تيمية  ابن  السالم  رشاد :  حتقيق،  عبد  جامعة  ،  1ط،  سامل  ُممد 

 .  م1986 -هـ  1406، اإلمام ُممد بن سعود اإلسالمية 
احلجاج بن  مسلم  بن شرف  ،  النووي ،  املنهاج شرح صحيح  الدين حيَي  ُميي  أبوزكراي 

 ه  1392، بريوت –دار إحياء الرتاث العرِب ،  2ط(، هـ676: املتوىف) النووي 
لدين أِب السعادات املبارك بن ُممد  جمد ا،  ابن األثري،  النهاية يف غريب احلديث واألثر

األثري ابن  الزاوى  :  حتقيق(،  هـ 606ت)  اجلزري  أمحد  ُممد    -طاهر  ُممود 
 .  بريوت(، ط. د، )الطناحي

 
 * * * 



 

 

 

 
 
 
 

 

الترجيح الصريح بين أوجه االختالف على الراوي بلفظ "أصح"  

 في صحيح اإلمام البخاري 

 دراسة حديثية منهجية 

 

 

 

 

 

 إبراهيم خليل أحمد بني سالمه . د

 أصول الدين كلية  – وعلومها   السنةقسم 

 مام محمد بن سعود اإلسالمية اإلجامعة 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الراوي بلفظ "أصح"  أوجه االختالف على ريح بين الترجيح الص

 " دراسة حديثية منهجية" في صحيح اإلمام البخاري  

 إبراهيم خليل أحمد بني سالمه. د

 أصول الدين كلية  – مهاوعلو السنةقسم 
 مام محمد بن سعود اإلسالميةاإلجامعة 

 
      هـ 1441  /6  /9: تاريخ قبول البحث هـ   1441  /3  /10: تاريخ تقديم البحث 

 
 : سةالدراملخص 

وهي تصرحيه برتجيح ، بحث جزئية دقيقة يف صحيح اإلمام البخاري رمحه هللاتناول هذا ال
أي ، فدداروروا رندده رمحدده هللا اهددىخأامه لارتجدديح ال دد ي، أحددأ أوجدده اف ددى ا رادد  الددراوي

ام ُيصرح ن را رأيت اإلمكل، ورمبا أمهاه، أم يشري إليه، لراجح مث يُواق اررجوحأنه يُقأم الوجه ا
 ذه ارواضع غاب را  ظي أمهيىهايف ه ابلرتجيح

خبدد ا الرتجدديح ، والقريددب امى دد ، وبوددأ البحددث تبددم أندده مددن مواضددع الرتجدديح الددأقيق
وقأ أهفر البحدث ، ه الثاينال  ي أو الرتجيح بافظ "والصحيح كذا" فظاهره اجلزم خبطأ الوج

 أو غريها، خاريالرتجيح رنأ الب  رن فوائأ مه ة تىواق بقرائن
 

 أوىل، أصوب، توارض، ا ى ا الرواة، والصحيح، أصح: ةالكلمات املفتاحي
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Abstract:  

This research dealt with an accurate part of Saheeh Imam al-Bukhaari (may 

Allaah have mercy on him).  By weighting in these positions, I thought it was 

important 

 After the research, it was found that it is an accurate and likely relative 

weighting, other than implicit weighting or weighting with the word “alsaheh as” 

God bless 
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 :  املقدمة
أنفسنا  شرور  من  ابهلل  ونووذ  ونسىهأيه  ونسىوينه  حن أه  هلل  احل أ  إن 
وهيئات أر النا من يهأه هللا ف  ضال له ومن ي ا  ف  هادي له وأشهأ  

 .  ريك له وأشهأ أن حم أ ربأه ورهولهأن ف إله إف هللا وحأه ف ش 
  ﴾ تُدَقاتِِه َوَف ََتُوُتنَّ ِإفَّ َوأَنْدُىْم ُمْسِاُ ونَ اتدَُّقوا اَّللََّ َحقَّ    َمُنوالَِّذيَن آأَيدَُّها ا   يَ ﴿

 [ 102: ]آل ر ران
مِ   يَ ﴿ َوَ َاَق  َواِحَأٍة  نَدْفٍس  ِمْن  َ َاَقُكْم  الَِّذي  رَبَُّكُم  اتدَُّقوا  النَّاُس  ندَْها  أَيدَُّها 

ُهَ ا رَِجافا َكِثريا  الَّذِ ا َوِنَساءا وَ َزْوَجَها َوَبثَّ ِمندْ  َ َتَساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم    ياتدَُّقوا اَّللَّ
     [1: ]النساء ﴾ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َرَاْيُكْم َرِقيباا

اأَيدَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتدَُّقوا اَّللََّ َوقُولُوا قَدْوفا َهِأي  يَ ﴿ ُيْصِاْح َلُكْم أَْرَ اَلُكْم  (  )  أا
اِطِع اَّللََّ  ْن يُ َومَ ُذنُوَبُكْم  َويَدْغِفْر َلُكْم   :  ]اْلحزاب  ﴾َوَرُهوَلُه فَدَقْأ فَاَز فَدْوزاا َرِظي ا

70  ،71 ] 
 : وبوأ

وم هللا تواىل  فإن مما ف شك فيه أن صحيح اإلمام البخاري رمحه هللا من نِ 
اْلمة هذه  البخ،  را   افمام  الشريفوأن  الوام  هذا  أفذاذ  من  إذ  ،  اري 
الوا اليكىشف  هبذا  البرا  أن  تَ شأن  ُهأتهخاري  ،  صهوتهوامىط   ،  سيأ 
رواده والوبقرية،  وفاق  ابلىقأم  اجل يع  له  أقر  يف  ،  ولذا  البخاري  أبأع  ولقأ 

الصحيح يف كىابه  الفذة  ارورفة  هذه  اْلحاديث   هواءا ،  إظهار  توظيف    يف 
 أو اروازنة بينها ، أو كشف رااها، هادرر   أو اهىنباط، لاغرض الفقهي
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اللقأ   الرت ُررا رن  ال بخاري  الروا جيح  أبن ،  ية ارخىافة  ي بم أوجه 
،  أو يرتكه ابلكاية،  أو يشري إليه ،  مث يُواق اررجوح رقبه،  يُقأم الوجه الراجح

يصرح   أنه كان  قاياة    –لكي فحظت  بوصفه    –أحياان  بافظ    لهابلراجح 
"والصحيح كوأحيا،  "أصح" بافظ  لفظ  ،  ذا"ان  أن  وجأت  الىأم   وبوأ 

أد"أصح" ق الوجه    كذا" جزم  إذ لفظ "والصحيح  ،  قأ يكون له شأن  خبطأ 
،  له حظ من الصحة  اآل ر  بين ا "أصح" فيه احى ال أن يكون الوجه،  الثاين

لذا رزمت را   ،  أي أن هذه ارواضع قأ تكون من مواضع الرتجيح الأقيقة
الصح يف  افلكرتوينتىبوها  ابلبحث  رشر  ،  واليأوي،  يح  أربوة  يل  فىحص  

البح،  اموضو بوأ  منتبم  ث ثة  أن  ف  ث  را   ها  اف ى ا  بباب  تىواق 
،  تنبيها  فأدرجىها يف هناية البحث،  ب  هي من ابب اخل ا الفقهي،  الراوي

هلا دراهة خمىصرة  الىورا  ،  مع  بىوهع هبأا  درهىها  فقأ  اروضع  أما ابقي 
 والفوائأ الأقيقة يف صنيوه هذا، الرتجيح رنأ البخاري را  قرائن
بني  الصريح  الرتجيح  )  :ىهاوقأ أمسي،  ه الأراهةا جاءت فكرة هذ كذوه

  -أوجه االختالف على الراوي بلفظ "أصح" يف صحيح اإلمام البخاري  
 (  دراسة حديثية منهجية

 :  مشكلة الدراسة
 ما هي قرائن الرتجيح رنأ اإلمام البخاري؟  -1
 ه  َتيز الرتجيح الصريح رن ال  ي رنأ البخاري؟  -2
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 : بحثف الأهدا
 .  رتجيحالبخاري يف ال منهجية نبيا -1
 .  مورفة بوض قرائن الرتجيح رنأ البخاري -2

 :  منهج البحث
 :  اهىو ات يف هذه الأراهة ارناهج الىالية

افهىقرائي  -1 البخاري:  ارنهج  اإلمام  صحيح  بىىبع  ق ت  ،  حيث 
الوه اإللكرتونيةبواهطة  رواض،  ائ   لاىوص   ارباشرة  هذه  والقراءة  ع 
 .  اْلحاديث

الىحاياي  -2 حا:  ارنهج  تاك  حيث  يف  البخاري  صنيع  حتاي   ولت 
 .  اْلحاديث رورفة منهجه يف هذه اجلزئية

الأراهة   هذه  أ صص  أن  رأيت  "والصحيح  دون  "أصح"  بافظ  وقأ 
حبيث  ،  دقيق من الرتجيحْلن "أصح" تشري لنوع  ،  ابلرغم من تقارهب ا،  كذا"

اجلزم خبطمع  ،  ابيكون اف ى ا مىقار  الثاين  أرأم  ما أردت ،  الوجه    وهذا 
 بين ا "والصحيح كذا" فيه جزم خبطأ أحأ الوجهم ، دراهىه ابل بط

 : الدراسات السابقة
ف  أرام كىااب حظي  ،  رن البخاري وكىابه الصحيح  كثرية هي الأراهات

بوأ كىاب هللا افهى ام  تواىلهبذا  ابلذات،    اجلزئية  هذه  يف  أجأ ،  أما    فام 
فيها دراهيت  كل،  أحأا كىب  من  افنىهاء  بوأ  يشهأ    –ن  وجأت    –وهللا 
 :  الأراهة الىالية



 

 

 
176 

 راوي بلفظ "أصح" الرتجيح الصريح بني أوجه االختالف على ال
 يف صحيح اإلمام البخاري "دراسة حديثية منهجية"

 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

البخاري  " اإلمام  اجلاِمع    -رمحه هللا-إشارات  يف  اْلهانيأ  ا ى ا  إىل 
حتاياية   -الصحيح   منهجية  الرحمي  .  د  دراهة  دكىوراه   -حم أ  يف    رهالة 

اْلردنيةااجل الباحث،  موة  مع  م،  فىواصات  بنوزودين  الكرت شكورا  ونية  سخة 
وقأ شاركي يف  ،  فوجأهتا رهالة طيبة،  فة أحاديثهاع كا من الرهالة فق ت بىىب

 :  هي، ث ثة أحاديث من أص  أربوة رشر حأيث
قاوبكم" رايه  ائىافت  ما  القرآن  "اقرءوا  من  :  *  الثاين  اربحث  يف  ذكره 

اْلول الثالث:  اثلثا:  تحت:  الفص   الفرع  تناهب  :  من    ،ى ا افألفاظ 
 أراد ذكره حتت اربحث  مث،  فذكر احلأيث َتثي  دون دراهة  ، (  47:  ص)

النص را   :  الطريقة اْلوىلحتت  :  الثالث من الفص  اْلول يف ارطاب اْلول
الروايت من  نصف    هفأره،  (  88:  ص)  اْلصح  حبأود  خمىصره  دراهة 

 فقط   ا  الونوانابب الى ثي  رمن صفحة 
ارطاب    يف:  ن الفص  الثاينمحث الرابع   اربذكره يف :  "حبسهم الوذر* "
(  177:  ص)  ، هناد ارىص يف اإل  ت رنوان اإل ى ا يف زيدة راوٍ حت ،  اْلول

 فقط   درهه دراهة خمىصرة يف نصف صفحة من ابب الى ثي  را  الونوان
 بيننا ف ى ا اهلأا،  خب ا دراهيت هل ا فقأ كانت موهوة

ارطاب اْلول من    لثالث يف اربحث اذكره يف  :  "الطريق  * "كان خيالف 
الث ر،  اينالفص   احلأيثحتت  اإل ى ا يف صحايب  ،  (  1٥٩:  ص)  نوان 

خمىافة  من جهة    أي،  تناهب الونوان الذي درهه حتىه،  فأرهه دراهة موهوة
 رن هأا دراهيت 
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 :  خطة البحث
مقأمة من  البحث  النحو  ،  اَتةو ،  ومبحثم ،  تكونت  طة  را   وهي 

 : الىايل
را   :  أمةارق الأراهةماشى ات  البحث،  شكاة  ،  ومنهجه،  وأهأاا 
 و طة البحث ،  راهات السابقةوالأ

 :  اشى   را  مطابم :  اربحث الى هيأي
 ترمجة اإلمام البخاري: ارطاب اْلول
 الىوريف مبسألة اف ى ا را  الراوي نظري: ارطاب الثاين
 ث يقية لىاك اْلحادي الأراهة الىطب: اربحث الثاين

 
 * * * 
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 :  ييدالتمه املبحث
   :(1)ترمجة اإلمام البخاري: املطلب األول 

 : مسه ونسبها
ارغرية بن  ،  أبو ربأ هللا بن أيب احلسن إبراهيم بن  حم أ بن إمساري  بن 

نسبة إىل مأينة "خُبارى" الواقوة يف ب د  ،  البخاري،  اجلوفي موفهم  ،(2) بَدْرِدْزبَه
ولأ  ،  هورية "أُوزبكسىان"يب من مج ء الغر قع يف اجلز وهي اآلن ت،  نَّهرما وراء ال

هنة أربع  ،  ث ث رشرة لياةا  ات من شهر شوَّالل،  بوأ ص هتايوم اجل وة  
 "بُِبخارى" ، وتسوم ومائة

 :  نشأته وطابه لاوام
وكان أبوه قأ ترك مافا أران  ،  فنشأ يف ِحْجر أمِ ه،  مات أبوه وهو صغري

ت را   اأمَّه  وتربيىه  الكرميةنِشئىه  أبوه ،  لرتبية  وفاته"إمساري  قال  رنأ  "ف  :   " 

 
"الث ِ   (1) ترمجىه:  )مصادر  حبَّان،  فبن  )٩/113قات"؛  بغأاد"،  و"اتريخ  و"طبقات  2/4(،   ،)

ْليب   )احلناباة"؛  و1/271يوا ،  )  "اْلنساب"(،  اْلريان"،  ،  (1/2٩3لاس واين،  و"وفيات 
أر م    (، و"هري238/ 1٩اتريخ اإله م"، )"(، و24/430ل"، )"هتذيب الك ا(، و4/188)

( )12/3٩1النب ء"،  احلفاظ"،  و"تذكرة  ال٥٥٥/2(،  الشافوية  و"طبقات  كربى"،  (، 
(2/212 ( والنهاية"،  و"البأاية  و"هأي  11/31(،   ،)( ص  و"الرهالة  477الساري"،   ،)

 مشهور كىب السُّنة ارشرَّفة"  ارسىطرفة لبيان
ف يف ضبطه وارشهور: فىح الباء، وهكون  وناه يف الوربية الزَّراع، اْ ىُاِ ظه ابلبخارية، ومهذا لف  (2)

بَه(،  زاي اروج ة، وفىح الباء اروحأة، بوأها هاء: )بَدْرِدزْ ر الأال اره اة، وهكون الالراء، وكس
من  ارثناة  الياء  فىح  بوأ  وقي  يف ضبطه:  اروج ة،  الذال  الزاي، وكسر  ها ابء  حتت، وهكون 

(، و"طبقات الشافوية الكربى"،  2/67"اْلنساب"، ) هاء هاكنة: )يَدْزِذبَه(؛ انظر:  موحأة، مثَّ 
 (.478(، و"هأي الساري"، ص ) 2/212)
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قال رمحه  ،  مث ارحت  لطاب الوام  ،(1) حراٍم وف شبهٍة"درمهاا من  أرام يف مايل  
إىل "مكَة":  هللا وأ ي  أمِ ي  مع  أ ي هبا،  مثَّ  رجُت  ،  فا َّا َحججُت رجع 

 (2) وختاَّفُت يف طاب احلأيث" 
"أحفظ  :  -  ه هللارمح  -  ل رن نفسهاق،  اء واحلفظوقأ َتيز البخاري ابلذك
صحيح حأيث  ألف  غري  ،  مائة  حأيث  ألف  مائيت    ، (3) صحيح"وأحفظ 

وأكثر:  وقال شيخ  ألف  رن  آفا  ،  "كىبُت  رشرة  منهم  واحٍأ  رن ك ِ  
 (4) ما رنأي حأيث إف أذكر إهناده"، وأكثر

 : شيو ه وت مذته
ومثانم  ألٍف    بُت رن"كى:  قب  موته بشهر  -رمحه هللا    -قال البخاري  ) 
السَّ اع منىأاب،  ساا"نف بن  فس ع أوفا من ربأ هللا  ،  شيوخ باأه "خُبارى"  أ 

ارسنأي اجلوفي  الي ان  بن  جوفر  بن  ربأ هللا  بن  بن ه م  ،  حم أ  وحم أ 
 .  ومجارة، البيكنأي

:  وممَّن أ ذ رنه من الوا اء ارشهورين،  وأ ذ رنه  اق  كثري  ف حُيَصون
مسام   احلاإلمام  "الصجَّا بن  صاحب  هورة  إلوا،  حيح"ج  بن  حم أ  مام 

 
الكبري"،  (1) "الىاريخ  يف  البخاري  ابنه  له  "الث ِ 1/342)  ترَجم  يف  ِحبَّان  ابن  له  وترجم  قات"،  (، 

(8/٩8 .) 
 (.478(، و"هأي الساري"، ص )2/212الكربى"، ) انظر: "طبقات الشافوية (2)
 (. 488و"هأي الساري"، ص )(، 2/24"اتريخ بغأاد"، )انظر:  (3)
 (. 2/222"طبقات الشافوية"، )(، و 2/10)انظر: "اتريخ بغأاد"،  (4)
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نوأبو زرروأبو حامت  ،  الرتمذي صاحب "اجلامع" وصاحل  ،  وابن  زمية،  ة الرازيَّ
 (1) ( وغريهم كثري، ( جزرة) بن حم أ

 : ثناء اْلئ َّة رايه
جاي  وحظا  رظي ا  قبوف  ولكىابه  له  هللا  من  ،  جو   منصف  ررفه  ف ا 

إىل يومنا هذا يُثنون  الناس    ف ا زال  ،رايه ورا  كىابهالوا اء وغريهم إف أثىن  
 رايه ورا  كىابه "الصحيح" 

"ما اهىصغرُت نفسي  :  يوي قوَله  - البخاري لواي  بن ارأيي  ذُِكَر قَدْولُ 
ارأيي"   بن  راي   يأي  بم  راي    -إف  هذا:  فقال  بن  ،  "َدُروا  حم أ  فإنَّ 

 (2) إمساري  مل يَر ِمْث  نفسه"
أبو   الرتمذيريوقال  اب  "مل:  س   الِوا ،  لوراقأَر  موىن  خبراهان يف  ،  وف 

 (3) م من حم أ بن إمساري "ومورفة اْلهانيأ أَْراَ ، والىاريخ
البخاري إىل  "مسام"  أهىاذ  :  فقال،  وجاء  ي  رجَايك  أُقبِ ْ   "َدْري 

امأِ ثم ،  اْلهىاذين ِرَاِاِه"،  وهيِ أ  يف  احلأيث  ذلك كثري    ،(4) وطبيب  وغري 
 ا جأ

 
"اتريخ  (1) )  انظر:  و2/٩بغأاد"،  اْلري   (،  )"َوفيات  النب ء"،  1٩0/ 4ان"،  أر م  و"هري   ،)

(12/3٩8 ) 
 (.483ص )(، و"هأي الساري"، 420/ 12هري أر م النب ء"، )"نظر: ا (2)
 (. 1/32)فبن رجب انظر: "شرح را  الرتمذي"،  (3)
 (.48٩(، و"هأي الساري"، ص )432/ 12 م النب ء"، )"هري أرانظر:  (4)
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 :  اتهمصنفأهم 
الصحيح"  : أجاُّها الصغري"،  "اجلامع  الكبري"،  "اجلامع  "اْلدب  ،  "اجلامع 
الصحابة" "أها،  ارفرد" الىاريخ ،  "اْلشربة"،  مي  واْلوهط  :  كىب  الكبري 
الكبري"،  والصغري الوباد"،  "الىفسري  أفوال  الص ة"،  " اق  اليأين يف  ، "رفع 

الصغري" ا "القرا،  "الفوائأ"،  "الوا "،  "ال وفاء  ق اي  "،  إلمام"ءة  اف 
 " "ارسنأ الكبري، "اربسوط"، "الُكىَن"، الصحابة والىابوم وأقاوياهم" 

السبت:  وفاته لياة  البخاري  آنذاك،  تويف  الفطر  ريأ  لياة  رنأ  ،  وهي 
هنة هت ومخسم  ،  وُدِفَن يوم الفطر بوأ ص ة الظهر خَبْرتَدْنك ، ص ة الوشاء

رن ارسا م  جزاه هللا  ،  ارشر يوما   ف ث ثةم هنة إراش اثنىم وهى،  ومائىم 
 .وأجزل مثوبىه،  رياا
 

 * * * 
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

 سألة االختالف على الراوي نظرايتعريف مبال: املطلب الثاين
أن يروي الراوي احلأيث رن شيٍخ را   :  مفهوم االختالف على الشيخ

،  ارخرج  ويرويه غريه را  وجه آ ر مع احتادهم يف ،  وجه يف السنأ أو ارت 
يوود لنفأي  الشيخان  الروايةا   مع،  س  يف  الشيخ  أما  ،   ى فهم  ا ى ا 

 وارخرج فايس ذاك ا ى فا أص  
 :  على الشيخاب االختالف أسب

،  وف يسام منه أحأ البىة،  ال وف البشري الذي يورتي ك  إنسان  -1
 َرَا   اْلَغاِلبُ   َكانَ   اِإذَ ، ِط َأَحأ  »لَْيَس َيَكاُد يُدْفِاُت ِمَن اْلَغاَ : قَاَل ُهْفَياَن الثدَّْورِي ِ 

 ( 1) ْلَغاِلُب َرَاْيِه اْلَغَاُط تُرَِك«َوِإَذا َكاَن ا، رَُّجِ  احلِْْفُظ فَدُهَو َحاَفظ  َوِإْن َغَاطَ ال
روايىه،  الشك  -2  الشيخ شك يف  يقع من  مرة را   ،  فقأ  فرمبا رواها 
آ ر،  وجه وجه  را   و ،  ومرة  يف  هببا  ذلك  يكون  مَث  اف ى ا  ف ن  قوع 
 ه راي

واوم أن كثرياا من   ن ارف ،  هواءا من الشيخ أو الىا يذ،  وىنالرواية ابر  -3
تُ  اليت  النيب حبروفها  رو اْلحاديث  النيب صا  هللا رايه وهام مل ينطقها  ى رن 
ابجل اة،  وترتيبها كاماة وهام  رايه  هللا  صا   النيب  يروي  ،  ولكنه ك م  وقأ 

ا را   النيب  حأيث  رالصحايب  فه ه  مع  إشك،  هرادروىن  ف  بهوهذا  ،  ال 
،  ذا حتقق فيهم شروط قبول الرواية ابروىنوكذلك احلال ابلنسبة رن بوأهم إ

ب  هذا  الرواية  لكن  ا ى ا  أهباب  من  احلأيث  ،  شك  الشيخ  روى  فإذا 
 

 ( 144لاخطيب البغأادي )ص:الكفاية يف رام الرواية  (1)
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وقأ يروي  ،  فسوا يروي ك  تا يذ بنحو ما مسع،  واترة ابلافظ،  اترة ابروىن
ىه رن  ىل ا ى ا روايىن فيؤدي ذلك إروه من لفظ شيخه ابالطالُب ما مسو

 ممن يرويه ابحلرا   رواية غريه من ط ب الشيخ 
وهذا قأ  ، أو مكان دون مكان، الشيخ يف زمان دون زمان تغري رواية -4

الراوي كُبوأ  ،  واٍل طارئة غري دائ ةأو ْلح ،  حفظه  أو تغري،  يرجع ف ى ط 
شك من    وهذا ب  ،  غاةٍ مش  أو وظيفةٍ ،  زنهح   أو ،  أو مرضه الطارئ،  رنه  كىبه
 هباب ا ى ا الرواية رنه ك ا ف خيف  أ

الشيخ  -٥ من  احلأيث  رواية  احلأيثَ ،  طريقة  الشيخ  يروي  قأ  ،  ف ث  
ارروية     ع أطراا احلأيث الواحأ أو ي ،  أو الشيوخ،  خمىصرا فيج ع اْلهانيأ
 أ فيقع اف ى ا فيظنها بوض ت ميذه رن شيخ واح، رن أكثر من شيخ له

الشيخ    -6 يذكر  ارذأن  يف  من    ت ميذهبوض    فيظنه اكرة  احلأيث  أنه 
الشيخ ،  الروايةابب   يذكر  أن  ارراجوة   يوي  بقصأ  فيظنه ،  احلفظو   احلأيَث 

 فريويه،  أحأ الى ميذ بقصأ الرواية
فيكون ذلك هببا يف  ،   وبألث غريَّ فإذا حأَّ ،  قاة ضبط بوض الرواة  -7

 شيخ ال رن غريه من ط ب ا ى ا روايىه
فرمبا يكون احلأيث فو ا من أفواله صا  هللا  ،  اةفهوم النقا ى ا    -8

وحيكيه اآل ر را  وجه آ ر إف أن  ،  أهم را  وجهرايه وهام فيحكيه أح
 اروىن واحأ 

الروايت  -٩ ا ى ا  يكون  ا ى ا  ورمبا  ا ى ا  ال  من  ف  ىنوع 
 أة قوة واحنت الواكا  وإن،  يره اآل رفك  راٍو حيكي ما رآه ممن مل،  ى ادال
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

 :  أمهية البحث يف اختالف الرواة 
وذلك أن  ؛  الواحأ  ث را  احلأي  توم را  مورفةاف ى ا  دراهة    -1

ومقارنىه احلأيث  طرق  فيها،  مجع  اف ى ا  الوا   ،  ومورفة  رن  يكشف 
م  يىب  ه ملقالباب إذا مل جت ع طر )  :ابن ارأيي قال  يوي رن رارُ ،  اخلفية فيها

 (2) اف ى ا" احلقيقة را  بيان يف  اي ر الىو"ف أا (1) .  (  طؤه
أنواعٍ   -2 مورفة  را   يوم  اف ى ا  الوا وأجناٍس    دراهة  ،  من 
واإلرهالك الوص   بم  والوقفو ،  الىوارض  الرفع  افتصال  و ،  بم  بم 

 ارأرجو ، ار طربو ، هاوك اجلادةو رنونة ارألس  و ،  وافنقطاع
مفيأا   أن يكونا ميكن  كشف لنا ر يف احلأيث ي  ى ااف مورفة    -3

اخلرب تقوية  ينفعو ،  يف  ف  بسنأين،  ما  احلأيث  يرد  قأ  رنأ ،  ف ث   لكن 
،  وأن السنأين يرجوان رخرج واحأ،  والوهم  حث يىبم أنه من اف ى ا الب

وف  ،  أو مها اهنادان حيىاجان ررجح بينه ا،  أي أهن ا يف احلقيقة هنُأ واحأ  
   آل ر أحأمها ابن تقوية مُيك

افالوقوا    -4 الرا   من  الصحيح  مورفة  را   يوم  قيم؛  س ى ا 
اب   والوقوا را  دقائق را قال  أ:  ن رجباحلأيث؛  ة  حمورفة ص  ن"ارام 

.  مورفة رجاله وثقىهم وضوفهم:  أحأمها:  احلأيث وهق ه حتص  من وجهم 
أ  وق، انيفمن الىص  يف كثري  دونواومورفة هذا هم؛ ْلن الثقات وال وفاء قأ  

 
 (. ٩7  -٩6ح )ص حلأيث فبن الص راوم ا مورفة (1)
 (.  2/711حجر ) النكت فبن  (2)



 

 

 
185 

 الشرعيةجملة العلوم  
 هـ  1442  ع اآلخرربي  واخلمسون  التاسعالعدد  

 

ب أحو اشىهرت  الشرح  الثاين.  ىواليفاهلم  الثقات:  والوجه  مراتب  ،  مورفة 
ا يف الوص   موإ،  إما يف اإلهناد،  ابو هم را  بوض رنأ اف ى  ح  وترجي

الوقف،  واإلرهال يف  ذلك،  والرافع  وإما  من  .  وحنو  حيص   الذي  هو  وهذا 
 (1) أيث"مورفىه وكثرة ممارهىه الوقوا را  دقائق را  احل

الراوي؛    يف   ري  كب  أثر  ى ا  ل    -٥ را   وهائ   احلكم  من  أن  وذلك 
ك ا قال  ،  غريه من الثقاتمقارنة مرويته مبرويت  ،  مورفة قوة الراوي وضوفه

مسام امأث)  :اإلمام  حأيث  يف  ارنكر  روايىه  ،  ور مة  ررضت  ما  إذا 
أو  ،  هميىه روايى الفت روا،  لاحأيث را  رواية غريه من أه  احلفظ والرضا

،  ذا كان اْلغاب من حأيثه كذلك كان مهجور احلأيثإف،  هاتكأ توافق مل  
  ( 2) ( وف مسىو اه، غري مقبوله

 :  ال يقدحوما ، ة احلديثحاالختالف يف ص ما يقدح من 
وذلك حبسب  ،  وقأ ف يؤثر،  اف ى ا قأ يكون مؤثر يف صحة الرواية

،  مؤثرا  انوإذا ك، ة وحنوهأو نوع ارخالف،  كأرجة واثقة ارخالف،  القرائن امىفة
وغالبا قأحه يكون يف الرواية أو الطريق  ،  فقأ يكون قادحا يف أص  احلأيث

ْلن الراوي ارخالف هاك هبي  خمالفا را رايه صواب  ،  حلأيثف يف أص  ا
 الرواية رن الشيخ 

 
را  (1) )شرح  رجب  ابن  الرتمذي،  انظر:(2/663   اإلمام  ،  هللا-البخاري    إشارات  إىل    -رمحه 

 ( 17)ص: ا ى ا اْلهانيأ يف اجلاِمع الصحيح 
 ( 1/7حيح مسام )مقأمة ص (2)
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

الروايت   بم  ارىوسف  غري  الصحيح  اجل ع  إمكان  را   ذلك  ومأار 
أمكن  ،  ىافةارخ فحينهافإذا  اف ى ا  ،  لوجهانا  ححُيص،  ذلك  يقع  كأن 

مكثر إمام  ضابط،  را   اجلزم،  حافظ  را   روايىه  م ،  وتكون  مانع  ن  ف  
فيحى   أنه ،  أو يكون اف ى ا من مكثر مىقن ضابط،  تصحيح الوجهم 

أما اجل ع ارىكاف ف   ،  بط ما مل ي بط غريهوضَ ،  حت   ما مل يىح   غريه
 م ار له رنأ امأثارىب

م:  لكن اف ىيكا  غالبا  الواةون  مظنة  امأثم ،   ا  رنأ  فالشائع 
كأن  ،  وتصحيح بو ها اآل ر،  بىوهم بوض الوجوه،  الرتجيح يف اف ى ا
رن إمام ثبت  ،  أو ثقة غري م زم،  أو صأوق،  م فيهاَ يقع اف ى ا من مىكَ 

ار زمون،  ُي ع حأيثه أصحابه  يرويه  اف ى ا رايكو أو  ،  وف    شيخ  ن 
  ى ا قوي بم أصحابها  قعثن ي، وهط

 :  وسائل الكشف عن االختالف
 را  راٍو ما ،  أيث ماأن ينص اْلئ ة را  وقوع اف ى ا يف ح -
احلأيث  - طرق  الرواية  ،  ومقارنىها،  مجع  وجوه  لاباحث  يى ح  حبيث 

 وا ى فها 
  مل حيأثنا ف ن :  كأن يقول أحأهم ،  أن يكون النص من الرواة أنفسهم  -
 هكذا
يقع    - ا   شكالأن  ا ى فه رن  أو  إىل  بو هم مما يشري  فضطراب من 

 رواة احلأيث  
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 :  ف يف احلكم على الروايةاآلاثر الناجتة عن االختال
 اصة إذا كان الراوي ممن ف حُيى    ، احلكم را  الرواية ابلرد وال وف -

 رايها  اوترجيح غريه،  هاأو را  اْلق  رأم الىوقف في، منه ذاك اف ى ا
:  الراوي يف روايىه يأل را  رأم ضبطه؛ قال ابن مهأي  اى  إن ا   -

خي مل  إذا  امأث  حفظ  را   يسىأل  احلفاظ""إمنا  رايه  وقال    .(1) ىاف 
ث من حفظه مرة  أكر رن حيىي بن هويأ أنه إذا رأى الراج  حي ُذ :  الرتمذي

 ( 2) ( "؛ ف يثبت را  رواية واحأة تركهاهكذا ومرة هكذ
أو  ،  ماكنأو اْل ،  أو يف بوض الشيوخ،  اياف كوي ارخالة الرابتأت ر ر   -
 اْلحوال 
 

 * * * 

 
 (. 2/٥62) لاخطيب الكفاية  (1)
 (.1/3٩6جب )  الرتمذي، ابن ر شرح را (2)
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

 التطبيقيةالدراسة : املبحث الثاين
 :  ولاحلديث األ

ثَدَنا  :  قال البخاري َاَة حَيْىَي ْبُن َواِضحٍ :  قَالَ   ،( 1) حمَُ َّأ  َحأَّ َرْن  ،  َأْ رَباََن أَبُو َُتَيدْ
َكاَن النَّيبُّ َصاَّ  هللاُ  :  قَالَ   اِبرٍ َرْن جَ ،  ثِ ْبِن احْلَارِ ِويِأ  َرْن هَ ،  ْيَ انَ فُدَاْيِح ْبِن ُهاَ 

َرْن  ،  اَتبَدَوُه يُوُنُس ْبُن حمَُ َّأٍ   "(2) «قَ اَلَف الطَّرِيَرَاْيِه َوَهاََّم ِإَذا َكاَن يَدْوُم ِريٍأ  َ 
الصات  .(3) فُدَاْيحٍ  بن  حم أ  فايح:  وقال  هويأ،  رن  هر ،  رن  أيب  ،  يرةرن 

 ( 4) "َأَصحُّ  اِبرٍ َوَحِأيُث جَ 
 :  اويرا  الر  ى ااف 
أشار البخاري رمحه هللا خل ا وقع يف هذا احلأيث را  فُايح بن  :  قات
 را  وجهم؛  ، هاي ان

َتُ فرواه   فُ ،  ؛ ك مهايونس بن حم أو ،  ياة حيىي بن واضحأبو  ايح بن  رن 
 ي هللا رنهضرن جابر بن ربأ هللا ر ، رن هويأ بن احلارث، هاي ان
 ن أيب هريرةر، رن هويأ، حرن فاي: الصاتبن  حم أه وروا

 
ة رن أيب َتياة رنأ البخاري، وهذا ما رجحه  ْلن ابن مقات  مل يذكروا له روايهو حم أ بن ه م    (1)

"  احلافظ قال:  بن  حأثنا  ابن حجر حيث  راي  أيب  رواية  منسوب ويف  لألكثر غري  حم أ كذا 
أطراا    غريه ويف نسخة من أ بن ه م وكذا لاحفصي وجزم به الك ابذي و حأثنا حم  السكن

رو  يف  هو  وكذا  انىه   مقات   بن  حم أ  أنه  حاشية  يف  وجأ  أنه  شبويه   اف  بن  راي  أيب  اية 
 ( 2/472اري فبن حجر )فىح الب" واْلول هو اروى أ

 ( ٩86( برقم: )2/23أ رجه البخاري يف "صحيحه" ) (2)
 ( 633٥( برقم: )3/308يهقي يف "هننه الكبري" ) ه البأ رج (3)
 (٩86رقم  2/23اري )صحيح البخ (4)
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 وحأيث جابر أصح :  مث قال رمحه هللا
،  والأارمي،  الرتمذي  اه الذي أشار إليه هو ما رو   أيب هريرةوحأيث  :  قات

َرْن َهِويِأ  ،  َرْن فُدَاْيِح ْبِن ُهَاْيَ انَ ،  الصَّْاتِ   ْبنِ   حمَُ َّأِ   رن   والبيهقي أبهانيأهم
َهاََّم ِإَذا َ رََج يَدْوَم  النَّيبُّ َصاَّ  هللاُ َرَاْيِه وَ َكاَن  :  قَالَ ُهَريْدرََة    َأيب َرْن    ،ثِ ْبِن احْلَارِ 

 (1) " يف َغرْيِهِ اْلِويِأ يف َطرِيٍق َرَجعَ 
 :  وهبب الرتجيح دراهة حال ارخىافم 

رن  :  قات احلأيث  لرواية  البخاري  اإلمام  ترجيح  وجه  لنا  يى ح  لكي 
الرواة ارخ  أ من مورفة؛ ف  بجابر   ن ر،  رن هويأ،  ايحفُ  ىافم رايه؛ حال 

 : وهم
ثقة يف احلأيث  ":  قال ابن أيب حامت رن أبيه) :ياة حيىي بن واضحأبو َتُ   -
وقال    ،(2) "ول من هناكحيُ :  فس وت أيب يقول،  اه البخاري يف ال وفاءأد 

  :ن موم ابيث ة وغريه رن  وقال ابن أيب  ،  (  ثقة)   :ربأ هللا بن أمحأ رن أبيه
  :ابن حجر  قال احلافظو   ،(3)(  ي اوالنسائي أ،  وأ ل ابن هوكذا قا.  (  ثقة)
 ( ٥) ( صأوق) :قال الذهيبو  ،(4) (  من كبار الىاهوة، ثقة)

 
(1)  ( "جاموه"  يف  الرتمذي  )1/٥43أ رجه  برقم:  و (٥41(  )ا،  "مسنأه"  يف  (  2/1004لأارمي 

 (  6338( برقم: )3/308قي يف "هننه الكبري" )والبيه،  (16٥4برقم: )
 (1٩4/ ٩اجلرح والىوأي  فبن أيب حامت ) (2)
 ( 4/3٩٥هتذيب الىهذيب: ) (3)
 (7713رقم   1/1068تقريب الىهذيب: ) (4)
 (6260رقم  4/٥04الكاشف يف مورفة من له رواية يف الكىب السىة: ) (٥)
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،  (  ثقة)  :موم وقال ابن  ،  (  صأوق)  :قال أبو حامت)  :يونس بن حم أ  -
،  ثقة ثبت)  :حجر  بن ا  قال احلافظو   ،(1)( (  ثقة ثقة)  :وقال يوقوب بن شيبة

 ( 2) (  الىاهوةغار  من ص
،  رن جابر،  رن هويأ،  فُايح  هذان الراوين اتفقا را  رواية احلأيث رن 

:  َتياةفأبو  ،  والطريق إليه ا هاي ة،  ا هو واضح من ترمجىه اومها ثقىان ك 
البخاري رنه؛ من  من  ،  ثقة ثبت)  وهو  حم أ بن ه م بن فرج؛  طريق  رواه 

ر رو    أيبطريق  البيهقي رنه؛ من    أ رواه س بن حم أ فق يون  وأما   ،(3) (  الواشرة
،  ابن أيب شيبة  رن،  احلسن بن هفيان رن  ،  يبكر اإلمساريا  أيب  رن،  اْلديب

 :قال الذهيب رنه،  بوهذا هنأ مساس  ابْلئ ة ارشاهري إف أاب ر رو اْلدي
  :وقال أي ا  ،(4) (  وله حاقة بنيسابور،  وكان ياس إلمساع احلأيث واْلدب)
 (٥) ( وناحب فن وكان ص، تصأر لإلفادة)

قال حم أ بن  و ،  (  ثقة)  :وأبو حامت،  قال أبو زررة)  : أ بن الصاتحم   -
منري بن  هللا  إيلَّ ،  ثقة)  :ربأ  أحب  النهأي  غسان  (  منه  وأبو  وقال    ،(6)( 

 ( 7) ( من كبار الواشرة، ثقة) :احلافظ
 

 ( 4/473هتذيب الىهذيب: ) (1)
 (7٩71رقم   1/10٩٩: )تقريب الىهذيب (2)
 (٥٩83رقم  1/8٥3قريب الىهذيب )ت (3)
 (20٩رقم  ٩/420)يخ اإله م اتر  (4)
 (326رقم   17/٥04النب ء ) هري أر م  (٥)
 ( 3/٥٩4هتذيب الىهذيب: ) (6)
 (6008رقم  1/8٥6تقريب الىهذيب: ) (7)
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فُايح رن  احلأيث  روى  من  هويأ،  وهو  هريرة،  رن  أيب  ثقة  و  وه،  رن 
قال  ،  السري بن  زمية بن مواوية  ه رنهفقأ روايه هاي ة؛  إلريق  والط ،  أي ا

حبان ابن  احلمسىقي)  :رنه  واص و   ،(1) (  أيثم  بن  اْلرا   رنه  ،  ربأ  قال 
 والأارمي ، واإلمامان أبو زررة ،(2) ( ثقة) :الأارقطي

 والطرق إليهم صحيحة 
ريج  لكن بوأ خت،  الوأدوهبذا يبأو لاوهاة اْلوىل أن البخاري رجح بقرينة  

يه ك ا رواه حم أ بن أيب  رو   ،(4) ويونس  ،(3) أيب َُتياة من     حلأيث تبم أن كا
 الصات 
َُتياة  مور ولو:  قات الطريق إىل أيب  فايحويونس؛  ،  فة  ،  رن هويأ،  رن 

هريرة أيب  رنويُ ،  رن  فكرة  رن    طينا  احلأيث  لرواية  البخاري  ترجيح  هبب 
 يب هريرة وترجيحها را  رواية أ ، جابر

 : امه، رواه رنه اثنان، ياةفأبو َتُ 
ي   ليس له ذِكر يف كىب اجلرح والىوأ،  جمهول:  أمحأ بن ر رو بن ربيوة

 ( ٥) ومل يورد فيه جرحا وف توأي ،  إف يف اتريخ اإله م لاذهيب حيث ذكره
 

 ( 8/302الثقات: ) (1)
 ( 2/468هتذيب الىهذيب: ) (2)
(  3/308الكبري" ) (، والبيهقي يف "هننه1301)( برقم:  2/337يف "هننه" ) ابن ماجه أ رجه  (3)

 ( 6336برقم: )
"صحأ رجه    (4) يف  )ابن  زمية  )2/٥7٥يحه"  برقم:  "صحيحه"  1468(  يف  حبان  وابن   ،)

(7/٥4( برقم:   )281٥( "مسىأركه"  يف  واحلاكم  برقم:1/2٩6(،  يف  1103)  (  والبيهقي   ،)
 8٥70( برقم: )2/1776" )(، وأمحأ يف "مسنأه6337: )( برقم 3/308"هننه الكبري" )

 ( 3٥رقم  6/2٩)اتريخ اإله م  (٥)
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كان حافظا رارا هبذا الشأن رضيه أمحأ  )  :اخلاياي قال  :  حم أ بن محيأ
إ)  :يهقيالب  وقال،  (  وحيىي ا كان  يروي    -ة   زمي ابن  :  يوي  -ئ ة  ْلمام  ف 
  ة رن حم أ بن هألت أاب زرر)  :وقال أبو القاهم ابن أ ي أيب زررة،  (  رنه

ف ه إىل  إبصبوه  فأوم   له.  محيأ  نوم:  فقات  برأهه  فقال  يكذب؟  .  كان 
ف ي بي  :  ويألس رايه؟ فقال،  أ شاخ لواه كان يو   رايهكان ق:  فقات له
مسوت أاب ربأ هللا حم أ  )  :-  أبو زررة الرازي  -  مرة  لقاو )  ،(1) (  يىو أكان  

ابن محيأ اليت    أحاديثوتكثر  )  :ابن رأيقال  و ،  (  بن محيأ وكان رنأي ثقة
 را  أن أمحأ بن حنب  قأ أثىن رايه  ريا لص بىه،  أنكرت رايه إن ذكرانها

ي  م حسن الرأوكان ابن مو،  حافظ ضويف)  :وقال احلافظ   ،(2) ( (  يف السنة
 (3) (  رةلواش من ا، فيه

يف ابلنو  بيناظر  ا ى فا  فيه  ا ىافوا  النقاد  أن  جنأ  الراوي  هذا  ترمجة    ،
وثقه من  من جرحه جرحا شأيأاومن،  ف نهم  أيب  ،  هم  قول  فيه  ا ىاف  ب  

ي جنأه أشار لبوض هبب  ن رألكن إذا نظران لقول اب، زررة ا ى فا شاهوا
ثناء اإلمحيث بم أن ه،  هذا اف ى ا أبب  يه هو ص بىه يف  محأ راام 

احل،  لسنةا يف  القوي  ث يأأما  بذاك  ليس  وف  ،  فاواه  ابلكذاب  ليس  لكنه 
الىفرد وارخالفة ك ا هو  ،  واه يسىأنس به ب  ل ،  الشأيأ ال وف ويىق  رنأ 

 احلال هنا
القول في كن  احل،  ورايه  رواية  َُتياةأن  أيب  رن  فُايح،  أيث  رن  ،  رن 

 غري حمفوظة ، ريرةرن أيب ه، هويأ

 
 ( 3/٥46ذيب الىهذيب: )هت (1)
 ( 7/٥2٩الكام  يف ال وفاء: ) (2)
 (٥871رقم  1/83٩)تقريب الىهذيب  (3)
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أبو   رنه  قال،  راي بن موبأ بن نوح،  اه رنهرو   فقأ،  يونس بن حم أ  وأما
  ، (1) (  وكان صأوقا،  لس اع منهنا اقض لومل يُ ،  كىبنا شيئا من حأيثه)  :حامت
  و   ،(2) (  وقصأ)  :رنه أبو حامتقال  ،  حم أ بن ربيأ هللا بن يزيأ بن ارنادىو 

 ب  محأ بن حنم أماواإل ،(3) ( صأوق) :أبو حامت رنه قال،  أمحأ بن اْلزهر
إليوالطر  صحيحةق  القول  ،  هم  ميكن  رنه  إنوهبذا  احلأيث  رن ،  رواية 

 يأها ظاهرها الصحة أهان، رن أيب هريرة، رن هويأ، فُايح
،  رن جابر،  وهبذا يىاخص لأينا أن احلأيث صحيح من طريق أيب َتياة

 من طريقه رن أيب هريرة   وغري حمفوظ 
،  ن جابرويبأو أن طريقه ر  ، أحم   بن  قارب را  يونسولأينا   ا مى

 وأيب هريرة صحيحة اْلهانيأ
 رن أيب هريرة ، واحلأيث هايم اإلهناد من طريق حم أ بن الصات

فاو جتاهانا رواية يونس لوجود  ،  فيبأو من الوسري الرتجيح بينه ا،  ورايه
،  صاتحم أ بن ال   مقاب  رواية،  ق  لأينا رواية أيب َُتياةهذا اخل ا رايه؛ فيب

  ا هاي ة والطرق إليه، قىانومها ث
من طريق حم أ  ،  رجح رواية أيب هريرةينبغي لابخاري أن يُ   -نظري    -ب   

َُتياةرا  ر ،  بن الصات َُتياة ضويف ،  واية جابر من طريق أيب  رنأ    ْلن أاب 

 
 ( 3/1٩4هتذيب الىهذيب: ) (1)
 ( 3/63٩الىهذيب: ) هتذيب (2)
 ( 1/14هتذيب الىهذيب: ) (3)



 

 

 
194 

 راوي بلفظ "أصح" الرتجيح الصريح بني أوجه االختالف على ال
 يف صحيح اإلمام البخاري "دراسة حديثية منهجية"

 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

ثقة يف احلأيث أد اه البخاري يف  )   :هقال ابن أيب حامت رن أبيالبخاري ك ا  
 ( 1) ( حيول من هناك: يقول فس وت أيب ، وفاءال 

فونأي كىااب البخاري ،  ما هو يف ال وفاء،  ف :  قات)  :لكن قال الذهيب
 ( 2) ( ي ا فقأ احىج به البخاري يف صحيحهوأ.  وما هو فيه ا،  يف ال وفاء
 ا ذكر ما  لكن لو  ك   منه،  فهذا يرد قول ابن أيب حامت السابق:  قات

نسخىه يف  لأيه  ا ى كو في،  توفر  من  ذلك  النسن  البخاري  ،  خا  أن  أو 
اجىه فيه  يكفي  ،  ادها ىاف  ف   صحيحه  يف  حأيثه  لبوض  إ راجه  وأما 

 حاديث ارىكام فيهم إلثبات توثيقه له لكون كان ينىقي من أ
خيىاف   ف   أم ضويف  ثقة  البخاري  رنأ  الراوي  هذا  فسواءا كان  ورايه 

خب  هذااْلمر  حأيثه  أ رج  لكونه  مسألىنا  رنأه  فإن كان  ،  ورجحه  صوص 
الرتجيح دقيقا  ،  وإن كان ثقة،  اناا قويفا فاْلمر ك ض فيبق   فالراوين ثقىان 

 جأرا 
را  رواية  ،  البخاري لرواية جابرولذا فإين ف أهىطيع اجلزم بسبب ترجيح 

هر  الرت ،  يرةأيب  مواطن  من  اروطن  هذا  أن  لنا  يى ح  حال  بك   جيح  لكن 
 ه أحيااننا كشفنظر قأ يوسر راي بق  لابخاري شفواويَ ، الصوبة
وفايح بن هاي ان  )  :قال النسائي:  نظر يف حال فُايح نفسهال  بقي:  قات

ه ومل يذكر في،  واْلوهط،  كبريذكره البخاري يف الىاريخ ال  ،(3) (  ليس ابلقوي

 
 ( 4/3٩٥هتذيب الىهذيب: ) (1)
 (371رقم  4/1264)ريخ اإله م ات (2)
لانسواررت   ال وفاء  (3) )ص:  وكون  )486رقم    87ائي  "اجملىىب"  النسائي  هنن  رقم    3/262(، 

 ( ٩630رقم  8/438(، السنن الكربى لانسائي )1802
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توأي  وف  جرحا)  ،(1) (  جرحا  فيه  يذكر  ومل  واْلمساء  الكىن  يف  وف    ومسام 
خ من  يو حلة يروي رن الشديث صالفايح أحا)  :رأي  قال ابنو   ،(2) (  توأي 

مسىقي ة   أحاديث  ارأينة  يف صحيحه  ،  وغرائبأه   البخاري  ارى أه  وقأ 
،  خيىافون فيه)  :وقال الأارقطي،  (  وهو رنأي ف أبس به،  وروى رنه الكثري
(  ه يقوي أمرهاتفاق الشيخم راي) :وقال احلاكم أبو ربأ هللا، ( وليس به أبس

أ،   حامتوقال  بق )  :بو  موم ،  (  ويليس  ابن  يكىبون  وض)   :وقال  وهم  يف 
  و وقال أب،  (  ليس ابرىم رنأهم)  :وقال احلاكم أبو أمحأ،  (  حأيثه ويشىهونه

كان فايح وأ وه ربأ احل يأ  )  :ابن ارأيي  يُّ وقال را،  (  ليس بشيء)  :داود
 ( 4) ( لسابوةمن ا، صأوق كثري اخلطأ)  :وقال احلافظ ،(3)( ضويفم 
لنا أن حاله يف اْلص  الوام     اء يف فايح يىبم ل الوا ابلنظر ْلقوا :  تاق

لكن ذكر ابن رأي أن البخاري  ،  ويُكىب حأيثه،  وإمنا يُوىرب به،  ىم ليس ابر
يف   -ارى أه   هبق  البخاري  ،  -ترمجىه    ك ا  أن  دلي   ليس  بىقأيري  وهذا 

 الثقات إذا اتبوه افنىقاء   فقأ يكون ما أ رجه رنه تبوا لقارأته يف، قهيوث
ولكن  ،  ف يف الصحيح وف  ارجه،  ذا احلأيثهلهنا  س له مىابع  يللكن  

اْلمر  ،  له شواهأ كثرية لواها هبب قبول البخاري هلذا احلأيث يف صحيحه
أ يشور  لىقوية  الذي  ابلشواهأ صنوة  يو    البخاري  و ن  اخلربصحة  ،  ثبوت 

 
 ( 2203رقم  2/17٥(، الىاريخ اْلوهط )601رقم   7/133ري )الىاريخ الكبري لابخا (1)
 ( 3660رقم  2/٩02إلمام مسام )لالكىن واْلمساء  (2)
 ( 3/403لىهذيب: )هتذيب ا (3)
 (٥478رقم  1/787تقريب الىهذيب: ) (4)
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بو هم يقول  ت:  وليس ك ا  ف  الشواهأ  إل أن  إف  اصاح  ،  لو   ابخلربثبات 
 بات صحىهإث دون

 :  أ اليت تشهأ هلذا احلأيثلشواهومن ا 
أن رهول هللا صا  هللا رايه وهام أ ذ يوم  )   :حأيث ربأ هللا بن ر ر

   (1) ( طريق آ ر مث رجع يف، الويأ يف طريق
القرظ رائذ  بن  هوأ  إذا  )  :حأيث  وهام كان  رايه  النيب صا  هللا  أن 

الويأين إىل  را   رج  دار ههاك  أيب   بن  الوا ويأ  أصحاب  ،  ص  را   مث 
مث خيرج را  دار  ،  مث انصرا يف الطريق اْل رى طريق بي زريق،  لفساطيطا

 (2) (  ر ار بن يهر ودار أيب هريرة إىل الب ط
رافع   أيب  بغري  )   :القبطيحأيث  ويصاي  ماشيا  الويأين  إىل  خيرج  كان 

   (3) (  مث يرجع ماشيا يف طريق آ ر، أذان وف إقامة
النيب  )  : وقاص حأيث هوأ بن أيب كان    -م  هللا رايه وها  صا   -أن 

 ( 4) ( خيرج إىل الويأ ماشيا ويرجع ماشيا يف طريق غري الطريق الذي  رج فيه

 
( برقم:  2/336( وابن ماجه يف "هننه" )11٥6( برقم: ) 1/44٩أ رجه أبو داود يف "هننه" )  (1)

وأ12٩٩)  ) ( "مسنأه"  يف  )3/12٥8محأ  برقم:  يف٥٩8٥(  والبيهقي  الكبري"  (  "هننه   
 (1102( برقم: )1/2٩6( واحلاكم يف "مسىأركه" )633٩رقم: )( ب3/30٩)

( برقم:  6/3٩( والطرباين يف "الكبري" )12٩8( برقم: )336/ 2أ رجه ابن ماجه يف "هننه" )  (2)
(  3/607( واحلاكم يف "مسىأركه" )1172( برقم: )282/ 2( والطرباين يف "الصغري" )٥448)

 ( 6617برقم: )
 ( ٩43( برقم: )318/ 1كبري" )اين يف "الأ رجه الطرب  (3)
 ( 111٥( برقم: )3/320" )"مسنأه  أ رجه البزار يف (4)
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 :  احلديث الثاين
ثَدَنا مُ َوقَاَل يل حَيْىَي ْبنُ  ثَدَنا حَيْىَي َرْن ُرَ َر ْبِن   َصاِلٍح َحأَّ ٍم َحأَّ َواِويَُة ْبُن َه َّ

َع أاََب ُهرَ اَبَن  ِم ْبِن ثَدوْ كَ احلَْ  َا خُيْرُِج َوَف  ":  يْدرََة َرِضَي هللاُ َرْنهُ مسَِ ِإَذا قَاَء َفَ  يُدْفِطُر ِإمنَّ
  ( 2) "َواْْلَوَُّل َأَصحُّ ،  يُدْفِطرُ َويُْذَكُر َرْن َأيب ُهَريْدَرَة أَنَّهُ " ،(1) "يُوِلجُ 
 ر  رن ر، ىيحأثنا حي، حأثنا مواوية بن ه م، وقال يل حيىي بن صاحل) 

أاب هريرة رضي هللا رنهمس:  وابناحلكم بن ثن  ب قاء ف  يفطر:  ع  إمنا  ،  »إذا 
 »أنه يفطر« واْلول أصح : ويذكر رن أيب هريرة ،(3) وجل« رج وف يُ خيُ 

 :  ريرهحتو  اف ى ا يف هذا احلأيث
أشار البخاري رمحه هللا إىل   ا وقع را  أيب هريرة رضي هللا  :  قات
 : مها هم وج  را  ة هذه ارسأل رنه يف
 (  رأم الفطر من القيء) :ولهمن ق  ثبت -
 (  أنه يُفطر) من روايىه وورد رنه -

أراد  :  قات أنه  هريرة)  بقولهيظهر  أيب  يفطر«:  رن  من  (  »أنه  ُروي  ما 
رن  ،  رن حم أ بن هريين،  هشام بن حسان  رن،  نسريس  بن يو طُرق رن  

 
حتفة اْلشراا مبورفة اْلطراا  موقوفا، وأورده ارزي يف    (33/ 3)أ رجه البخاري يف صحيحه    (1)

 ار هلذا اروضع ، وأش(1426٥رقم  10/287)
 ( 3/33) البخاري صحيح  (2)
  ورفة اْلطراا حتفة اْلشراا مب  موقوفا، وأورده ارزي يف   (33/ 3)اري يف صحيحه  ه البخأ رج  (3)

 ، وأشار هلذا اروضع (1426٥رقم  10/287)
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 يف صحيح اإلمام البخاري "دراسة حديثية منهجية"

 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

قال هريرة  صا   :  أيب  هللا  رهول  وهامقال  رايه  ذرر:  هللا  قيء  من  وهو  ه 
 ( 1) ( وإن اهىقاء فايقض، يس رايه ق اءاف، صائم

الكبري  )  :رقبه  قال احلافظ الىاريخ  إىل ما رواه هو يف  بذلك  كأنه يشري 
يونس:  قال يل مسأد:  قال بن  بن ححأثنا ه،  رن ريس   رن ،  سانشام 

صائم فايس    من ذرره القيء وهو )  :رن أيب هريرة رفوه قال،  حم أ بن هريين
 ( 2) ( اهىقاء فايقضوإن  لق اء ارايه 

إذا قاء  )  :موقوا،  أيب هريرة  را  وبذلك نرى أن اخل ا وقع يف الثابت  
؟ ورايه فاخل ا في ا ُروي رنه رضي هللا ( أنه يفطر) :؟ أم مرفوع( ف  يفطر

البخاري  ف،  الفقهي  وليس جمرد اخل ا،  أن اخل ا يف ابب الرواية  أي،  رنه
وهوه إف أن يقول    رنه ما   لو ثبت   ْلنه ،  ريرةأيب ه  ثبوت اررفوع رن   اهىبوأ

 كوادة الصحابة ،  به
 :  ترجيح اف ى ا

 أنكر امأثون هذا احلأيث اررفوع رن أيب هريرة رضي هللا رنه:  قات

 
( برقم:  2/٩0( والرتمذي يف "جاموه" )2380( برقم: )2/283أ رجه أبو داود يف "هننه" )  (1)

(  2/107٩سنأه" ) "م ( والأارمي يف1676( برقم: )2/٥81ماجه يف "هننه" )   ( وابن720)
أيب شيبة يف "مصنفه"  ( وابن  1060٩: )( برقم 2/2161ه" ) ( وأمحأ يف "مسنأ1770)برقم:  

(6/180( برقم:   )٩280( "الكربى"  يف  والنسائي   )3 /317 ( برقم:   )3117(  ،)3/317  )
( )3118برقم:  "ارنىق "  يف  اجلارود  وابن   )1/1٥2( برقم:  "مسنأه"  424(  يف  يوا   وأبو   )

بر 11/482)  )( وابن  زمية6604قم:   )  ( "صحيحه"  ب3/3٩6يف   )( (،  1٩60رقم: 
 ( 1٩61( برقم: )3/3٩7)

 ( 4/17٥فىح الباري فبن حجر ) (2)
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داود أبو  ي)  :قال  أمحأ  من :  قولمسوت  اخلطايب.  ذا شيء   ليس  :  وقال 
 ( 1) ( يريأ أنه غري حمفوظ

رن هشام بن  ،  سبه ريس  بن يونرد  يث انف وهذا احلأ)  : بطالوقال ابن  
ثقة،  حسان أنكروه رايه،  وريس   احلأيث  أه   أن  فيه،  إف  ،  ووهم رنأهم 

وى مواوية  ورَ ،  وف أُراه حمفوظاا،  ورا إف من هذا الطريقف يُ :  وقال البخاري
أن  أ ربين :  قال،  ىي بن أىب كثرين ه م رن حيب ه  ر ر بن احلكم بن ثوابن 

وهذا  .  فإمنا خيرج وف يأ  ،  يفطر  قاء أحأكم ف   إذا:  يقولمسع أاب هريرة  
 (2) (  رنأهم أصح موقوفاا را  أىب هريرة

وإمنا يُروى رن ربأ هللا بن هويأ  ،  قال البخاري مل يصح)   :وقال احلافظ
 (3) (  وربأ هللا ضويف جأا، يب هريرة ارقربي رن أبيه رن أ

ة  ن وف ال رداء وثوابيب الأوالصحيح رواية أ  :قال ابن بطال )  :وقال القاري
وقال الرتمذي حأيث  .  (  أن النيب صا  هللا رايه وهام قاء فأفطر)  :أبن ربي

 (4) (  أيب الأرداء أصح شيء يف القيء والرراا

 
 ( 11/3٥ر أة القاري شرح صحيح البخاري ) (1)
 (4/80شرح صحيح البخاري فبن بطال ) (2)
 ( 4/17٥ن حجر )فىح الباري فب (3)
 ( 11/3٥)بخاري ر أة القاري شرح صحيح ال (4)
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 راوي بلفظ "أصح" الرتجيح الصريح بني أوجه االختالف على ال
 يف صحيح اإلمام البخاري "دراسة حديثية منهجية"

 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

 : يىاخص من ذلك ما ياي: قات
اخلرب   - هذا  امأثون  مرفوراأنكر  هريرة  أيب  رن  أوهام و ،    من    ارىربوه 

 ثقة  ابلرغم من كونه سريس  بن يون
 أي يف القيء ، ( ف يُفطر) :قولهرة  هريالثابت رن أيب  -
رواية    - من  صحيح  الأرداء احلأيث  بن    ،(2) وثوابن  ،(1) أيب  وف الة 
 وغريهم  ،(3)ربيأ
ربأ  الصواب يف وجه الرواية هلذا احلأيث رن أيب هريرة؛ هو من طريق    -

ال  ا قك   جأا  وربأ هللا ضويف،  هللا بن هويأ ارقربي رن أبيه رن أيب هريرة
 ه البخاري أر 

 
( برقم:  1/130)  ( والرتمذي يف "جاموه"2381)  ( برقم:2/283ه" )د يف "هننأ رجه أبو داو   (1)

(،  22816( برقم: ) 10/٥266(، )2280٥( برقم: )10/٥26٥( وأمحأ يف "مسنأه" )87)
(10/٥280( برقم:   )2287٩(  ،)12/6704( برقم:  "مسنأه"  2814٩(  يف  والأارمي   )
ة  ( وابن  زمي10٩7)( برقم:  3/377ابن حبان يف "صحيحه" )( و 176٩)( برقم:  2/1078)

 ( 1٩٥٩( برقم: )3/3٩٥(، )1٩٥8)( برقم: 3/3٩٥يف "صحيحه" )
( برقم:  1/130( والرتمذي يف "جاموه" )2381( برقم: )2/283أ رجه أبو داود يف "هننه" )  (2)

(،  2281٥برقم: )(  10/٥266(، )22114( برقم: )٩/٥07٩ه" )( وأمحأ يف "مسنأ87)
(12/6704( برقم:   )28148(  ،)12/6704( برقم:   )2814٩( برقم:  12/6713(،   )
(28184( "مسنأه"  يف  والأارمي   )2/1078( برقم:  "صحيحه"  176٩(  يف  حبان  وابن   )
(  3/3٩٥(، )1٩٥6( برقم: ) 3/3٩4( وابن  زمية يف "صحيحه" )10٩7( برقم: )3/377)

 (1٩٥٩( برقم: ) 3/3٩٥(، )1٩٥8برقم: )
(  18/316لطرباين يف "الكبري" )( وا24٥٩٩برقم: )(  11/٥7٩1رجه أمحأ يف "مسنأه" )أ   (3)

)بر  )817قم:  الكبري"  "هننه  يف  والبيهقي   )4/220( برقم:  "هننه"  8128(  يف  والأارقطي   )
 ( 22٥٩( برقم: )3/14٩)
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أبو  :  حيث رواهرن أيب هريرة؛  طرق أ رى  احأيث اررفوع  لكن ل:  اتق
ث ثىهم رنه رضي هللا  ،  وحم أ بن هريين،  ورطاء بن أيب ريح،  هويأ ارقربي

 رنه 
ربأ هللا بن هويأ ارقربي رن    ها را ف أار   ارقربي   فأما رواية أيب هويأ 

جأ أو  هريرة أبيه  أيب  رن  هللا،  ه  هذا  وربأ  جأا  الربقي  ضوفه)  ،واه  ،  ابن 
داود،  ويوقوب بن هفيان ذاهب  )  :احلاكم  أبو أمحأ  وقال،  والساجي،  وأبو 

من  ،  مرتوك)  :وقال احلافظ  ،(1) ( (  ليس بقوي)  :وقال أبو حامت،  (  احلأيث
 ( 2) ( السابوة

حبان  رن  ،  حم أ بن حامترواها  حيث  ،  صحيحة السنأوأما رواية رطاء ف 
اربارك  هللا  ربأرن    ،بن موه  اْلوزاري  ،بن  وهذا هنأ مىص   ،  رنه،  رن 

 ابلثقات اْلثبات 
وقأ جاءت رنه ،  ف أارها را  هشام بن حسان:  وأما رواية ابن هريين

 :  من طريقم 
  وحيىي بن ،  راي بن احلسن بن هاي انرنه  رواها  ،  حفص بن غياث  -
 السنأ صحيحةُ  رايٍ  طريقُ و ، هاي ان
أ   يس ر  - بن  يونس  إهحابن  بحم :  رنه  ارواه،  قيب  اربارك أ    ن 

واحلكم بن  ، وربأ هللا بن وهب ارصري، وشأاد بن حكيم الباخي، الق نسي

 
 ( 2/34٥هتذيب الىهذيب: ) (1)
 (3376رقم  1/٥11ريب الىهذيب: )تق (2)
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

وراي بن  ، والوليأ بن ربأ اراك احلراين، وإهحاق بن راهوية، موه  النسائي
 ومسأد بن مسرهأ،  حجر بن إيس

طريق  في ال ف  بن ربأ اراك  ليأالو يع الطرق هلؤفء صحيحة السنأ إف  مجو 
 ( 1) ( ليس بشيء) :أ اراك قال الأارقطيبن رب ن  الأ أمحأ ب: إليه

يونس بن  ريس   امأثون  فيها  وهََّم  اليت  الطريق  هي  الثقة  ،  وهذه  وهو 
  وقال ،  (  ثقة)  : وابن  راش،  ويوقوب بن شيبة،  وأبو حامت،  قال أمحأ)  ،الثبت
حافظا)  : زررة  أبو مأم)  :ظاحلافوقال    ،(2) (  كان  هذا  لكون    (3) (  ونثقة 

اْلمر الذي دفع النقاد لوأم الرض   ،   هريرةت من قول أيب الف الثاب   اررفوع
 برواية ريس  بن يونس

رن    حفص بن غياثوطريق  ،  بن أيب رابحرطاء  لكن يبق  لأينا طريق  
حسان بن  هريين،  هشام  ابن  هرير رن  أيب  رن  صحيحة  ،  ة؛ ك مها  وهي 

 -ق  ك ا هب  -السنأ 
قأ  ، هرةاية ريس  بن يونس ارشىيرتكون رو النقاد    ذي جو  لالو   :  فأقول

رابح أيب  ابن  رواية  يردون  بن  ورواية  ،  يواهم  هشام  رن  غياث  بن  حفص 
 وك مها مفردة ، رن ابن هريين، حسان

البخاري  وهي اليت رجحها    -يبق  النظر يف الرواية اروقوفة را  أيب هريرة  
،  بن ه محأثنا مواوية  ،  حل بن صاوقال يل حيىي)  :ريوهي ما رواه البخا  -

 (  ن ر ر بن احلكم بن ثوابنر، حأثنا حيىي

 
 ( 1/4٥0) لسان اريزان:  (1)
 ( 3/371ب: )هذيهتذيب الى (2)
 ( 1/773تقريب الىهذيب: ) (3)
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جيأ هنأ  صاحل:  صحيح  هذا  بن  موم  قال  :  يالوحاظ  حيىي  بن  حيىي 
حامتو ،  (  ثقة)  :رنه أبو  اإلهفراييي،  (  صأوق)  :قال  روانة  أبو    :وقال 
احلأيث) صاح،  حسن  رأىولكنه  مل  و ،  ب  حنب   بن  رنهأمحأ  ، (  يكىب 
   (1) ( ن ثقات أه  الشامرة ممجا  رأى يفمحأ بن بو أه أذكر و 

  : وقال يوقوب بن شيبة،  (  ثقة)  :حيىي بن موم قال  :  واوية بن ه ممو 
أبو زررة  ،  (  صأوق،  ثقة) ،  (  وكان مواوية بن ه م ثقة)  :الأمشقيوقال 

  أبو   وقال ،  (  إىل دمشق  جيأ احلأيث ثقة كان حب ص مث انىق  )  :وقال دحيم
   (2) ( ثقة) :يوقال النسائ، ( ثهأيس حبف أب) :حامت
أرام حبأيث    يما أرام أحأا بوأ الزهر )  :أيوبقال  :  حيىي بن أىب كثريو 

حيىي ابن أىب كثري أحسن  )  : شوبة  وقال ،  (  أه  ارأينة من حيىي بن أىب كثري
بت  كثري من أثحيىي بن أىب  :  أمحأ بن حنب   اإلمام  وقال،  (  يحأيثا من الزهر 

فالقول قول    يفإذا  الفه الزهر ،  ويأوحيىي بن ه،  يلزهر أ مع اوإمنا ي،  الناس
،  (  كان يوأ من أصحاب احلأيث،  ثقة)  :وقال الوجا ،  (  بن أىب كثريحيىي  

 ( 3) ( إمام ف حيأث إف رن ثقة) :وقال أبو حامت
وقال   ،(4) ( اتبوي ثقة) :قال الوجاي: ير ر بن احلكم بن ثوابن احلجاز و 
 (٥) ( الثة من الث،  صأوق) :ظافاحل

 
 (6846رقم   31/37٥ال: )هتذيب الك  (1)
 (60٥7رقم   28/184هتذيب الك ال: ) (2)
 ( 6٩07رقم  ٥0٩+31/٥04هتذيب الك ال: ) (3)
 (10/38إك ال هتذيب الك ال: ) (4)
   (4٩16رقم  1/716: )تقريب الىهذيب (٥)
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 يف صحيح اإلمام البخاري "دراسة حديثية منهجية"

 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

  قأ يُرجح رنأ اف ى ا مبا ،  البخاري رمحه هللاأن  ذا  يى ح من ه:  قات
م بوض الثقات إذا توفرت  ه ِ وَ ويدُ ،  هو اثبت من قول الصحايب رضي هللا رنه

 القرائن رايه
لكن ف شك أن القول الثاين له حظ  ،  قول البخاري  نارجحأقول هذا إذا  

ع بم  مث جن ،  كن وقائمهريرة ممرن أيب  احلأيث    ت وترجيح ثبو ،  من الصحة
  اررفوع ابلىفصي  الذي جاء يف ،  موقوا أيب هريرة ومرفوره

وميكن اجل ع بم قول أيب هريرة إذا قاء ف يفطر وبم قوله  )  :قال احلافظ
أنه تو أ القيء   قاء  اررفوع فيحى   قوله  إنه يفطر مما فص  يف حأيثه هذا 

 ( 1)( واهىأر  به
 

*  * * 

 
 ( 4/17٥حجر )ري فبن فىح البا (1)
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 : ثالالث احلديث
ثَدَنا هُ :  ريقال البخا ثَدَنا مَحَّاد  :   َحْربٍ َاْيَ اُن ْبنُ َحأَّ اْبنُ :  َحأَّ زَْيٍأ َرْن    ُهَو 

َرْنهُ  َرِضَي هللاُ  أََنٍس  َرْن  َغَزاٍة  :  مُحَْيٍأ  يف  َوَهاََّم َكاَن  َرَاْيِه  هللاُ  َصاَّ   النَّيبَّ  َأنَّ 
َواِديا ِإفَّ َوُهْم َمَوَنا ِفيِه  ا ِشْوباا َوَف  َما َهَاْكنَ   َنافَ َ ِأيَنِة َ اْ ِإنَّ أَقْدَواماا اِبلْ ":  فَدَقالَ 

ثَدَنا مَحَّاد  َرْن مُحَْيٍأ َرْن ُموَه  ْبِن أََنٍس َرْن  :  َوقَاَل ُموَه  "  رُ َحَبَسُهُم اْلُوذْ  َحأَّ
  (2) " َصحُّ اْْلَوَُّل أَ : ِأ هللاِ بُو َربْ قَاَل أَ  ،(1) "أَبِيِه قَاَل النَّيبُّ َصاَّ  هللاُ َرَاْيِه َوَهاَّمَ 

 :  الراوي وحتريره ا را  اف ى 
را     ن هذا احلأيث وقع فيه   ابم اإلمام البخاري رمحه هللا أ:  قات
 : را  وجهم؛ مها، محيأ
. رن أنس،  رن محيأ،  بن زيأ  رن محاد،  وغريه  رواه هاي ان بن حرب   -
 بأون واهطة محيأ رن أنس  مباشرة
وه   م  رن،  رن محيأ،  ها ةبن    محادرن  ،  ي موه  بن إمساراه  ورو   -
 بم محيأ وأنسفأد   موه  . رن أنس، بن أنس

 بأون واهطة ، رن أنس، محيأ:  الوجه اْلول مث رجح رمحه هللا
 

(  6/8(، )283٩برقم: )(  4/26(، )2838( برقم: )4/26 رجه البخاري يف "صحيحه" ) أ  (1)
 ( )4423برقم:  "هننه"  يف  ماجه  وابن   ،)4/٥8( برقم:  "مسنأه"  2764(  يف  وأمحأ   ،)

(، وأمحأ  ٩٥47( برقم: )٥/261مصنفه" )(، وربأ الرزاق يف "121٩1( برقم: )2٥30/٥)
( "مسنأه"  ) 2723/ ٥يف  برقم:  )واب(  13072(  "صحيحه"  يف  حبان  برقم:  11/33ن   )

يوا  يف 4731) وأبو  برقم: )6/4٥0"مسنأه" )   (،  "ارنىخب  383٩(  (، وربأ بن محيأ يف 
( مسنأه"  )1/412من  برقم:   )1402( "مصنفه"  يف  شيبة  أيب  وابن  برقم:  ٥٥1/20(،   )

  ان وغريه، رن محاد به (، رن هاي3816٥)
فىح الباري  (. انظر:  اْلول رنأي أصحسخة: )ويف ن،  (283٩رقم    4/26ري )صحيح البخا  (2)

 ( 6/47فبن حجر )
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 :  دراهة اف ى ا والرتجيح
أنسرواية  :  قات بن  مالك  موه   أبيه،  بن  إليها  ،  رن  أشار  اليت 
"َلَقْأ  :  قَالَ   -َم  َوَهاَّ  َرَاْيِه َصاَّ  هللاُ   -   َرُهوَل هللاِ نَّ أَ :  رن أنس:  هي  البخاري؛

َما أَقْدَواماا  اِبْلَ ِأيَنِة  َمِسرياا  تَدرَْكُىْم  نَدَفَقةٍ ،  ِهْرمُتْ  ِمْن  أَنْدَفْقُىْم  َمَوُكْم  ،  َوَف  َوُهْم  ِإفَّ 
َوُهْم  ،  َي َرُهوَل هللاِ :  قَالُوا.  ِفيهِ  َمَوَنا  ُم  َحَبَسهُ ":  قَالَ اِبْلَ ِأيَنِة؟  وََكْيَف َيُكونُوَن 
 (1) ( "ُوْذرُ الْ 

البخاري  و  ترجيح  نىا س هبب  واهطةلكي  بأون  أن    نفيحس،  لارواية 
 : أيرا را  حال ارخىافم را  محنىو

الطوي )  :أمحأقال اإلمام  )  :محاد بن ها ة الناس يف محيأ  مسع  ،  أثبت 
ال ابن  قو   ،(2) ( (  ثقة)   :ابن موم   وقال،  (  خيالف الناس يف حأيثه،  منه قأميا
اْلثبات  )  :نالقطا أحأ  احلأيثهو  ابلفقه،  يف  أصحاب  ،  ومىحقق  ومن 

اْلول احلافظ  ،(3) (  الوربية  اثبت،  رابأ  ةثق)  :وقال  الناس يف  وتغري  ،  أثبت 
 ( 4) ( من كبار الثامنة، حفظه آب ره

 
( برقم:  ٥/2671(، وأمحأ يف "مسنأه" )2٥08( برقم: )2/31٩أ رجه أبو داود يف "هننه" )  (1)

(12824(  ،)٥/27٩8( برقم:   )13440" يف  والبزار  برقم:  13/48٩)مسنأه"  (،   )
"مسن72٩7) يف  يوا   وأبو  )أه(،  برقم:  7/213"  الكبري"    (، 420٩)(  "هننه  يف  والبيهقي 
 ( 178٩3( برقم: )24/٩)

 ( 1/481هتذيب الىهذيب: ) (2)
 (4/142إك ال هتذيب الك ال: ) (3)
 (1٥07رقم  1/268تقريب الىهذيب: ) (4)
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بن زيأ يقول  و أبقال  :  محاد  يوم مات:  راصم  زيأ  بن  وف  ،  مات محاد 
، فقيه،  ثقة ثبت)  :ال احلافظ قو   ،(1)  (يف هيئىه ودله  ظريايف اإله م نأرام له  

ضريرا إنه كان  يكىب،  قي   أنه كان  صح  ْلنه  رايه؛  طرأ  بار  من ك،  ولواه 
 ( 2) ( الثامنة

رنأ   مىقارب،  ومحاد بن زيأ،  الذي يظهر أن حال محاد بن ها ة:  قات
يأ  م ابن ها ة يف محأقأمحأ  اإلمام    إف أن ،  فك مها ثقة إمام،  أغاب النقاد
زررة ف اوا ابن زيأ را  ابن    وأاب ،  ذاتهمحأ  إلمام ألكن ا ،  هبق  الطوي  ك ا 

ارسا م من أه   محاد بن زي)  :قال أمحأ،  مبراح مطاقا  ها ة   أئ ة  أ من 
بن ها ة،  الأين واإله م إلينا من محاد  أبو زررة  ،(3) (  وهو أحب    :وقال 

 (4) ( ثا وأتقنوأصح حأي، بكثري محاد بن زيأ أثبت من محاد بن ها ة )
ْلن ابن ها ة مقأم را  يف  ،  مىقارب  محيأم را   فاا أن حال ارخىمبو 
الو وم،  محيأ ابن زيأ مقأم يف  ارىابوم  ذا  ل،  يف حم جنأ  ف بأ من مورفة 
 : فقأ اتبوه،  محاد بن زيأفأما ، هل ا

حم أ  و   ،(6) (  ثقة ثبت)  :النسائي  رنه  قال   ،(٥) زهري بن مواوية بن حأيج 
إبرا أ  ،(7) القس ايأي  هيم بن أيب ربن    ،(8)(  ثقة)  :والنسائي،  متبو حاقال 

 
 (1481رقم  7/23٩هتذيب الك ال: ) (1)
 (1٥06رقم  1/268ريب الىهذيب: )تق (2)
 (3/137أيب حامت: )   فبن رح والىوأياجل (3)
 ( 1/480هتذيب الىهذيب: ) (4)
 ( 2838( برقم: )4/26حه" )أ رجه البخاري يف "صحي (٥)
 ( 1/640هتذيب الىهذيب: ) (6)
  ( برقم: ٥/2٥30(، وأمحأ يف "مسنأه" )2764( برقم: )٥8/ 4ابن ماجه يف "هننه" )أ رجه    (7)

(121٩1) 
 ( 3/4٩2) ذيب الىهذيب:هت (8)
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هارونو  بن  حامترنه  قال    ،(1) يزيأ  رن  ،  إمام صأوق،  ثقة)  :أبو  يسأل  ف 
ارباركو   ،(2)(  مثاه بن  هللا  راشأو   ،(3)ربأ  بن  هويأ  حيىي  و   ،(4) مو ر  بن 

كرواية  ،  رن أنس، يأرن مح هىىهم، وث ثىهم أئ ة أثبات موروفون ،(٥) القطان
 أابن زي

، رن أبيه،  بن أنس بن مالك  رن موه  ،  رن محيأ،  ا ةبين ا محاد بن ه
 أي مىابع را  روايىه  فام أجأ له
،  رن محيأ،  رواية محاد بن زيأ يىاخص من ذلك أن البخاري رجح:  قات

 : را  رواية محاد بن ها ة؛ را ياي، رن أنس بأون واهطة
أتقنمحاد بن زيأ ر    - ابن  ،   ةمن ابن ها،  ثبتأو ،  وما أحفظ  وكون 
 أن ابن زيأ دونهف  يوي ثبت يف محيأ   ها ة 
 وافق ابن زيأ هت آ رون من الثقات را  روايىه بأون واهطة  -
خاري من الرواية رن ابن زيأ يف صحيحه حىت زادت  أكثر اإلمام الب  -
شور  اْلمر الذي ي،  أة بين ا مل يرو فبن ها ة إف رواية واح،  يت روايةئارن م

 زيأ رنأ البخاري رمحه هللا ة مل يكن مث  ابن ها  أبن ابن 

 
( برقم:  6/4٥0(، وأبو يوا  يف "مسنأه" )4731م: )( برق 11/33ان يف "صحيحه" )ابن حبو  (1)

(383٩)( مسنأه"  من  "ارنىخب  يف  محيأ  بن  وربأ   ،1/412( برقم:  أيب  1402(  وابن   ،)
 3816٥( برقم: )20/٥٥1شيبة يف "مصنفه" )

    ( 32/261يب الك ال: )هتذ (2)
 ( 4423برقم: ) (6/8يف "صحيحه" )البخاري أ رجه  (3)
 ( ٩٥47( برقم: )٥/261يف "مصنفه" ) ربأ الرزاق أ رجه  (4)
 ( 13072( برقم: )٥/2723سنأه" )أمحأ يف "مأ رجه   (٥)
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البخاري)  : قال ارزي به  إنه روى له حأيثا واحأا رن  :  وقي ،  اهىشهأ 
 (1) (  أيب الوليأ رنه رن اثبت

يف هذا احلأيث  ،  أن مُحيأ الطوي  صرَّح ابلىحأيث رن أنس مباشرة  -
قال  ،  باشرةتاقاه من أنس م  الذي يؤكأ أنهمر  اْل  ،(2)ك ا يف رواية زهري رنه

اه من رواية  يأ بىحأيث أنس له ك ا تر وإمنا قال ذلك لىصريح مح)   :رابن حج
 ( 4)  (3) وكذلك قال موى ر ، زهري

فرجح رواية  ،  خاري يف ترجيحه هذاومع ذلك هناك من  الف الب:  قات
،  ي يف ذلك الفه اإلمساريا)  :قال احلافظ،  ابن ها ة لكونه مقأم يف محاد

 (٥) (    غريهرامحيأ مقأم فيه   محاد رامل حبأيث: فقال
هقناه اليت  القرائن  أكلكن  البخاري  ترجيح  را   ذكره  ،  ثرا  مما  وأقوى 

 اإلمسارياي رمحه هللا 
الوجهم حيث قال ك ا أن احلافظ اهىظهر اجل ع   وف مانع من  )  :بم 

حمفوظم  يكوان  موه ،  أن  من  مسوه  محيأا  أبيه،  فاو   أنسا    ،رن  لقي  مث 

 
 (1481رقم  7/23٩هتذيب الك ال: ) (1)
 ( 2838م: )( برق 4/26أ رجه البخاري يف "صحيحه" ) (2)
ت   (3) لواه  هذا  مو قات:  رن  روى رصحيف  ليس  إذ  رواية يف    ر،  هاي ان  ب   بن  احلأيث،  هذا 

 و ر بن راشأ رن محاد بن زيأ به الرواية ر
 ( 6/47ر )فىح الباري فبن حج (4)
 ( 6/47فىح الباري فبن حجر ) (٥)
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بهفحأ أنسأو مسوه  ،  ثه  فيه،  من  أن هياقَ ،   ابنه موه  فثبىه  ذلك    ويؤيأ 
 ( رن محيأ (2) من هياق زهري ومن وافقه رن محيأ أمتُ  (1) دمحا

ص  يف ا ى ا الرواة را   ْلن اْل،  لكنه مرجوح،  وهذا وإن كان حمى  
، م هناوقأ أكأ البخاري ترجيح أحأ الوجه،  الشيخ رجحان أحأ الوجهم 

 وف بأ من قرينة ،  ص نكر لكنه   ا اْل ف  يُ ح الوجهم أما تصحي
 * * * 

 
 يقصأ رواية ابن ها ة  (1)
 يأ رن محاد بن زيأ رن محيأ، وليس رنهم رن مح الرواية رن زهري ومن وافقه (2)
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 : احلديث الرابع
يذكرْ )  :بخاريال  قال ر رو  ومل  بن  هللا  رايه ،  ربأ  هللا  صا   النيب  رن 

 ( 1) ( حوهذا أص، وهام أنه حرق مىاره
 :  اف ى ا يف احلأيث وحتريره

لفظها رن    احلأيث ا ىاف بوضأشار البخاري أن الرواية يف هذا  :  قات
بن   هللا  رنهربأ  رضي هللا  دينار،  ر رو  بن  ر رو  أيب  ،  فرواه  بن  هامل  رن 

 ( فأحرقوا مىاره) :وليس فيه: رن ربأ هللا، اجلوأ
الايثيورواه   أبيه،  هللا  أبن رب  رن هامل،  صاحل بن حم أ بن زائأة  ، رن 
 ( ه إذا وجأمت الرج  قأ غ   فأحرقوا مىار) :بافظ: رن ر ر
حأي :  قات ر رو  أما  مث  فهو  دينار؛  البخاريبن  أ رجه  :  قال  ؛(2)ا 

ثَدَنا َرِايُّ ْبُن َرْبِأ هللاِ  ،  َرْن َهاملِِ ْبِن َأيب اجْلَْوأِ ،  َرْن َرْ رٍو،  ثَدَنا ُهْفَيانُ أَّ حَ :  َحأَّ
َم َرُج    َرَاْيِه َوَهاَّ النَّيبِ  َصاَّ  هللاُ    (3) َكاَن َرَا  ثَدَق ِ :  ِن َرْ رٍو قَالَ َرْن َرْبِأ هللِا بْ 

َلهُ  َفَ ا  يُدَقاُل  وَ ،  تَ ِكرِْكرَُة  َرَاْيِه  هللاُ  َصاَّ   هللِا  َرُهوُل  النَّاِر  :  َهاَّمَ فَدَقاَل  يف  ُهَو 
 (4) (  َهاَفَذَهُبوا يَدْنظُُروَن إِلَْيِه فَدَوَجُأوا َرَباَءةا َقْأ َغاَّ 

 
 ( 4/74اري )صحيح البخ (1)
 (3074رقم  4/74صحيح البخاري ) (2)
ا  (3) )ثَدَق   محالنيب:  يثق   وما  رياله  را   أي  والقاا  ارثاثة  اْلمىوةبفىح  من  انظر  ه  شرح  (. 

 ( ٥/182القسط ين )
(4)   ( "صحيحه"  يف  البخاري  )4/74أ رجه  برقم:   )3074( "هننه"  يف  ماجه  وابن   )4/113  )

البيهقي يف "هننه  ( و 2720( برقم: )7/312صور يف "هننه" )وهويأ بن من (  284٩برقم: )
برقم: )٩/100)الكبري"   برقم 3/136٥( وأمحأ يف "مسنأه" )18273(   )( ( وربأ  6604: 

 ( "مصنفه"  يف  )٥/24٥الرزاق  برقم:   )٩٥04( "الكبري"  يف  والطرباين  ب13/431(  رقم:  ( 
(14276) 
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فهو الايثي  حأيث  هللاِ ،  وأما  َرْبِأ  ْبِن  َهاملِِ  رَ   َرْن  أَبِيِه  ْبِن  َرْن  ُرَ َر  ْن 
َرَاْيِه َوَهاََّم    - هللِا  اِب َأنَّ َرُهولَ اخلَْطَّ  ْن َوَجْأَُتُوُه َقْأ َغ َّ  مَ :  قَالَ   -َصاَّ  هللاُ 

 ( فََأْحرِقُوا َمَىاَرهُ 
فاْل:  قات اضطرااب كبريا  فيه  اضطرب  رنهوقأ  رووه  بن  ،  كثر  هامل  رن 

ا  هللا رايه  نيب صرن ال،  اببن اخلطرن ر ر  ،  هرن أبي،  ربأ هللا بن ر ر
   (1) وهام 

 ( 2) رن أبيه رن النيب صا  هللا رايه وهام، هامل نر، واترة رنه
 (3) النيب صا  هللا رايه وهام  رن، رن هامل، واترة رنه
 ( 4) الوليأ بن هشام بن مواويةرن ، واترة رنه

 
م:  ( برق 3/128(، والرتمذي يف "جاموه" )2713( برقم: )21/ 3" )أ رجه أبو داود يف "هننه  (1)

"م1461) يف  والأارمي   ،)( )3/1617سنأه"  برقم:  "مسنأه"    2٥32(  يف  وأمحأ  )م((، 
(1/٥٥( برقم:   )146( "مسىأركه"  يف  واحلاكم   ،)2/127( برقم:  يف  2٥٩٩(  والبيهقي   ،)

الكب )"هننه  برقم: )٩/102ري"  شيبة يف 18283(  أيب  وابن  "مصنف(،   ( برقم:  14/٥0٥ه"   )
برقم: )18/167(، )2٩283) برقم: )1/234(، والبزار يف "مسنأه" )34228(   )123  ،)

( "مسنأه"  يف  يوا   برقم 1/180وأبو   )( اآلاثر"   204:  مشك   "شرح  يف  والطحاوي   ،)
(10/446( برقم:   )4241(  ،)10/447( برقم:  "هننه"  4242(  يف  منصور  بن  وهويأ   ،)
برقم:  7/31٥) )وال ياء    (،272٩)(  ارخىارة"  "اْلحاديث  يف  برقم:    (1/310ارقأهي 
 ( 202م: )( برق 1/311(، )201)

 ( 4240( برقم: )10/446الطحاوي يف "شرح مشك  اآلاثر" )أ رجه  (2)
( رن الأارقطي، وقال  202)( برقم:  1/311ذكره ال ياء ارقأهي يف "اْلحاديث ارخىارة" )  (3)

 فوظ الأارقطي: وهو ام
"هننه" )  رجأ  (4) داود يف  أبو  برقم: )22/ 3ه  وال2714(   )( الكبري"  (  ٩/103بيهقي يف "هننه 

 ( 18284برقم: )
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 :   ادراهة اف ى
، هفيان:  را ره  مأا،  فصحيح اثبت،  أما حأيث ر رو بن دينار:  قات

دينارر رو    نر بن رن ها،  بن  اجلوأ  مل  ربأ هللا،  أيب  رنه  رن  ، رضي هللا 
 وهذا هنأ مىص  ابلثقات اْلثبات

يُكىب  ،  ضويف وهو ،  ف أاره رايه،  صاحل بن حم أ بن زائأةيث  أما حأو 
وقال أبو  ،  (   هذا ف يوى أ رايهوصاحل)  :قال البخاري)  ؛حأيث ل رى اد

احلأيث)  :وأبو حامت،  زررة الأارقطي،  (  ضويف  وقال  ،    (ضويف)  :وقال 
أبو داود،  (  ليس ابلقوي)  :النسائي ،  (  مل يكن ابلقوي يف احلأيث)  :وقال 

ر ابن  مسىقي ة)  :أيوقال  أحاديثه  إنكار،  بوض  فيها  من  ،  وبو ها  وهو 
حأيثهم يكىب  الذين  الوج،  (  ال وفاء  وليس  )  :ايوقال  حأيثه  يكىب 

  :أمحأإلمام  وقال ا،  (  ابلقائمليس    حأيثه)  :احلاكم  أ أبو أمح  وقال،  (  ابلقوي
 (1) ( ( ه أبهارى بما أ)

 رب  شاذ منكر رخالفىه حأيث ر رو بن دينا، فاحلأيث بذلك ضويف
حيىجون هبذا احلأيث يف إحراق رح  الغال  وهو  : يف الىاريخ  البخاريقال  

 ( 2) ( يه ف يوى أ رايهابط  ليس له أص  وراو 
وهألت  .  وجههذا ال ف نورفه إف من  هذا احلأيث غريب  )  :وقال الرتمذي

وهو  ،  إمنا روى هذا صاحل بن حم أ بن زائأة:  رن هذا احلأيث فقال  ،حم أا

 
 ( 2/1٩٩هتذيب الىهذيب: ) (1)
 ( ٥/182رشاد الساري لشرح صحيح البخاري )إ (2)
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الايثي واقأ  احلأيث،  أبو  منكر  وقأ ُروي يف غري حأيث  :  قال حم أ.  وهو 
 (1) ( أيمر فيه حبرق مىاره فام ،  رن النيب صا  هللا رايه وهام يف الغال

هات :  قات البخاريح  أن  ابْلحفظية   نا  ار  رجح  ف  ،  خالفةرنأ  إذا 
الايثي  ررو بن دينارنة بم ر مقا البخاري ابروروا،  وصاحل  إذ  ،  ك ا رجح 

 -وهللا أرام  -  رأم حرق مىاع الغال اروروا يف السنة
 :  احلديث اخلامس
ثَدَنا َ اِلُأ ْبُن خمَْ )  :قال البخاري ثَدَنا ُمِغريَُة  ،  َاأٍ َحأَّ َرْن  ،  مْحَنِ ْبُن َرْبِأ الرَّ َحأَّ

:  قَالَ ،  َرِن النَّيبِ  َصاَّ  هللاُ َرَاْيِه َوَهاَّمَ ،  َرْن َأيب ُهَريْدرَةَ ،  جِ ْررَ َرِن اْْلَ ،  ز اَِندِ َأيب ال 
َاَة َرَا  َهْبِوَم اْمَرأَةا :  قَالَ  ارِهاا  حَتِْ ُ  ُك ُّ اْمرَأٍَة فَ ، ُهَاْيَ اُن ْبُن َداُوَد َْلَطُوَفنَّ الاَّيدْ

ئاا  ،  فَدَاْم يَدُق ْ ،  ِإْن َشاَء هللاُ :  هُ اَل َلُه َصاِحبُ قَ فدَ ،  يف َهِبيِ  هللاِ   ُيَاِهأُ  َومَلْ حَتِْ ْ  َشيدْ
ا َواِحأا ِشقَّْيهِ ِقطا َها ،  ِإفَّ  َأَحُأ  َوَهاَّمَ ،  ا  َرَاْيِه  هللاُ  َصاَّ   النَّيبُّ  قَاهلََ ":  فَدَقاَل  ا  َلْو 

   (2) َصحُّ َوُهَو أَ  ِتْسِومَ : اَندِ َواْبُن َأيب الز ِ ، ب  قَاَل ُشَويْ ( "جَلَاَهُأوا يف َهِبيِ  هللاِ 
 :  اف ى ا را  الراوي وحتريره

 الزاند  الرواية را  أيب وقوع   ا يف لفظلأشار البخاري  :  قات
،  رةرن أيب هري،  رن اْلررج ،  رن أيب الزاند،  فرواه مغرية بن ربأ الرمحن   -

 ( 3) ( هبوم ) :رن النيب بافظ

 
 (1461( برقم: ) 128/ 3جامع الرتمذي ) (1)
 (3424رقم  4/162صحيح البخاري ) (2)
 ( 3424( برقم: )4/162صحيحه" )ري يف "أ رجه البخا (3)
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الزاند   ،(1) شويبورواه    - الزاند  ،(2) وابن أيب  أيب  اْلررج  ،رن  رن  ،  رن 
 (  تسوم ) :رن النيب بافظ، أيب هريرة
وحم أ بن  ،  كيسانروى هذا احلأيث رن أيب هريرة؛ طاووس بن  :  قات
ا،  هريين ُحجري  بن  هشام  هرمز  و ،  حلجازيوأبو  بن  الرمحن  اْلررج؛  ربأ 

 ان ربأ هللا بن ذكو   دالزانوأبو ،  وة الكنأيجوفر بن ربي ؛اْلررجرواها رن و 
رن اْلررج ْلهنا الرواية اليت وقع فيها  ،  زاندا رواية أيب الوالذي يه نا هن

 اخل ا الذي أشار إليه البخاري
 :  ى ا والرتجيحاف  دراهة 
فيازم ترمجة  ،  ولكي نىورا را  هبب هذا الرتجيح رنأ البخاري:  قات
 : خىافم هؤفء ار 
الىفرد،  وقأص:  الرمحن  بن ربأ مغرية    - الزاند ،  يىق  رنأ  أيب    لكن يف 

شويب من  الزاند،  أقوي  أيب  اإلمام  )  ،وابن  أبس)  :أمحأقال  حبأيثه  ،  (  ما 
داود  أيب  رن  اآلجري  رسق نجر )  :وقال  ينزل  صاحل كان  يف  .  (     وقال 

ورد منها  وأ ،  ينفرد أبحاديث)  :وقال ابن رأي،  (  ف أبس به)  :موضع آ ر
ابن  وقال  ،  (  ليس ابلقوي)  :وقال النسائي،  (  سىقي ةرامىها م:  مث قال،  مجاة

 
،  (3424رقم    4/162) وذكره يف  (،  663٩( برقم: )8/130 "صحيحه" )البخاري يف أ رجه    (1)

( برقم:  4/4٥8(، والنسائي يف "الكربى" )3840/1( برقم: )1/7٥6ىب" )والنسائي يف "اجملى
(47٥4) 

 ( 3424رقم  162/ 4يف "صحيحه" ) ذكره البخاري (2)
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بشيء)  :موم  (  ليس  الورب،  والباخي،  الساجيوأورده    ، (1) (  وابن  ،  وأبو 
،  ثقة له غرائب)  :وقال احلافظ  ،(2) (  ال وفاءيف مجاة    ؛وابن اجلارود،  شاهم 

 ( 3) (  من السابوة
محزة  - أيب  بن  الوجاي)  ،ثقة:  شويب  شيبةوقوي،  قال  بن   بووأ،  وب 
وهو ثقة مىفق  ،  كان كاتب الزهري)  :وقال اخلاياي،  (  ةثق)  :والنسائي،  حامت

( (  ثبت صاحل احلأيث)  :أمحأ  وقال اإلمام،  (  أثىن رايه اْلئ ة،  رايه حافظ
 ( ٥) (  من السابوة ثقة رابأ) :افظوقال احل ،(4) 

الرمحن  - الزاند هو ربأ  أيب  ارأينة  ،  صأوق:  ابن  يف  و ،  جيأحأيثه يف 
  : ال موه  بن ها ةقو ،  (  ثقة)  :لوجاياو ،  قال الرتمذي)  ،م طربالوراق  

أنس) بن  مالك  فأتيت  ارأينة  له،  قأمت  إليك؛ ْلمسع  :  فقات  قأمت  إين 
  :وقال ابن رأي،  (  اببن أيب الزاند  رايك:  فقال،  وأمسع ممن أتمرين به،  الوام
حأيثه    ويف،  صأوق،  ثقة)  :وقال يوقوب بن شيبة،  (  هو ممن يكىب حأيثه)

وما حأث به ،  مقارب  رأينةحأيثه اب:  يي يقولمسوت راي ابن ارأ ،  ضوف
ليس ممن حيىج به أصحاب  )  :حيىي بن موم وقال  ،  (  ابلوراق فهو م طرب

 
 ( 4/136: )هتذيب الىهذيب  (1)
 (11/330إك ال هتذيب الك ال: ) (2)
 (68٩3 رقم  1/٩66تقريب الىهذيب: ) (3)
 ( 2/172هتذيب الىهذيب: ) (4)
 (2813رقم  1/437) تقريب الىهذيب: (٥)
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،  وف حيىج به،  يكىب حأيثه)  :وقال أبو حامت  ،(1) ( (  ليس بشيء،  احلأيث
ن  ب  يأ رمحن بن ز بأ الومن ر ،  وهو أحب إيل من ربأ الرمحن بن أيب الرجال

 ( 3) ( من السابوة وكان فقيها، بغأاد تغري حفظه را قأم، صأوق) ،(2) (  أهام
الث ثة:  قات الرواة  تراجم هؤفء  ثقة،  ابلنظر يف  أن شويب  وابن  ،  يىبم 

،  (  تسوم )  ،وهذان اتفقا را  لفظ،  أينةأيب الزاند جيأ يف حأيث أه  ار
فهو   الرمحن  ربأ  بن  مغرية  الىف يُ ،  صأوقأما  رنأ  من  ل،  ردىق   أقوي  كنه 

إذ لأينا  ،  وهكذا يبأو أن الكفة مىساوية،   أيب الزاندوابن أيب الزاند يفشويب  
 ثقة وصأوق مقاب  صأوق مقأم رايه ا يف حأيث شيخهم أيب الزاند 

فيازم النظر يف ارىابوات رن أيب  ،  حاهلم  اد يىقاربالرواة يكهؤفء  مبا أن  و 
را   ،  الزاند النىورا  ترجيح  لافلبخار هبب  شويبي  أيب  ،  ظ  :  لزانداوابن 

 بوم" "ه: ريةا  لفظ مغ"تسوم" ر
 : روى احلأيث رن أيب الزاند غري الث ثة السابقم 

الرواية رنه را  لفظ :  ورقاء بن ر ر  - اتفقت  وورقاء    ،(4)"تسوم "  قأ 
ت  هأل)  :قال ابن أيب حامت،  وابن أيب الزاند،  وشويب،  مغريةا   ارقأم ر  هو
وشويب بن أيب  ،  الرمحنوارغرية بن ربأ    ،وورقاء،  لزاند ابن أيب رن ا  ؛اب زررةأ

ارأيي إليك؟ قال،  محزة  أيهم أحب  الزاند؛  إيلَّ  :  كاهم رن أيب  ورقاء أحب 

 
 ( 2/٥04هتذيب الىهذيب: ) (1)
 (3816رقم  17/٩٥هتذيب الك ال: ) (2)
 (3886رقم  1/٥78الىهذيب: ) تقريب (3)
 16٥4( برقم: )٥/88 "صحيحه" )مسام يفأ رجه   (4)
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أحب إيلَّ من ابن أيب    ارغرية:  من أحب إليك؟ قال،  بوأه:  قات،  من كاهم
 ( 1) ( شويب: الابن أيب الزاند وشويب؟ قف: قات،  الزاند وشويب

ري  هفيان  - ا :  ينةبن  الكن  رنه  ىافت  ألفاظ؛  لرواية  ث ثة  را  
 (4) "مائة" ،(3)"هبوم " ،(2) "تسوم "

  ،(٥)"تسومرا  لفظم؛ "وا ىافت الرواية رنه أي ا  :  موه  بن رقبة  -
 (6)"هبوم"
رروة  - بن  "الرواية    وا ىافت:  هشام  لفظم؛  را   رنه    ،(7)"مائةأي ا 

 (8) " اَكَذا وََكذَ "
يىوبذل:  قات الرواية يف  ك  أن  ا ىافت   هذهبم  الروا  الافظة    ة رن مجيع 

وورقاء  ،  وربأ الرمحن بن أيب الزاند، إف رن شويب بن أيب محزة، رن أيب الزاند

 
 (11/330ك ال: )إك ال هتذيب ال (1)
)أ رجه    (2) "صحيحه"  يف  )8/146البخاري  برقم:  يف 6720(  حبان  وابن  "صحيحه"  (،   

 ( 4338( برقم: )10/182)
)جه  أ ر   (3) "صحيحه"  يف  )٥/87مسام  برقم:  وا16٥4(  "مسنأه(،  يف  )حل يأي   "2/2٩٥  )

 ( 1208برقم: )
 ( 6347( برقم: )11/230و يوا  يف "مسنأه" )أبأ رجه   (4)
 ( 16٥4برقم: ) (٥/88مسام يف "صحيحه" )جه  أ ر  (٥)
 ( 1٩٩68( برقم: )10/44البيهقي يف "هننه الكبري" ) أ رجه  (6)
)ابأ رجه    (7) "صحيحه"  يف  حبان  ) 10/180ن  برقم:  و 4337(  "الكرب (،  يف  ى"  النسائي 

 ( 1123٩( برقم: )1٥7/ 10(، )8٩83( برقم: )8/206)
 ( 1٥/32٥والبزار يف "مسنأه" ) (8)



 

 

 
219 

 الشرعيةجملة العلوم  
 هـ  1442  ع اآلخرربي  واخلمسون  التاسعالعدد  

 

ال ،  "تسوم":  وهؤفء اتفقوا را  لفظة،  بن ر ر رمحن؛  وانفرد مغرية بن ربأ 
 "هبوم" : بافظ

ترجيح أهباب  تا س  في كن  البخاري    ورايه  الافظةاإلمام  :  هلذه 
 : يايمبا ، "هبوم" را ، "تسوم" 
يف حم تفرد مغرية  ،  حيث اتفق ث ثة را  نفس الافظ،  قرينة الوأد  -

 بىاك الافظة 
وقأ وافق  ،  هؤفء اْلربوة يف أيب الزاند  فورقاء أثبت،  الواثقة يف الشيخ  -
 "تسوم" : لفظ را 
الوامة  - الث ،  الواثقة  أوثق  أ،  ثةفشويب  ابن  الزاند يفويايه   حأيث  يب 
 مث مغرية ، ينةارأ

لكن هذا ف  ،  ويب يف ابن أيب الزاندغم من أن مغرية مقأم را  شلر اب  -
فرتجح لفظ  ،  وافق شويبا،  ْلن ورقاء وهو اْلوثق منه يف ذات الشيخ،  ينفوه
 شويب 
أبص   حمىجا    اررجوحة  الافظةهذه  أ رج البخاري  ابلرغم من ذلك  :  قات

هي  يت ت  نىها  والرواية ال،  أيثفظة ف تؤثر يف أص  احلاْلن هذه ال،  وايةالر 
 اْلقوى واْلصح ابجل اة 

 :  احلديث السادس
َرِاي ٍ  ْبُن  َرْ ُرو  ثَدَنا  َمْهِأي ٍ ،  َحأَّ ْبُن  الرَّمْحَِن  َرْبُأ  ثَدَنا  ْبنُ ،  َحأَّ ُم  ثَدَنا َه َّ   َحأَّ

ُمِطيعٍ  اجْلَْوين ِ ،  َأيب  ِرْ َراَن  َأيب  ُجْنأُ ،  َرْن  صَ :  بٍ َرْن  النَّيبُّ  َرَايْ   اَّ قَاَل  ِه هللاُ 
قُدُاوبُُكمْ ":  َوَهاَّمَ  َرَاْيِه  ائْدىَدَاَفْت  َما  اْلُقْرآَن  َرْنهُ ،  اقْدَرُءوا  فَدُقوُموا  اْ ىَدَاْفُىْم  . "فَِإَذا 
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اُد ْبُن  يَدْرفَدْوُه مَحَّ   َوملَْ .  انَ َرْن َأيب ِرْ رَ ،  َهِويُأ ْبُن زَْيأٍ وَ ،  اَتبَدَوُه احْلَاِرُث ْبُن ُربَدْيأٍ "
ُغنْ َوقَالَ .  نُ َوأابَ َة  َهَا َ  ُشْوَبةَ ،  َأر    ِرْ َرانَ ،  َرْن  َأيب  ْوُت ُجْنُأابا :  َرْن  .  قَدْوَلهُ ،  مسَِ

، قَدْوَلهُ ،  َرْن ُرَ رَ ،  َرْن َرْبِأ هللِا ْبِن الصَّاِمتِ ،  َرْن َأيب ِرْ رَانَ ،  َوقَاَل اْبُن َرْونٍ 
  (1) " َأْكثَدرُ َوُجْنُأب  َأَصحُّ وَ 

 :  ريره ى ا را  الراوي وحتفا
أن هذا احلأيث وقع فيه   ا را     -رمحه هللا  -ري  البخاأشار : اتق

 : را  النحو الىايل ، أيب ر ران
 ، (4) وهويأ بن زيأ   ،(3) واحلارث بن ربيأ  ،(2) رواه ه َّم بن أيب مطيع   -
  هللا رايه  يب صا رن الن،  رن جنأب رضي هللا رنه،  ر ران  رن أيب،  ث ثىهم
 وهام 

 
 (٥061رقم  6/1٩8البخاري )صحيح  (1)
(  7/2٩0النسائي يف "الكربى" )(، و 7364( برقم: )٩/111أ رجه البخاري يف "صحيحه" )   (2)

( )8043برقم:   ،)10/3٩٩( برقم:  و 1182٩(  "مسنأه"  (،  يف  برقم:  8/428٥)أمحأ   )
 ( 1673( برقم: )2/163(، والطرباين يف "الكبري" ) 1٩118)

(3)  ( "صحيحه"  يف  مسام  )8/٥7أ رجه  برقم:  والأارم2667(   ،)( "مسنأه"  يف  (  4/2116ي 
( يف 3404برقم:  شيبة  أيب  وابن   ،)  ( برقم:1٥/٥20"مصنفه"  يف  307٩3)  (  والطرباين   ،)

 ( 166( برقم: )2/4٩1أ بن منصور يف "هننه" )(، وهوي1673قم: )( بر 2/163"الكبري" )
  يف مسنأه من طريق أيبأ رجه  احلسن بن هفيان  : )أن  (٩/102فىح الباري )يف    افظ ذكر احل  (4)

ويف آ ره  ب فذكر احلأيث مرفورا  هشام ارخزومي رنه قال مسوت أاب ر ران قال حأثنا جنأ
ارطالب الوالية  يف    ود، لكن قال احلافظحلسن هذا غري موج(، ومسنأ افإذا ا ىافىم فيه فقوموا

مسانيأ؛ ك سنأ احلسن بن  طع من رأة )ووقفت أي اا را  قِ : (2/21الث انية ) بزوائأ ارسانيأ
 ، فاو  هذا احلأيث يف القطوة اروجودة رنأ احلافظيان(هف
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بن احلجاج    شوبةو   ،(2) زيأ الوطار  بن  وأابن  ،(1) ها ة محاد بن  ورواه    -
 رن جنأب موقوفا ، رن أيب ر ران، ث ثىهم ،(3) رنه غنأر من طريق
 ، (4) موقوفا   ربأ هللا بن الصامترن  ،  ر ران  رن أيب ،  ورواه ابن رون  -

 رواية رن ُجنأب لا رمحه هللا مث رجح 
 :  ا والرتجيحدراهة اف ى  

واه النسائي رن  هو ما ر شار إليه البخاري  حأيث ابن رون الذي أ:  تقا
رن ربأ هللا  ك مها؛  ،  مواذ بن مواذ  وأبو ربيأ القاهم بن ه م رن،  اْلزرق
اقرؤوا  :  قال ر ر:  قال،  رن ربأ هللا بن الصامت،  رن أيب ر ران،  بن رون

 ( ٥)   (فإذا ا ىافىم فقوموا، رايه القرآن ما اتفقىم
أ بذلك  رن  نيى ح  احلأيث  رووا  جنأ  الذين  رن  ر ران  هىة  أيب  ب 

بين ا تفرد  ،  فكانوا أكثر رأدا،  وث ثة رووه موقوفا،  ث ثة رووه مرفورا،  رواة

 
البخاري    (1) افظ:  يف غريه، قال احلومل أجأها  (،  7364( برقم: )٩/111 "صحيحه" ) يف ذكرها 

 ( ٩/102)(، انظر فىح الباري فام تقع يل موصولة)
قال  (  2667( برقم: )8/٥7"صحيحه" )  مسام يف  أجأ هذه الرواية موقوفة، ب  مرفورة رنأ  مل   (2)

 ( ٩/102لباري )فىح ا (، انظر:وفافاواه وقع لا صنف من وجه آ ر رنه موق احلافظ: )
يف  (3) احلافظ  البا  ذكر  ) فىح  وصاهاأن    (،٩/102ري  را   إلمسارياي  مسىخرجه  يف  يوي   ،

 د البخاري، وارسىخرج مفقو 
ا(4) بن  هللا  ربأ  رن  ربيأ،  وأبو  النسائي،  موقوفا،  أ رجه  ر ر  رن  النسائي  أ ر لصامت،  جه 

 (3٥٥)ص: ف ائ  القرآن (، وأبو ربيأ 804٥( برقم: )7/2٩1"الكربى" )
 ( 3٥٥، وأبو ربيأ ف ائ  القرآن )ص: (804٥( برقم: )7/2٩1أ رجه النسائي "الكربى" ) (٥)
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أيب ر ران ابن رون رن  الصامت،  بروايىه  بن  ولذا  ،  رن ر ر،  رن ربأهللا 
 (1) (  وجنأب  أصح وأكثر) :قال البخاري

احلافظ وأكثر":  قوله)  :قال  أصح  إهنادا  " وجنأب  أصح  وأكثر  ،  أي 
إف  ،  رن جنأب،  غفري رووه رن أيب ر رانفإن اجلم ال،  وهو ك ا قال،  طرقا

وأما  ،  والذين رفووه ثقات حفاظ فاحلكم هلم،  أهنم ا ىافوا رايه يف رفوه ووقفه
مل خيطئ بن  ": ودقال أبو بكر بن أيب دا، مل يىابع رايها، رواية بن رون فشاذة

 ( 2) ( صواب رن جنأبط إف يف هذا والرون ق
ومىكام  ،  وصأوق،  بم ثقةفهم  ،  وه رن جنأبأما رن ثقة من رو   :قات

  رنه  قالوهويأ؛    ،( 3) (  ثقة صاحب هنة)  :أمحأاإلمام   رنه  قال ف طيع؛،  فيه
ولسويأ غري ما ذكرت أحاديث حسان وليس له مت منكر ف  )  :ابن رأي
  قال : احلارثو   ،(4)   (ينسب إىل الصأق  رنأي يف مجاة من وهو  ،  أييت به غريه

 وه رنه مرفوراهؤفء رو  ،(٥) ( ب احلأيثطر م ) :اإلمام أمحأ رنه
ارشايخ)  :اإلمام أمحأ   رنه  قال :  أابنو  وأما محاد بن    ،(6) (  ثبت يف ك  
احلجاج،  ها ة بن  حيىاجون  ،  وشوبة  ف   اْلثبات  الثقات  اْلئ ة  من  فه ا 
 لىوريف 

 
 (٥061رقم  6/1٩8صحيح البخاري ) (1)
 ( ٩/102فىح الباري فبن حجر ) (2)
 ( 2/140الىهذيب: )هتذيب  (3)
 (٥/2٩٥ل هتذيب الك ال: )إك ا (4)
 (102٩ رقم ٥/2٥8هتذيب الك ال: ) (٥)
 (143رقم  2/24هتذيب الك ال: ) (6)
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أوبذ :  قات يىبم  ر البخ  نلك  روايةاري  الكثرة  أب جن  جح  ،  بقرينيت 
جنأب اي رو ترجيح    أما،  ثقةوال رن  الوقف  را   الرفع  رواية  ف،  ة  أن  احلقيقة 

لاحأيث مرفورا مىابوات رن أيب ر ران   فإن، وأقوى طريقا، الرفع أكثر رأدا
 :  من طريق مل يذكرها البخاري؛ وهي

الباهاي  - فرافصة  رابأ    وقصأ)  : قال احلافظوهو ك ا    ،(1) حجاج بن 
 ة ثبت ثق وهو ،(3) محاد بن زيأ و  ،(2) ( همي

ثقة مقرئ إف أنه  )  :قال احلافظوهو ك ا   ،(4)   الوىكيبن موههارون    -
  : اإلمام أمحأوهو ك ا قال رنه    ،(6) مهام بن حيىي بن دينار  ،(٥) (  رمي ابلقأر

ارشايخ) يف ك   ثبت  را     ،(7) (  مهام  موقوفا  رنه  احلأيث  جاء  لكن 
ربأ الص أ  طريق  ومرفورا من، ةوهو ثق، نرو يزيأ بن ها ريقمن ط  (8) جنأب

روافقىه رواية اجل ارة    لكن رواية الرفع أرجح،  وهو ثقة أي ا،  ثن ربأ الوار ب
 ك ا ف خيف  

 
)النساأ رجه    (1) "الكربى"  يف  )7/2٩0ئي  برقم:   )8042 )  ،( "الكبري"  يف  (  164/ 2والطرباين 

 ( 167٥برقم: )
 (1142رقم  1/224تقريب الىهذيب: ) (2)
  ( 3/8٩(، وأبو يوا  يف "مسنأه" )٥060( برقم: )6/1٩8البخاري يف "صحيحه" ) ه  أ رج  (3)

وابن حبان يف "صحيحه" )1٥1٩) برقم:   برقم: )36/ 3(، )732برقم: )(  ٥/3(،   )7٥٩  ،)
 ( 1673( برقم: )2/163والطرباين يف "الكبري" )

(  7/2٩1ربى" )(، والنسائي يف "الك3402( برقم: ) 211٥/ 4"مسنأه" )الأارمي يف  أ رجه    (4)
 ( 1674( برقم: )2/164، والطرباين يف "الكبري" )(8044برقم: )

 (72٩٥رقم   1/1016يب الىهذيب: )تقر  (٥)
) البخاأ رجه    (6) برقم: )٩/111ري يف "صحيحه"  (  8/٥7(، ومسام يف "صحيحه" ) 736٥( 

 ( 2667برقم: )
 (٩/107وأي  فبن أيب حامت: )اجلرح والى (7)
 ( موقوفا 3403)( برقم: 4/2116 "مسنأه" )الأارمي يفأ رجه  (8)
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 : احلديث السابع
أبهانيأهم   وغريه  البخاري  ُرْرَوةَ أ رج  قَاَلتْ ،  َرْن  َراِئَشَة  َجَاَس  :  َرْن 

اْمرَأَةا  َرْشَرَة  َف  وَ فَدىَدَواَهْأَن    ِإْحَأى  َأْن  أَ تَدَواَقْأَن  ِمْن  أَْزَواِجِهنَّ  َيْكُىْ َن  ْ َباِر 
ئاا أاََنَس ِمْن  ،  َفَ ا أَبُو َزرْعٍ ،  َزْوِجي أَبُو َزرْعٍ :  اِديَُة َرْشَرةَ قَاَلِت احلَْ .  . . . . .  َشيدْ

أُُذيَنَّ  ِمْن َشْحٍم َرُ َأيَّ ،  ُحِايٍ   فَدَبِجحَ ،  َوَمأَلَ  نَدْفسِ َوََبََّحِي  ِإيَلَّ  َوَجَأين  ،  يْت 
أَهْ  ِبشِ يف  ُغنَدْيَ ٍة  َوَدائِ ،  ق ٍ ِ   َوَأِطيٍط  َصِهيٍ   أَْهِ   يف  َوُمَنق ٍ َفَجَوَاِي  َفِوْنَأُه  ،  ٍس 

قَاَل "(  . . . . .َوَأْشَرُب فَأَتَدَق َُّح أُمُّ َأيب َزرْعٍ ،  َوأَْرُقُأ فَأََتَصبَّحُ ،  أَقُوُل َفَ  أُقَدبَّحُ 
 2  (1)"َوَهَذا َأَصحُّ ، اِبْلِ يمِ ،  َّحُ فَأَتَدقَ :  ُ ُهمْ  بَدوْ َوقَالَ : ِأ هللاِ أَبُو َربْ 

 :  اف ى ا يف احلأيث وحتريره
شار اإلمام البخاري رمحه هللا أن حأيث أم زرع هذا ا ىافت فيه  أ :  قات
صحح    " مثابريم(  فأتق ح)  : وقال بو هم(  حنفأتق)  : لفظة را  وجهم   رواية 

 اهمبن روا  ومل يصرح، ق ح"أت"ف: الوجه الثاين

 
 ( 7/28صحيح البخاري ) (1)
البخ   (2) ) أ رجه  "صحيحه"  يف  )  (7/27اري  وم٥18٩برقم:   )( "صحيحه"  يف  (  7/13٩سام 

( )2448برقم:   ،)7/140( برقم:  يف2448(  حبان  وابن   )  ( برقم:  16/2٥"صحيحه"   )
(7104 ( "الكربى"  يف  والنسائي   )8/240( برقم:   )٩08٩ ،)  (8/243( برقم:   )٩0٩0  ،)
(8/248( برقم:   )٩0٩1( برق 8/248(،   )( )٩0٩2م:  بر 8/248(،   )( وأبو  ٩0٩3قم:   )

( برقم:  8/160(، )4702( برقم: )8/160(، )4701( برقم: )8/1٥4يف "مسنأه" )يوا   
(  23/164( والطرباين يف "الكبري" )2٥3) ( برقم: 1/147( والرتمذي يف "الش ائ " ) 4703)

برقم: ) 23/166(، )26٥برقم: ) برقم: )23/167)  (،266(  برقم:    (23/167(، )267( 
(268(  ،)23/171( برقم:   )26٩(  ،)23/173( برقم:  برقم:  23/173)(،  270(   )
(271(  ،)23/173( برقم:   )272(  ،)23/176( برقم:   )273( برقم:  23/176(،   )
 ( ٥83٥( برقم: )7٥/ 6 يف "اْلوهط" )( والطرباين 274)
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نظرت يف احل   لذا  هذا  را   ،  وتىبوىها كاها،  أيثطرق  رواها  من  رورفة 
  ما يل  فىبم  ،  "فأتق ح":  من رواها را  الوجه الثاينو ،  "فأتقنح":  الوجه اْلول

 : ياي
الرمحنرواها    - ربأ  بن  جناب،  هاي ان  بن  حجر  و ،  وأمحأ  بن  راي 

  رروة    بنبأ هللارن ر،  بن رروة  امهش  رن،  رن ريس  بن يونس،  السوأي
   (1) ( تقنحأف) :اْلولالوجه    رابه؛ 
ر ار ورواها    - بن  هويأ،  هشام  بن  حجر ،  ومصوب  بن    وراي 

رن ،  رن هشام بن رروة،  رن ريس  بن يونس  ؛أمحأ بن جنابو ،  لسوأيا
  (2) (  فأتق ح) :الثاينرا  الوجه به؛  رروة، ربأ هللا بن رروة

من:  قات أن ك   الس؛  يىبم  حجر  بن  جنو ،  وأيراي  بن  ،  ابأمحأ 
 را  الوجهم  هاايرو 

الكويف  أبو رقبة  الأ رواها    - السكوين  ،  هأبيرن  ،  بن رقبة بن  الأ 
را     رن رروة ،  حبذا ربأ هللا بن رروة،  به،  رن أبيه،  بن رروة  هشام  رن

 ( 3) ( فأتقنح) الوجه اْلول
 

الب  (1) ) أ رجه  بر 7/27خاري يف "صحيحه"   )( (  7/13٩)(، ومسام يف "صحيحه"  ٥18٩قم: 
( )2448برقم:   ،)7/140( برقم:  "ال  (2448(  يف  )والنسائي  برقم:  8/240كربى"   )

(٩08٩) 
)أ رجه    (2) "صحيحه"  يف  حبان  )16/2٥ابن  برقم:  "مسنأ7104(  يف  يوا   وأبو  ه"  (، 

 (2٥3( برقم: )1/147( والرتمذي يف "الش ائ " )4701( برقم: )8/1٥4)
(  23/167)  اين يف "الكبري" (، والطرب ٩0٩0( برقم: )8/243النسائي يف "الكربى" )رجه  أ   (3)

 ( 268)برقم: 
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ن ب هشامرن ، منصوررباد بن و ، ربأ الوزيز بن حم أ الأراورديرواها  -
 (1) (  فأتق ح) را  الوجه الثاين، وةربأ هللا بن رر  ذاحب، به رن أبيه، رروة
را   ،  رن أبيه به،  هشام  رن،  هويأ بن ها ة بن أيب احلسامرواها    -

 ( 2) ( فأتقنح) الوجه اْلول
رن  ،  يزيأ بن رومانرن  ،  بن رروة  هشام  رن،  رقبة بن  الأرواها    -
 ( 3) ( فأتقنح)  ولرا  الوجه اْل ، به رروة
  رن رروة ، هللا بن رروةن ربأ ر ر ب رن، أالواح القاهم بن ربأرواها  -
 ( 4) ( فأتق ح) را  الوجه الثاين، به

 :  را  أوجه وأُ ىاف رايه ، ا  هشام بن رروةث ري أار احلأم : قات
رنه:  اْلول رروة،  ُروي  بن  هللا  ربأ  رائشة،  رروة،  رن  بوجهي  )  ،رن 
 (  الافظة

أبيه،  رنه  وي رُ :  الثاين رائشة  ،رن  هللا،  رن  ربأ  ررو حبذا  بن    ، ة 
 (  الافظةهي بوج)

رنه:  الثالث بن رومانرن  ،  ُروي  حبذا  ،  رن رائشة،  رن رروة،  يزيأ 
 ( فأتقنح) بافظ، رروةربأ هللا بن 

 
 ( 274( برقم: )23/176( )26٩( برقم: )171/ 23الطرباين يف "الكبري" )أ رجه  (1)
 ( 26٥( برقم: )164/ 23"الكبري" )الطرباين يف  أ رجه  (2)
 ( 268قم: )( بر 167/ 23 يف "الكبري" )والطرباين أ رجه (3)
)جه  أ ر   (4) "الكربى"  برقم 8/248النسائي يف   )( يف "٩0٩3:  والطرباين   )( (  23/173الكبري" 

 ( 272برقم: )
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رن  ،  ر ر بن ربأ هللا بن رروة  ب  من طريق،  وهناك وجه ليس من طريقه
   (فأتق ح)  را  الوجه الثاين، رروة به

 :  دراهة اف ى ا
،  رن رروة،  هللا  رن ربأ،  رن هشام  إف الوجه اْلول  (1) رج الشيخانمل خيُ 

رن هشام    مما يوي رجحان هذا الوجه،  (  فأتقنح)  اْلول افظ  لاب،  رن رائشة
، ومع ذلك رجح البخاري الافظ الثاين،  رنأ البخاري  -من حيث الرواية    -

أنه روى احلأيث رن هاي ان بن  ،  ن حجري بورا،  ربأ الرمحن  ابلرغم من 
  ، (  فأتقنح)  هذا ورد رنه الافظان   وراي    ،رن هشام به،  يونسرن ريس  بن  

(  فأتق ح) لفظ هارقب  ورجح، ( فأتقنح) فأورد البخاري يف الرواية، ( فأتق ح)
راي،   من  احلأيث  تاق   (  فأتق ح)  ورجح،  فأثبىه،  (  فأتقنح)  بافظ  فاواه 

ه  فظ الذي صححه ومل خيرجالبخاري هلذا الامما يوي أن ترجيح  ،  لسبب آ ر
 ن هشامرواة ريرجع حلال ال ف

،  مل أجأ يف حال الرواة رن هشام يف هذا الوجه،  بوأ الرجوع لألهانيأف
اليت  ،  فاْلهانيأ تراوحت بم الصحيحة،  ببا هلذا الرتجيحما ميكن أن يكون ه

 ،أهانيأ البخاري  واحلسنة ارقاربة لبوض،  ا ىاره البخاري  ر ا  ف تق  درجةا 
واها الطرباين بسنأه إىل هشام  اليت ر ف ث  أحأ الطرق    ،وال ويفة،  واروى أة

رقال)  ،فيها بن  يزيأ  بن  الرمحن  ربأ  بن  ابن رأي،  أمحأ  ممن    وهو)  :قال 

 
يث:  يف بوض نسخ البخاري أ رج البخاري: )فأتق ح(، وهذا  طأ ْلنه قال يف آ ر ذات احلأ  (1)

 )وقال بو هم: )فأتق ح(، ابريم، وهذا أصح( 
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بو ها  ،(1) (  يكىب حأيثه بن  الأ،  ويف  بن ر رو  ذكره  ،  جمهول)  :حم أ 
 (2) ( رحا وف توأي ومل يذكر فيه ج ، اتريخ اإله م الذهيب يف
أن    يى ح،  ال رواهتاوالنظر يف ح  ،احلأيثجوه رواية  وأ ختريج و وب:  قات

مىقارب الرواة  اْلهانيأ  ،  رأد  أن  أ يه،  هشامإىل  ك ا  أبيه،  رن  من  ،  رن 
الرواة،  الواثقة كذلكحيث   يرجع حلال  ف  الرتجيح  أن هبب  يؤكأ  ب   ،  مما 

البخاري مل يصرح  ،  جلهة أ رى وود حلال  أبن هبب ترجيحه يف هي ا وأن 
 الرواة 

لغ  جعتر ،  بىقأيري  اجلهةوهذه   لفظ   فبوض،  ويةلناحية  غ ز    الوا اء 
الاغوي،  لغوي(  فأتقنح) أصاه  بم  لف،  وبو هم  أن  را   اتفقوا    ظ ولكنهم 
 حمفوظ يف الاغة (  فأتق ح)

.  ة ارقامحوأما الىق ح من الشراب فهو مأ وذ من الناق)  : قال ابن بطال
:  وهلاوأحسب ق:  ربيأأبو  قال  .  اء ف  تشربار  ترد   اليت   يوه:  يوقال اْلص 

وبوض الناس  :  قال أبو ربيأ.  يأروى حىت أدع الشرب من شأة الر ،  أتق ح
فأتقنح أررا  ،  يروونه  وف  احلراابلنون  ابريم،  هذا  إف  أراه  أبو  .  وف  وقال 

بناهبة  هو الشرب را  ره  لكثرة الانب؛ ْلهنا ليست  ،  أشرب فأتقنح:  هويأ
رج  لصاحبه  وقول ال،  جزه خياا ركان قاي ا نىهب ما  وإمنا يُ ،  ربَ غريها الش

يشر  أو  أيك   أن  را   حثه  لىق حنه:  بإذا  من  ،  وهللا  افزديد  والىق ح 

 
 ( 1/٥23لسان اريزان: ) (1)
 (473رقم  6/1040)ه م اتريخ اإل (2)
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:  فه أبو ربيأ أتقنحمل يور   ي الىقنح ابلنون الذ  ن السكيت يف ابوقال  .  الشرب
 ( 3) لقسط يناو  ،(2) وذكر قريبا منه القاري ،(1) ( أقطع الشراب

من   ل  :  أةفائ لنا  البخاري رمحهيظهر  امأثم ك  تصرا  أن  انوا  هللا 
فقأ أ رج  ،  مبا حيي  ارواينيقباون الرواية ابروىن إذا كانت من مى كٍن رارٍا  

هبا  رمحه هللا حمىجا  "فأتقنح"  لافظ  ارى  نة  لفظة  ،  الرواية  أن  رجح  أنه  مع 
وأوىل أصح  الاف،  "فأتق ح"  أن  تؤدين  وذلك  لفظة  ،  ىناروظىم  لكن 

ارصح وأقوى يف أتأف   "فأتق ح"  اروىن  اْلمر،  راددية  لفظة  ،  يوي غاية ما يف 
اج الرواية  ولذا مل ميىنع من ا ر ،  أوىل من لفظة من حيث الفصاحة وقوة اروىن

 ونبه را  أن غريها أصح منها ، اروىنارى  نة لاَّفظة اررجوحة لكوهنا تؤدي 
أ فائأوهناك   بون  رىة  اإلمامتىواق  بى  اية  اْللفاظ ونقاالبخاري  ها  حرير 

تغ دون  تبأي ك ا وصاىه  "فأتقنح"  ،  يري وف  لفظة  أن  أنه رجح  فبالرغم من 
اْلوىل الرواية  لكن،    ا  ا ىار  را  الافظةور ه  فيها هذه  أن  ،  دت  يىجرأ  مل 
يبأل أو  رنأه،  يغري  اررجوحة  الافظ  هذه  بسياق  الىزم  ُي ،  ب   وف  وهذا 

فالراجح أنه  ، يةاجىه الفقهحبسب ح لاحأيث  يبىقطيع البخار لقائام  حجة ا 
 :  ران؛ مهاويزيأ ذلك وضوحا أمران آ  ، ف ك ا يُريأ،  يروي كان تاق  كان

 
 ( 30٥+7/304ري فبن بطال )اشرح صحيح البخ (1)
 ( 8/88إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) (2)
 ( 20/174ر أة القاري شرح صحيح البخاري ) (3)
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

اْلحاديث اهىخأام هنأ جأ  - يرويا  يأ يف  ارليت  يف ك   ىون  ها خمىافة 
 يأ موضع جأ

مما  ،  يف ارت   ا جنأ ا ى فف  ،  نفس السنأاحلأيث ب  كرري  كان   رنأما   -
الىكرار ك،  يوي أن اف ى ا ليس منه لكن  ،  لسنأرا تاقاه ابان تبوا  يوي 

 جنأ دائ ا ا ى فا يف ارت ولو يسري،  إذا كررها بىوأد السنأ
 
 * * * 
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 :  احلديث الثامن
البخاري رمحه هللا ُموَه أَّ حَ )  :قال  َروَ ،  ثَدَنا  أَبُو  ثَدَنا  َمْنُصورٍ ،  انَةَ َحأَّ ،  َرْن 

إِبْدرَاِهي اْْلَْهَودِ ،  مَ َرْن  َرِضَي هللاُ :  َرِن  َراِئَشَة  لِىُدْوِىَقَها  أَنَّ  بَرِيرََة  اْشرَتَْت  َها  ،  َرندْ
َوِإنَّ  ،  َهايَرَة ِْلُْرِىقَ ِإين ِ اْشرَتَْيُت بَرِ ،  هللاِ َي َرُهوَل  :  تْ فَدَقالَ ،  َواْشرَتََط أَْهُاَها َوَفَءَها

َوَفَءَهاأَْهَاهَ  َيْشرَتِطُوَن  أَْرَىقَ ":  فَدَقالَ ،  ا  ِلَ ْن  اْلَوَفُء  َا  فَِإمنَّ قَالَ .  "أَْرِىِقيَها  :  أَْو 
الثََّ نَ " َها:  قَالَ .  "أَْرَط   فََأْرىَدَقىدْ فَاْ ىَ ري َِ َو ُ :  قَالَ ،  فَاْشرَتهَْتَا  نَدْفَسَهاْت  ،  اَرْت 

.  وََكاَن َزْوُجَها ُحرًّا":  قَاَل اْْلَْهَودُ .   َمَوهُ تُ ا وََكَذا َما ُكنْ ْو أُْرِطيُت َكذَ لَ :  َوقَاَلتْ 
َقِطع   ا َأَصحُّ : قَدْوُل اْبِن َربَّاسٍ وَ . قَدْوُل اْْلَْهَوِد ُمندْ  2 ( 1) "رَأَيْدُىُه َرْبأا

ثدَ )  :وقال أي ا رمحه هللا ثَدَنا ُشْوَبةُ ،  ُرَ رَ ُص ْبُن  َنا َحفْ َحأَّ ،  َرِن احلََْكمِ ،  َحأَّ
فَدَقاَل النَّيبُّ َصاَّ   ،  اْشرَتَْيُت بَرِيَرةَ :  َرْن َراِئَشَة قَاَلتِ ،  اْْلَْهَودِ   َرنِ ،  ْن إِبْدرَاِهيمَ رَ 
ُهَو  ":  َقالَ فدَ ، اة   هَلَا شَ َوأُْهِأيَ ،  "اْشرَتِيَها فَِإنَّ اْلَوَفَء ِلَ ْن أَْرَىقَ ":   َرَاْيِه َوَهاَّمَ هللاُ 

َهِأيَّة  هَلَا َصَأَقة    َزْوُجَها حُ َو :  قَاَل احلََْكمُ ".  "َولََنا  ُمْرَه   ،  رًّاَكاَن  .  َوقَدْوُل احلََْكِم 
ارَأَيْدُىُه : َوقَاَل اْبُن َربَّاسٍ   4  (3) "َرْبأا

 :  اف ى ا يف احلأيث وحتريره
غيث زوج  الة ما يف بيان حأنه وقع    :  أشار البخاري رمحه هللا:  قات

 ،  بريرة را أُرىقت

 
 (67٥4رقم  8/1٥4صحيح البخاري ) (1)
 انظر ختريه أدانه  (2)
 (67٥1رقم  8/1٥4ري )صحيح البخا (3)
 نظر ختريه أدانه ا (4)
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 ( أنه ربأ  ) :موقوفارن ابن رباس فثبت  -
 (  أنه حر  ) :ورن احلكم بن ُرىيبة من قوهل ا، اْلهود بن يزيأ رن  وجاء   -

فه اروقوا  رباس  ابن  حأيث  قولهأما  أهود  )   :و  ربأا  بريرة  زوج  كان 
ف ن لبي  ربأا  مغيث  له  ي،  يقال  إليه  أنظر  هككأين  يف  وراءها  ك  طوا 

 ( 1) ( ( زوج بريرة: ييو، رأيىه ربأا) أو ( ارأينة
يث من غري  فقأ وردا؛ اترة يف آ ر احلأ  وقول اْلهود ،  وأما قول احلكم

 انه إن شاء هللا وهذا ما هيىم بي، واترة مفصوف، فصٍ  بينه وبم احلأيث
،  دواْلهو ،  وقول احلكم،  لكن أنبه أن اف ى ا بم حأيث ابن رباس

ا  ابب  من  الرواية  ليس  الراويى ا  ه،  را   منب   نق  و  ترجيح     ابب 
ا شاهأ  الذي  زماان  را،  حلادثةالصحايب  احلادثة  رن  البويأ  الىابوي  نق     

النيب صا  هللا را،  ومكاان احلادثة وقوت يف زمان  ق،  يه وهاملكون  ب   أي 

 
(  7/48(، )٥281( برقم: )7/48(، )٥280برقم: )  (7/48"صحيحه" )  أ رجه البخاري يف   (1)

( )٥282برقم:   ،)7/48( برقم:   )٥283( "اجملىىب"  يف  والنسائي  برقم:  1/1038(   )
داود٥432/1) وأبو   )   ( "هننه"  )2/237يف  برقم:   )2231( برقم:  2/237(،   )(2232  )

" يف  )جاموهوالرتمذي   "2/4٥0( برقم:   )11٥6" يف  ماجه  وابن   )( ب3/223هننه"  قم:  ر ( 
(  2/473( وأمحأ يف "مسنأه" )2338( برقم: )1472/ 3( والأارمي يف "مسنأه" )207٥)

( )186٩برقم:   ،)2/622( برقم:   )2٥83(  ،)2/7٩7( برقم:  يف  3471(  الرزاق  وربأ   )
( )7/2٥0"مصنفه"  برقم:  يف  13010(  منصور  بن  وهويأ  )"هننه(  برقم:  6/33٩"   )

(12٥7( برقم:6/340(،  أيب12٥8)  (  وابن   )  ( "مصنفه"  يف  برقم:  ٩/4٥7شيبة   )
( برقم:  20/142(، )2٩724( برقم: )1٥/60(، )17878( برقم: )4٥8/٩(، )17877)
(37441) 
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نقاهم منقطوا ،  ةرائشرن    فقأ كان،  لاحأيث  أما رفوه ا ،  وفدهت ا فكان 
 روي حأيثا جأيأا أهن ا أي 

 ،(1) يض يف قصة بريرة مشىهر مسىف  هللا رنها  ئشة رضيحأيث را:  قات
فقأ وقع فيه   ا  ،  زء ارىواق حبالة زوج بريرة من احلرية رنأ الوىقن اجل لك

 : أو اْلهود؛ را  أوجه،  أو جواه من قول احلكم، من حيث الوقف رايها
،  اهيم بن يزيأ النخويرا  إبر ومأاره  ،  راكان حأبنه    ،(2) * روايىه من قوهلا

 رن رائشة؛ وقأ روى هذا الوجه ، النخوياْلهود بن يزيأ   نر
وحفص  ،  وأيب جوفر الرازي،  وُهشيم،  من طريق أيب مواوية،  اْلر ش  -

 وابن ادريس، بن غياث
 حيىي بن يوا  أبو حمياة و ، من طريق هفيان الثوري، بن اروى رمنصور  -
 ريق هويأ بن أيب رروبة ط من، بزيد بن كايأبو موشر  -

 
 ن الصحابة ب  ُروي رن غريها م (1)
)أ رجه    (2) "جاموه"  )(  2/44٩الرتمذي يف  وا11٥٥برقم:  ماجه يف (،  )بن  "هننه"   3/222  )

(، وابن أيب شيبة يف  12٥٩( برقم: )6/340نه" )"هنويأ بن منصور يف  (، وه2074برقم: )
( )٩/4٥7"مصنفه"  برقم:   )17873( اآلاثر"  مواين  "شرح  يف  والطحاوي  برقم:  3/82(،   )

والطحا 4601)  ،)( اآلاثر"  مشك   "شرح  يف  )  11/18٥وي  رقم(،  برقم:  11/18٥بأون   )
(4373(  )11/187( برقم:   )4374( و 11/187(  رقم(  "هنبأون  يف    نه"الأارقطي 
(4/442( برقم:   )37٥٩( الكبري"  "هننه  يف  والبيهقي   )7 /223( برقم:   )1438٩  )
(7/223( برقم:   )1438٩( الكبري"  "هننه  يف  والبيهقي  برقم:7/223(،  رن  143٩3)  (   )

 رائشة قالت: كان زوج بريرة حرا 
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رواه من  وقأ  ،  أبنه كان حرا   ،(1) بن يزيأ النخوي   ن قول اْلهود يىه م* روا
 هذا الوجه 
إهحاق بن    من طريق  جرير و ،  وأيب روانةمن طريق  ،  منصور بن اروى ر  -
 احلنظاي إبراهيم 

،  رنه،  بةومأاره را  شو،  أبنه حر    ،(2)* روايىه من قول احلكم بن ُرىيبة
 ذا الوجه وقأ رواه من ه، رن اْلهود، هيمرن إبرا
 وآدم ، حفص بن ر رمن طريق ، احلجاجن  ب شوبة -

م* روا قول رائشةيىه  الرازيرواه    ،(3) أنه كان ربأا ،  ن  رن  ،  أبو جوفر 
 اْلر ش 

محاد بن    رواه   ،( 4) أبنه كان حرا،  بن يزيأ النخوي* روايىه من قول إبراهيم  
 هاي انأيب بن   رن محاد ، ها ة

 
موه"  ه الرتمذي يف "جا، وذكر مواقا  ( 67٥4( برقم: )8/1٥4ي "صحيحه" )  رجه يف البخار أ  (1)

(  43٩8( برقم: )11/221(، والطحاوي يف "شرح مشك  اآلاثر" )11٥٥( برقم: )2/44٩)
( والبيهقي  4271( برقم: )10/٩1( وابن حبان يف "صحيحه" )43٩8( برقم: )11/221)

( برقم:  7/223( )143٩1برقم: )  ( 7/223( )143٩0( برقم: ) 7/223يف "هننه الكبري" )
 ا ها حر اْلهود: زكان زوج: قال (143٩2)

البخاري يف "صحيحه" )   (2) البيهقي يف "هننه  مواقا  ( 67٥1( برقم: )8/1٥4أ رجه  ، وأ رجه 
 ( 143٩4( برقم: )7/224الكبري" )

)  الأارقطي أ رجه    (3) "هننه"  )442/ 4يف  برقم:  قالت:37٥8(  رائشة،  رن  ب  (  زوج  ريرة  كان 
 أيب أمحأ  مماوكا آلل

مشك   الطحاأ رجه    (4) "شرح  يف  )وي  )11/223اآلاثر"  برقم:  وكان  4401(  إبراهيم:  قال   )
 زوجها حرا
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ريىه يف آ ر  أي جاء النص را  ح،  أبنه كان حرا،  ون تويم يىه د* روا
،  مما مينع اجلزم أبنه من قوهلا،   مهمفصوف رن ك،  رائشة رضي هللاحأيث  

 إبراهيم  أو، أو قول احلكم،  أو قول اْلهود، فيحى   أبنه من قوهلا
 :  وقأ رواه دون تفصي 

رن  ،  يأربأ احل جرير بن  و ،  دىيبةرن احلكم بن ر،  شوبة بن احلجاج  -
،  احلكم)  ؛ ث ثىهممنصور بن اروى ررن    ا  أبو حمياة بن يوحيىي  و ،  اْلر ش
ي(  ومنصور،  واْلر ش بن  إبراهيم  النخويرن  يزيأ  ،  زيأ  بن  اْلهود  رن 
رائشة ،  النخوي ي)  ،(1) رن  أن  حيى    رضي هللا  لكن  رائشة  قول  من  كون 
رائشة  يت ورد رقبها تصريح  بيهة ابلرواية اللكونه ورد يف هناية رواية ش،  رنها
 ( هللا رنهارضي 
الهفي  - اروى ر  قىيبة و ،  ثوريان  ،  ة أيب شيب  رث ان بنو ،  رن منصور بن 

رن اْلهود  ،  رن إبراهيم بن يزيأ النخوي(  وجرير،  منصور)  ك مها،  رن جرير

 
النسائي يف "اجملىىب" )  (1) برقم: )٥24/ 1أ رجه  برقم: )1/681(، )  2613/1(   )34٥0 /2  ،)

(  1/٩02(، )344٩/1قم: )( بر 1/680(، )2074( برقم: )3/222ماجه يف "هننه" )وابن  
( برقم:  11/6147(، )26003برقم: )  (11/611٥مسنأه" )(، وأمحأ يف "46٥6/1م: )برق
(26173( "الكربى"  والنسائي يف   ،)3/86( برقم:   )2407( ،)٥/271( برقم:   )٥613  ،)
(٥/271( برقم:   )٥614(  ،)6/71( برقم:   )61٩3( "مسنأه"  يف  والأارمي   )3/1471  )

"  يف "هننه الكبري  (، والبيهقي1478برقم: )  (3/13ي يف "مسنأه" )لطيالس(، وا233٥برقم: )
(،  2177٥( برقم: ) 10/338(، )143٩3( برقم: )7/223( )143٩2م: )( برق 7/223)

( "مصنفه"  يف  شيبة  أيب  )171/ ٩وابن  برقم:   )167٩1(  ،)٩/4٥7( برقم:   )17871  ،)
(٩/4٥8( برقم:  اآلاث1787٩(  مواين  "شرح  يف  والطحاوي   ،)( )82/ 3ر"  برقم:   )4601  )
 ( 4374برقم: ) ( 11/187(، )4373( برقم: )11/18٥يف "شرح مشك  اآلاثر" )و 
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

ال يزيأ  رائشة،  نخويبن  اْلهود)  ،(1) رن  قول  من  يكون  أن  حيى    ،  لكن 
 (  درقبها تصريح اْلهو اليت ورد واية شبيهة ابلرواية د يف هناية ر ه ور لكون
وحم أ بن  ،  طيالسيوأيب داود ال،  وربأ الرمحن بن مهأي،  هبز بن أهأ  -
رن إبراهيم بن يزيأ  ،  شوبة بن احلجاج  رن ،  ؛ مجيوهمويزيأ بن هارون،  جوفر
أن يكون  لكن حيى    )  ،(2) رن رائشة،  رن اْلهود بن يزيأ النخوي،  ويالنخ
رواي،  كمحلاقول    من هناية  يف  ورد  ابلرواية  لكونه  شبيهة  رقبها  ة  ورد  اليت 

 (  احلكمتصريح  
 :  الرتجيح
أ:  قات لنا  رباس  يىبم  ابن  حأيث  صفة  ن  را   جاء  رنه  هللا  رضي 

بين ا حأيث  ،  (  أاأبن مغيثا كان رب)  :فهو من قوله،  واحأة دون ا ى ا
وقع فيه  (  بريرة  صة رىقوليس ق،  ث أو رقهأي اجلزء ارىواق حبرية مغي )  رائشة

ق  فىارة،  ضح ك ا هبق  ا وا قول اْلهود،  وهلامن  واترة من  ،  واترة من 

 
(،  17871( برقم: )٩/4٥7(، )167٩1( برقم: )٩/171أ رجه ابن أيب شيبة يف "مصنفه" )  (1)

(، والنسائي  320/2٩4( برقم: )18/267أه" )(، والبزار يف "مسن1787٩( برقم: )4٥8/٩)
"الكرب  )3/86)ى"  يف  برقم:   )2407  ،)(٥/271( برقم:  برقم:  6/71)  (،٥613(   )

والطحاوي  61٩3)  ،)( اآلاثر"  مشك   "شرح  ) 11/17٥يف  برقم:  يف  4372(  والبيهقي   )
 (2177٥( برقم: )10/338"هننه الكبري" )

(2)  ( "اجملىىب"  يف  النسائي  ب٥24/ 1أ رجه   )( )2613/1رقم:   ،)1/680( برقم:   )344٩/1  ،)
)بر (  ٩02/1) يف  46٥6/1قم:  وأمحأ   ،)( ب11/611٥"مسنأه"   )( (،  26003رقم: 
 (٥614( برقم: )٥/271(، والنسائي يف "الكربى" )26173( برقم: )11/6147)
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  ومرة ربأا،  دون اضافة  ومرة حرا،  واترة جم  ،  رة من احلكم وات،  قول إبراهيم
 (  بيان قائاهأي يف آ ر احلأيث دون ) دون إضافة

ن اخل ا  ا أرا ،  ي هللا رنهماْلمر الذي يُرجح حأيثه را  حأيثها رض
ب  بم حأيث  ،  ث ابن رباس وقوهلابخاري ليس بم حأيالذي أشار إليه ال

احلكم،  ابن رباس أنه من  ،  هودواْل،  وقول  القارئ ْلول وهاة  يىوهم  حبيث 
ومقطوع موقوا  بم  اخل ا  ر،  ابب  اخل ا  من ابب  الراويوليس  ،  ا  

الوجه هذا  يف  ر،  وهو كذلك  ابن  حأيث  خمْلن  طريق  من  رن  ىا باس  ف 
من  هو    -ذي فصاىه أر ه  الو   -حأيث رائشة    بين ا اخل ا يف،  طريقه ا

 اف ى ا را  الراوي 
رن إبراهيم بن  ، من طريق رأد الثقات طرا من احلأيث؛وقأ ورد هذا ال

لكن  ،  -ك ا هبق    -  ن رائشةر،  رن اْلهود بن يزيأ النخوي،  يزيأ النخوي
 ويم قائاه ع رايه   ا يف تما من واحأ منهم إف ووق

ك ا  ،  (  أنه ربأ)  :ومن قوهلا،  (  أنه حر)  :قوهلا   جاء رنه من  اْلر ش ف
 جاء رنه من غري تويم لاقائ 

اروى رنمو  بن  رنه،  صور  حر)  جاء  قوهلا(  أنه  من  قول  ،  اترة  من  واترة 
 القائ  واترة من غري تويم ، اْلهود

اْلهو ات(  أنه حر)  جاء رنه،  بن ربأ احل يأ  وجرير قول  واترة  ،  درة من 
 من غري تويم القائ  
احلجاج بن  رنهاج،  شوبة  حر)  ء  قول  (  أنه  من  ُرىيبةاترة  بن  ،  احلكم 

 ئ  ويم القامن غري ت واترة
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

واترة  ،  واترة من قوهلا،  اترة من قوله(  أنه حر)   جاء رنه،  احلكم بن ردىيبة
 تويم القائ  غري   من

 واترة من قوهلا ،  افىارة من قوهل ،  اأ ىاف رنه ، اْلهود،  كم أن إبراهيم
وأما  ،  (  أنه حر)  :رواه من قوهلا فقط  قأ ف  د بن كايبشر زي أبو موأما  

 (  أنه حر) :فقط  ل إبراهيماه من قو رو  فقأ  محاد بن أيب هاي ان
أنه من افضطراب:  قات يبأو  ترجيح وجهٍ ،  وهذا  ،  قوةب  حبيث يصوب 

،  واحلكم،  وقول اْلهود،  سلكن البخاري جو  اخل ا بم حأيث ابن ربا
أنه من  لأيه  قال  ،  م وحأيث رائشةج يف ك وأنه مأر ،  قوهل ا  فكأنه رجح 

حر ":  وقوله)  :احلافظ بريرة  زوج  اْلهود"  اوكان  قول  من  قال  و   ،(1) (  مأرج 
الطيالسي)  :البيهقي داود  أبو  أدرجه  شوبة،  هكذا  رن  الرواة  يف    وبوض 
 ( 2) ( احلكموبو هم من قول ، وقأ جواه بو هم من قول إبراهيم، احلأيث

ابن رب القصةاس لكونه موقوا صحمث رجح حأيث  بين ا  ،  ايب شاهأ 
اتبوي كبري صغري،  اْلهود  اتبوي  القصة  وك مها ،  واحلكم  يشهأا  قال  ،  مل 

وقأ صح أنه ح ر القصة  ،  وقول بن رباس أصح ْلنه ذكر أنه رآه)  :احلافظ
يشهأها،  هأهاوشا مل  من  قول  را   قوله  مل  ،  فيرتجح  اْلهود  يأ    فإن 

وأما احلكم فولأ بوأ ذلك  ،  امصا  هللا رايه وه   رهأ رهول هللا ارأينة يف
 ( 3) ( بأهر طوي 

 
 ( ٩/411) فىح الباري  (1)
 ( 143٩3( برقم: )223/ 7)الكربى لابيهقي سنن ال (2)
 ( 12/40فبن حجر ) فىح الباري  (3)
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البخار ميكن  ،  وبوأ هذه اجلولة:  قات ي يف هذا  أن نىورا قرائن ترجيح 
 : وهي، احلأيث
القصة  - الذي شاهأ  الصحايب  نقاه رنهاف،  ترجيح موقوا  را  ،  ي ا 

الىابوم  انقط  ،أقوال  مع  هي ا  اخل ا  ،  ارهاف  ابب  من  ليس  را   وهذا 
 لرتجيح بم اْلدلة يف مسألة فقهية من ا ب  هو، الراوي
وهذا  ،    احلأيث امى   ل ضطرابرا،  تقأمي احلأيث ارىفق ارؤتاف  -

الراوي جتوزايُ  ابن رباس،  وىرب من اخل ا را   ينق ن رن  ورائشة  ،  لكون 
 قصة وقوت يف زماهن ا 

لكونه ليس ، دراجفإن حأيث رائشة مواول ابإل، اجح بواة اإلدر رتجيال  -
 ن ك مها م

مه ة امأثم :  فائأة  له  ،  ارىأم  يف صنيع  ياىزمونأهنم  يىبم    حرفيا   ف 
فرمبا أطاق ارصطاح را  غري أشىهر  ،  واماوا موها مبرونةيىب   ،  ابرصطاحات
بوي  ود اتواْله ،  ود منقطوافالبخاري مس  قول اْله،  من ارواين  به مما قاربه
قولهيس     من  رواه  ر،  مقطورا  ما  من  ارت وهو  قول  ،  اوم  مس   أنه  ك ا 

مره  لانيب،  احلكم  ي فه  مل  أنه  من  فهو    ب  ،  ابلرغم  نفسه  قول  جواه من 
  ويسىفاد من توبري)  :قال احلافظ ،  مقطوع من راوم ارت ف من راوم السنأ

منقطع":  البخاري اْلهود  يفإط ق  جواز    "قول  ارره   ارنقطع  ،  موضع 
ناء  ختصيص ارنقطع مبا يسقط منه من أثن  يف افهىو ال م    فا را اشىهر 
هللا رايه     بم الىابوي والنيب صا إف يف صورة هقوط الصحايب،  السنأ واحأ

 (1) (  وهام فإن ذلك يس   رنأهم ارره 

 
 ( 12/40) فىح الباري فبن حجر  (1)
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

 : احلديث التاسع

ثَدَنا َرْبُأ ال،  اِري َ ِإمسَْ   ُموَه  ْبنُ َحأَّثَدَنا  )  :لبخاري رمحه هللاقال ا  ،  َواِحأِ َحأَّ
ثَدنَ  َباينُّ ا الشَّ َحأَّ »َرَجَم النَّيبُّ  :  ْجِم فَدَقالَ َرِن الرَّ ،  َهأَْلُت َرْبَأ اَّللَِّ ْبَن َأيب أَْوفَ ،  يدْ

َرَاْيِه َوَهاََّم« فَدُقْاتُ    َوهُ اَتبدَ "ْدرِي«   أَ »فَ :  وِر أَْم بَدْوَأُه؟ قَالَ أَقَدْبَ  النُّ :  َصاَّ  هللاُ 
ُمْسِهرٍ  ْبُن  َربْ وَ ،  َرِايُّ  ْبُن  اَّللَِّ َ اِلُأ  َُحاِريبُّ ،  ِأ 

مُحَْيأٍ ،  َوار ْبُن  َرِن  ،  َوَرِبيَأُة 
َباين ِ  اِئَأةِ :  َوقَاَل بَدْوُ ُهمْ الشَّيدْ

َ
 2  (1) "َواَْلوَُّل َأَصحُّ ، ار

 :  اف ى ا يف احلأيث وحتريره
لوقوع    :  قات البخاري  را   أشار  بنا  هاي   هاي ان    ان أيب 
السورةيف حتأيأ    الشيباين الشيباين راليت و   اهم  أوف  قع هؤال  أيب  نها فبن 

 رضي هللا رنه
الواحأ ب)  فرواه اْلكثر  - و الأ  ،  راي بن مسهر القرشيو ،  ن زيدربأ 

، رنه(  أة بن مُحيأوَربي ،  اماريبربأ الرمحن بن حم أ  ،  بن ربأ هللا الطحان
 ر هورة النو را  أهنا 
 ارائأة   بو هم أهنااه ورو  -

 
 (6840رقم  8/172صحيح البخاري ) (1)
( ومسام  6840( برقم: )8/172(، )6813م: )( برق8/16٥لبخاري يف "صحيحه" )أ رجه ا  (2)

( "صحيحه"  ) ٥/123يف  برقم:   )1701(  ،)٥/123( برقم:  يف  1702(  حبان  وابن   )
( )10/278"صحيحه"  برقم:   )4433( "هننه"  يف  منصور  بن  وهويأ  برقم:  (  4/1481( 

(748( "مسنأه"  يف  وأمحأ  برقم 8/43٩6(   )( والبزا1٩433:   )( "مسنأه"  يف  (  267/ 8ر 
( برقم: ) 8/267(، )3328برقم:  أيب شيبة يف "مصنفه" )332٩(  وابن  برقم:  ٥27/14(   )

(2٩370) 
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 :  الرتجيح ى ا و دراهة اف 
ورواها بو هم  ،  بافظ "النور"فقأ جاءت  ،  بن زيد  ربأ الواحأ أما رواية  

القرشي  وايةور   ،(1) خمىصرة ورواية    ،(2)"النور":  بافظ   جاءت ،  راي بن مسهر 
محن بن  الر   ربأ   روايةو   ،(3) "النور":  بافظ  جاءت ،   الأ بن ربأ هللا الطحان

ب  إن    ،(4) أ البخاريع رنغري هذا اروضفام أجأها يف  ،  الكويفاماريب  حم أ 
ابماريب   ررا  الفىح  يف  البخارياحلافظ  رت  شرحه  يىورض  ،  أثنا  ومل 

مُحيأورواية    ،(٥)وايىهلر  بن  رنأ  ،  َربيأة  اروضع  هذا  غري  يف  أجأها  مل 
رواية أيب ثور  من  ا اإلمسارياي  ومىابوىه وصاه)  :لكن قال احلافظ   ،(6)البخاري

ق منيع  بن  بنا وأمحأ  ربيأة  حأثنا  اإلمسارياي  ،(7) (  محيأ  ف  ،  ومسىخرج 
 ومسنأ ابن منيع غري موجودين

 

 
البخاري يف "صحيحه" )   (1) (  ٥/123 "صحيحه" )(، مسام يف 6840( برقم: )8/172أ رجه 

( باف1701برقم:  و (،  "النور"،  "مسنأه" )ظ  ) برقم   ( 8/267البزار يف  را   ( خمىصرا  3328: 
  رب الرجم

يف   (2) مسام  )   أ رجه  )٥/123"صحيحه"  برقم:  "مصنفه"  1702(  يف  شيبة  أيب  وابن   ،)
 ( 2٩370( برقم: )٥27/14)

(3)  ( "صحيحه"  يف  البخاري  )8/16٥أ رجه  برقم:  وأب6813(  "مسىخرجه"  (  يف  روانة  و 
 ( 631٩قم )( بر 4/146)

 ( 6840( برقم: )172/ 8البخاري يف "صحيحه" )ره ذك (4)
 (12/167فىح الباري فبن حجر ) (٥)
 ( 6840( برقم: )172/ 8ذكره البخاري يف "صحيحه" ) (6)
 (12/167فىح الباري فبن حجر ) (7)
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 :   يذكرها البخاري؛ منهالاحأيث مىابوات رن الشيباين مل:  قات
نه  وأ،  خمىصرا را   رب الرجم:  وأحياان،  "النور":  بافظ،  هشيم بن بشري  -

يهود ويهوديةرجم  بن  و   ،(1) ي  غزوان  -حم أ  بن    ،(2) "النور"  :بافظ:  ف ي  
   ،(3) خمىصرا را   رب الرجم : بن احلجاج شوبة

جرير  ك ا  رىابوة  احلافظ  قال،  أشار  حيث  البخاري  رت  شرحه    :أثناء 
  ، (4) (قب  النور أو بوأها:  قات:  ولفظه،  جرير هو بن ربأ هللا رن الشيباينو )

أ البخاري  أن  النهل  شار فيبأو  بوض  يف  ابا  ارى أها  اليت  يف  سخ  حجر  ن 
 هشرح

فقأ  ،  "وقال بو هم":  البخاري بقوله  فقأ وصفه،  ؤفءأما الذي  الف ه 
الو وم ارراد  ممن اتبع ربأ بوض من هبق ذكرهم  ،  ارراد  وقأ يكون،  يكون 

ْلن احلافظ ذكر ما يأل  ،  وهذا أقوى،  "النور":  بافظ،  أ رن الشيباينالواح
أي بوض    "وقال بو هم":  قوله)  : فقأ قال،  هالذي هبق ذكر أة  ربيرا  أنه  

 
)أ رجه    (1) "مسنأه"  يف  )43٩6/ 8أمحأ  برقم:  و 1٩433(  "هنن(،  يف  منصور  بن  ه"  هويأ 

(4/1481( برقم:  ب748(  وأن (،  "النور"  يهو افظ:  رجم  ويه ه  "مسنأه"  دي  يف  والبزار  ودية، 
(8/267( برقم:   )332٩)( "صحيحه"  يف  حبان  وابن   ،10/278( برقم:  من  4433(   )

 طريق: )هشيم بن بشري( خمىصرا را   رب الرجم، وأنه رجم يهودي ويهودية 
 ور"( بافظ: "الن 6317( برقم: )4/146نة يف "مسىخرجه" ) أ رجه أبو روا (2)
 م( خمىصرا را   رب الرج 6318( برقم: )4/146مسىخرجه" )  "ه أبو روانة يف أ رج (3)
 ، ومل أجأ مىابوة جرير أبأا (12/167فىح الباري فبن حجر ) (4)
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رَ ،  ارسا م  منيع،  بيأةوهو  بن  أمحأ  مسنأ  يف  لفظه  طريقه  ،  فإن  ومن 
 (2) (1) وقع يف رواية هشيم  ذاك  ؟بوأ هورة ارائأة أو قباها: فقات) :اإلمسارياي
،  ةبأف من ارائأ ،  يىبم لنا أن البخاري رجح حتأيأ السورة ابلنور:  قات

   :لقرائن منها
أو تسوة  ،  مثانية،  رة النورا هو الشيباين أبهنفقأ رواه رن  ،  قرينة الوأد  -

 و الفهم واحأ  ،  أغابهم من الثقات
الرواية رنه،  الراوي ارخالف  - ،  ومرة تفرد،  اجل ارةف رة وافق  ،  مل تىفق 

ربيأة ض،  وهو  البخاري  ذكره  لفظ  فقأ  را   الواحأ  ربأ  اتبع  من   ن 
 ائأة"ر"ا: وايىه رنأ ابن منيع بافظر  أن: ذكر احلافظو ، "النور"

فيه أن الصحايب اجلاي  قأ ختف   :  "ف أدري":  قوله)  :احلافظل  قا:  فائأة
أدري ف ريب رايه رايه بوض اْلمور الواضحة وأن اجلواب من الفاض  ب   

 (3) ( فيه ب  يأل را  حتريه وتثبىه في أح به
الساف را  أفىت،   ب  رامهللا  القول را  ،  ولذا شأد  ومن  ،  ف ن رام 

 ري ف أد: ضة أن يقولجه  ف  غ ا

 
ا   رب  ، أو خمىصرة رمل أجأه من رواية ه شيم، بافظ: "ارائأة"، ب  وردت رنه: بافظ: "النور"  (1)

 رجم اليهوديم 
 (12/167حجر ) ي فبنفىح البار  (2)
 (12/167ىح الباري فبن حجر )ف (3)
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

 : احلديث العاشر
ِإمْسَاِري َ  ْبُن  ُموَه   ثَدَنا  َرَوانَةَ ،  َحأَّ أَبُو  ثَدَنا  ُحَصْمٍ ،  َحأَّ ُفَ نٍ ،  َرْن    َرْن 

َرِطيَّةَ :  قَالَ  ْبُن  َوِحبَّاُن  الرَّمْحَِن  َرْبِأ  أَبُو  أَبُو ،  تَدَنازََع  الرَّمحَْ َرْبأِ   فَدَقاَل  : بَّانَ ِن حلِِ  
َماءِ رَّأَ ُت الَِّذي جَ َلَقْأ َرِا ْ  َما ُهَو َف أاََب  :  قَالَ ،  يَدْوِي َرِايًّا،   َصاِحَبَك َرَا  الأِ 
ْوُىُه يَدُقولُ :  َلَك؟ قَالَ  بَدَوَثِي َرُهوُل هللِا َصاَّ  هللاُ  :  َما ُهَو؟ قَالَ :  قَالَ ،  هُ َشْيء  مسَِ

طَِاُقوا َحىتَّ أَتْتُوا َرْوَضَة َحاٍج  نْ ا:  قَالَ ،  فَاِرس  وَُكاَُّنا  ،  َمْرَثأٍ َوأاََب    زَُّبرْيَ َرَاْيِه َوَهاََّم َوال
ة  ِمْن  يَها اْمرَأَةا َمَوَها َصِحيفَ َحاٍج فَِإنَّ فِ :  َهَكَذا قَاَل أَبُو َرَوانَةَ :  قَاَل أَبُو َهَاَ ةَ 

اْلُ ْشرِِكمَ  ِإىَل  بَدْاىَدَوَة  ْبِن َأيب  هِبَافَْأتُوين ،  َحاِطِب  أبو ر}.  احلأيث.  (    بأ  قال 
وهو  ،  وحاج تصحيف،  "حاج":  ولكن كذا قال أبو روانة،  حأص  "" اخ:  هللا

 (2)   (1){ اخ"" : وهشيم يقول، موضع
 :  اف ى ا يف احلأيث وحتريره

فيه   ا  وقع أن هذا احلأيث   إىل  هللا  مام البخاري رمحهشار اإلأ:  قات
الرمحن ربأ  بن  حصم  هو،  را   ب رن  رأ  الرمحن  ،  بيأةن  ربأ  أيب  رن 

أيأ اهم الروضة اليت أمر النيب صا  هللا رايه وهام  حت  يف،  رن راي ِ ،  ا يالس
 

 (6٩3٩برقم: ) ( ٩/18صحيح البخاري ) (1)
(  ٥/77(، )3081( برقم: )4/76(، )3007( برقم: )4/٥٩أ رجه البخاري يف "صحيحه" )  (2)

( )3٩83برقم:   ،)٥/14٥( برقم:   )4274( بر 6/14٩(،   )( برقم:  8/٥7)(،  48٩0قم:   )
(62٥٩( بر 18/٩(،   )( ومسام 6٩3٩قم:  "صحيح   (  )يف  )7/167ه"  برقم:   )24٩4  ،)
(7/168( برقم:  د24٩4(  وأبو   )( "هننه"  يف  )3/1اود  برقم:   )26٥0( )بأون  3/2(،   )

( برقم:  1/186( وأمحأ يف "مسنأه" )330٥( برقم: )٥/333ترقيم( والرتمذي يف "جاموه" )
 ( 110٥( برقم: )1/2٩0(، )842( برقم: )1/237)(، 610)
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  حاطب مع امرأة   كىاب الذي أرهاهلرايا ومن موه ابلذهاب إليها إلح ار ا
 إىل قريش
 "حاج": ضاح بن ربأ هللا اليشكريانة الو فقال أبو رو  -
 " اخ": بشريوقال ُهشيم بن  -
ث من طريق  ج احلأيأنه أ ر من ابلرغم ، هذا الافظرجَّح البخاري رمحه مث 

  ،(2) " اخ":  هللا بن ادريس بافظ  ربأ طريق  ومن    ،(1) "حاج":  أيب روانة بافظ
  " اخ" :  بافظ  ومل أجأه رنه  ،(3) "اروضة كذ ":  بافظ:  ومن طريق ُهشيم بشري

و أنه وقع  فيبأ  ،(4)البخاري هنا  إليه  إف ما أشار،  ف يف الصحيح وف  ارجه
 ه لكنه ليس را  شرط ،من طريق آ رله 

 :  دراهة اف ى ا والرتجيح
روانة:  قات أيب  تراجم  يف  حصم ،  ابلنظر  رن  أهنم ،  وُهشيم  لنا  يىبم 

أثبات ث)  :احلافظرنه  قال  فقأ  :  شيمهُ أما  ،  ثقات  الىأليس  ثقة  بت كثري 

 
البخاري يفأ  (1) ( برقم:  1/2٩0( وأمحأ يف "مسنأه" )6٩3٩( برقم )٩/18 "صحيحه" )  رجه 

 ( بافظ "حاج" 110٥)
برقم: )8/٥7(، )3٩83( برقم: )٥/77البخاري يف "صحيحه" ) أ رجه    (2) (، ومسام  62٥٩( 

(  1/٥6محيأ يف "ارنىخب من مسنأه" )  (، وربأ بن 24٩4( برقم: )7/168يف "صحيحه" )
(  443٩( برقم: )11/272شرح مشك  اآلاثر" )والطحاوي يف "بافظ " اخ"،  (،  83برقم: )
 خمىصرا 

(  ٩/147(، البيهقي يف "هننه الكبري" )3081( برقم: )4/76رجه البخاري يف "صحيحه" )أ  (3)
 " خ( بافظ: "كذا وكذا" ومل أجأها رنه بافظ: " ا 18٥03برقم: )

 (6٩3٩( برقم ) ٩/18) البخاري صحيح  (4)
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

السابوة،  واإلرهال اخلفي نأ  رن حصم رلكنه صرَّح ابلىحأيث    ،(1) (  من 
وهو  ،  هو حجة حيىج هبا)  :أبو حامت  هرن  قال)  روانة فقأ وأما أبو  ،  البخاري

 ( 2) ( ( كان نسيج وحأه) :قال اإلمام أمحأو ، ( ثقة، إمام من أئ ة ارسا م 
،  يف حصم   اإلمام أمحأقأمه    ن بشري لكن هشيم ب،  ثبىان  انإمام  نفهذا
 (3) (  ليس أحأ أصح حأيثا رن حصم من هشيم) :فقال

الافظ  رن  برواية احلأيثينفرد ُهشيم    ملوأي ا  :  قات ب   ،  حصم هبذا 
 :  هيو رمحه هللا؛  هنا توجأ مىابوات مل يُنبه إليها البخاري

ح  يصح،  ثقة)  : قال أبو حامت)   ،وهو ثقة  ،(4)  الأ بن ربأ هللا الطحان  -
 (٥) ( ( ثقة) :والنسائي، وأبو زررة،  وأوقال ابن ه، ( احلأيث
بن    - بن  حم أ  صأوق   ،(6) غزوانف ي   قال  )  ،أيثاحل  حسن  وهو 
صأوق  )  : وقال أبو زررة،  (  وكان حسن احلأيث،  كان يىشيع)  : أمام أمحاإل

 ( 7) ( ( من أه  الوام

 
 (7362رقم   1/1023يب: )الىهذ تقريب (1)
 ( 2/301هتذيب الىهذيب: ) (2)
 ( 4/280هتذيب الىهذيب: ) (3)
برقم: )168/ 7مسام يف "صحيحه" )أ رجه    (4) بافظ " اخ"، وأبو داود يف "هننه"  24٩4(   )

 ( خمىصرا 3/2)
 ( 1/٥23هتذيب الىهذيب: ) (٥)
)ه  أ رج  (6) "صحيحه"  يف  ب7/168مسام   )( ورب24٩4رقم:  هللا (،  يف  أ  حنب   بن  أمحأ  بن   

(، وابن  3٩6( برقم: )1/318(، وأبو يوا  يف "مسنأه" )10٩8( برقم: )1/288ائأه" )"زو 
( "صحيحه"  يف  )16/٥7حبان  برقم:  "مصنفه"  711٩(  يف  شيبة  أيب  وابن  " اخ"  بافظ   )

 ( خمىصرا37882( برقم: )20/338)
 ( 3/676ذيب الىهذيب: )هت (7)
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أن   البخاري  ا ىيار  صواب  يؤكأ  الرواية    روانة   أاب ومما  يف  ا ىافت  رنه 
بافظ"،  الافظةهذه   رنه  ُرويت  هبق  فقأ  " اخ"و ،  حاج" ك ا    ،(1)بافظ 

 ( 2) "كذا وكذا"وبافظ ، موافقا هلشيم
افظة ُهشيم را  لفظة   لنا أن هبب ترجيح البخاري ل بم ذلك يىوب:  اتق

 : أيب روانة ابلرغم من ا راج أص  احلأيث من طريقه ا؛ را ياي
ال  - ربأ  بن  يف حصم  ُهشيم  هبق ،  رمحنتقأمي  اإلمام    اهنق  ك ا  رن 
 أمحأ 
، حم أ بن ف ي  بن غزوانو ، حان الأ بن ربأ هللا الطمىابوة ك  من   -

 ظة ا  هذه الافشيم رهل
أشار  - الافظة ك ا  هذه  يف  روانة  ْليب  وقع  الذي    إليه  الىصحيف 

 البخاري أر ه 
الرواية رن أيب روانة  - الافظة  ا ى ا    ب  موافقىه هلُشيم يف ،  يف هذه 

 ة رنه بوض أوجه الرواي
مصحفة  :  فائأة لفظة  ت  ن  إذا  احلأيث  برواية  الرواية  تىواق  لكون 

اثبىة ف    يثاحلأفإن  ،  صحيحة  ت  نه  الصحيح  مع  ي ره  مصحفة  لفظة 
رايها الافظة  ،  الىنبيه  ت  نت  اليت  الرواية  أ رج  البخاري  أن  نرى  فنحن 

 
 (842م: )( برق1/237أ رجه أمحأ ) (1)
 ( 4438( برقم: )11/270ي يف "شرح مشك  اآلاثر" )أ رجه الطحاو  (2)
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

،  اء لكنه نبه أثن،  اارصحفة ومل مينوه ذلك من إ راجها يف صحيحه حمىجا هب
 وبوأ الرواية را  وقوع الىصحيف

فائأة تى  وهناك  بأقةأ رى  رواي  واق  احلأالبخاري وحرصه يف  يث ك ا  ة 
ُي وف حجة    مما،  ومورفة اثقبة ،  مع حترير دقيق ونظر ر يق،  أبلفاظه  وصاه

فالراجح أنه كان  ،  القائام بىقطيع البخاري لاحأيث حبسب حاجىه الفقهية
 -فرمحة هللا رايه من إمام    -، أ ف ك ا يُري، اق يروي كان ت

 
* * * 
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 :  شرعاحلديث احلادي 
َهِوي ْبُن  َبُة  قُدىَديدْ ثَدَنا  لَ َحأَّ ،  أٍ َحأَّ ُرَقْي ٍ ،  ْيث  ثَدَنا  الزُّْهرِي ِ ،  َرْن  َأْ رَبَين  ،  َرِن 

َبةَ  َ َرُهولُ :  قَالَ ، َرْن َأيب ُهَريْدَرةَ ،  ُربَدْيُأ اَّللَِّ ْبُن َرْبِأ اَّللَِّ ْبِن ُرىدْ  اَّللَِّ َصاَّ   َل َّا تُدُويف ِ
قَاَل ُرَ ُر  ،  َربِ ِمَن الوَ   ْن َكَفرَ َر مَ فَ وَكَ ،  ْهُىْخِاَف أَبُو َبْكٍر بَدْوَأهُ ا هللاُ َرَاْيِه َوَهاََّم وَ 

َبْكرٍ  َوَهاَّمَ :  ِْلَيب  َرَاْيِه  هللاُ  َصاَّ   اَّللَِّ  َرُهوُل  قَاَل  َوَقْأ  النَّاَس؟  تُدَقاِتُ   :  َكْيَف 
إَِلَه ِإفَّ :   النَّاَس َحىتَّ يَدُقولُوا"أُِمْرُت َأْن أُقَاِت َ  إَِلَه إِ :  َفَ ْن قَالَ ،   اَّللَُّ فَ  ُ  فَّ افَ  َّللَّ

َواَّللَِّ َْلُقَاتَِانَّ َمْن  :  فَدَقالَ ،  "َوِحَسابُُه َرَا  اَّللَِّ   ِإفَّ حِبَقِ هِ ،  ْفَسهُ َماَلُه َوندَ   َم ِميِ  َرصَ 
ال  َبْمَ  َوالزََّكاةِ فَدرََّق  الِ فَ ،  صَّ َِة 

َ
ار َحقُّ  الزََّكاَة  لَ ،  ِإنَّ  َمنَدُووين  وْ َواَّللَِّ  ِرَقافا َكانُوا   

َلَقاتَدْاىُدُهْم َرَا  َمْنِوهِ   ِل اَّللَِّ ىَل َرُهو ُه إِ ونَ يُدَؤدُّ  َرَاْيِه َوَهاََّم  :  فَدَقاَل ُرَ رُ ،  َصاَّ  هللاُ 
َأْن رَأَْيتُ  َقْأ َشرََح َصأْ »فَدَواَّللَِّ َما ُهَو ِإفَّ  لِْاِقَىالِ  اَّللََّ  َبْكٍر  أَنَّ ،  َر َأيب  ُه  فَدَوَرْفُت 

 2  (1) "ْيِث َرَناقاا َوُهَو َأَصحُّ َرِن الاَّ  اَّللَِّ َوَرْبأُ ،  قَاَل اْبُن بَُكرْيٍ "، احَلقُّ«
 :  اف ى ا يف احلأيث

قات أشار اإلمام البخاري رمحه هللا إىل أن احلأيث وقع   ا يف هياق  
  :بافظ،  فرواه قىيبة،  را  الايث(  . .و منووين"وهللا ل:  فظة يف قول أيب بكرل

:  ؛ بافظصاحل ارصري ن بهللا  وربأ  ، بكريحيىي بن ربأ هللا بن  ورواه  ،  "ِرقاف"
 "رناقا" 

 
 (7284رقم  ٩/٩3ح البخاري )صحي (1)
 هذه رواية الايث، وختريها اتليا  (2)
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را ا أنه أ رج احلأيث ابلافظىم يف مكانم خمىافم ابلرغم من ترجيحه  
 لافظة "رناق" را  لفظة "ِرقال"

روا هويأأما  بن  قىيبة  به،  ية  الايث  بافظرن  رنه  جاءت  فقأ  : ؛ 
 ( 1)"ِرقاف"

ن بكري  ب  حيىي بن ربأ هللا  ورواية  ،(2) ربأ هللا بن صاحل ارصري ية  اوأما رو 
به  ،(3) ارخزومي الايث  رن  بافظ،  ك مها  جاءت  يوي ك ا  ،  "رناقا":  فقأ 

  قال البخاري
 :  دراهة اف ى ا والرتجيح

بن صاحل رواية    رجح   البخاري  أنبذلك  يىبم  :  قات ،  ارصري  ربأ هللا 
ابلرغم  ،  يأرا  رواية قىيبة بن هو،  بكري ارخزومي  نحيىي بن ربأ هللا بورواية  
ثقة )  :قىيبة بن هويأقال احلافظ يف  ،  قىيبة فوقه ا مبراح  يف الواثقةمن أن  

 
(1)  ( "صحيحه"  يف  البخاري  )٩/٩3أ رجه  برقم:   )7284( "صحيحه"  يف  ومسام   ،)1/38  )

( "هنن (  20برقم:  يف  داود  ) أبو  )2/1ه"  برقم:  "اجملى1٥٥6(  يف  والنسائي   ،)( (  1/48٩ىب" 
( برقم: )1/786(، )2442/1برقم:  )( و ٥/3٩80(  "الكربى"  برقم: )3/10يف   )223٥  ،)

(3/410( برقم:   )3418( "هننه"  يف  داود  وأبو   ،)2/1( برقم:  يف 1٥٥6(  والرتمذي   ،)  
( )4/3٥2"جاموه"  برقم:  حبان  2607(  وابن   ،)( "صحيحه"  )1/4٥0يف  برقم:   )217  ،)

الكبري" "هننه  يف  )4/104)  والبيهقي  برقم:   )7420(  ،)8/176( برقم:   )16828  ،)
 ( ٥8٥٥( برقم: )8٥/ 1٥(، والطحاوي يف "شرح مشك  اآلاثر" )186٩8( برقم: )182/٩)

اآلاثأ رجه    (2) مشك   "شرح  يف  )الطحاوي  ) 1٥/8٥ر"  برقم:  ومل(٥8٥6(  يف    ،  أجأها 
 ليست را  شرطهحيح، فيبأو أهنا الص

"صحيحه"  أ رجه    (3) يف  )٩/1٥)البخاري  برقم:  الكبري"  6٩24(  "هننه  يف  والبيهقي   ،)
 ( 1323٥( برقم: )7/3(، )7471( برقم: )4/114)
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الواشرة،  ثبت يف    ،(1) (  من  قال  صاحلبين ا  بن  هللا  صأوق كثري  )  :ربأ 
  يف  قال أبو حامت و   ،(2) (  رةالواشمن  ،  وكانت فيه غفاة،  ثبت يف كىابه،  غاطال
بكري حي بن  هللا  ربأ  بن  هذ)  :ىي  يفهم  وفكان  الشأن  ال  وق،  بهحيىج    ا 

 ( 3) ( كان صأوقا واهع الوام مفىيا:  الذهيب
لكن  ،  وأوثق منه ا موا،  وأوىل،  فالذي يبأو لاوهاة اْلوىل أن قىيبة أرجح

تر  النظر يف  بكريمجة  بوأ  بن  ربأ هللا  بن  لقو ،  حيىي  تفسريا  أيب حامت  جنأ  ل 
  احلجاز يف الىاريخما روى حيىي بن بكري رن أه   )  :اريالبخ  قال ،  فيه  وغريه

كان جار الايث  )  : وقال ابن رأي  ،(4) (  أهابه:  ويف موضع آ ر،  يهفإين أتق
 (٥) (  ورنأه رن الايث ما ليس رنأ أحأ، وهو أثبت الناس فيه، بن هوأ
اجل ي له بسبب  الايث ر زمىه  أثبت يف  ابن بكري  أن  ورنأه من  ،  واروي 

،  جازيم وايىه رن احله يف ر فغالب  وأما ضوفه،  غريه  لايث ما ليس رنأا حأيث  
رنهم  وحأيثه ليس  غريه،  هذا  ووهَّم  البخاري  قأمه  احلافظ،  ولذا    :قال 

بخاري  وإىل ذلك أشار ال.  "هي وهم":  فقال قوم،  وا ىاف يف هذه الافظة)

 
 (٥٥٥7رقم  1/7٩٩تقريب الىهذيب: ) (1)
 (340٩رقم  1/٥1٥تقريب الىهذيب: ) (2)
 ( 4/487ىة: )اية يف الكىب السله رو الكاشف يف مورفة من  (3)
 (12/333ب الك ال: )إك ال هتذي (4)
 ( 4/368ذيب الىهذيب: )هت (٥)
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إيراده رقب  افرىصام  يف  بكري:  بقوله  بن  يل  شيخه،  قال  هن،  يوي  ، افيه 
 (1) (  قا وهو أصحوربأ هللا يوي بن صاحل رن الايث رنا

ما وجأانه من مىابوات رن فوق  ،  ترجيح البخاريومما يؤكأ دقة  :  تاق
 : را  نفس الافظة؛ ومنها، الايث
الزهري*   رن  لوقي   بو ها  :  " "رناقا:  بافظ،  مىابوات  أ رج  وقأ 
 البخاري
من  :  قال ابن موم   ،ثقة رابأ)  ووه  ،(2) شويب بن أيب محزة احل صي  -

 (3) ك ا قال احلافظ ،  ( من السابوة، يأثبت الناس يف الزهر 
راشأ   مو ر   - احلافظ  ،(4) بن  رنه  فاض )  :قال  ثبت  يف  ،  ثقة  أن  إف 

النجود أيب  بن  وراصم  واْلر ش  اثبت  رن  ر،  روايىه  بن  شيئاوهشام  ، روة 
:  حنب ن  ب  أمحأهئ   و )  ،(٥) (  من كبار السابوة،  وكذا في ا حأث به ابلبصرة 

 
 (12/278فىح الباري فبن حجر ) (1)
)أ رجه    (2) "صحيحه"  يف  )2/10٥البخاري  برقم:  "صحيحه"  13٩٩(  يف  حبان  وابن   ،)

برقم:1/44٩)  )  (216( "اجملىىب"  يف  والنسائي  برقم1/60٩(،   )(  :30٩2/8(  ،)1/786  )
( "الكربى" ) 3٩83/8برقم:  برقم: )3/412(، ويف  برقم: )4/267(، )3421(   )428٥  ،)

( الكبري"  "هننه  يف  ) (  4/104والبيهقي  )741٩برقم:  "مسنأه"  يف  وأمحأ  برقم:  1/46(،   )
 ( ٥8٥4( برقم: )1٥/84(، والطحاوي يف "شرح مشك  اآلاثر" )118)

 (2813رقم  1/437تقريب الىهذيب: ) (3)
)أ رجه    (4) "مسنأه"  يف  )1/113أمحأ  برقم:  "مسنأه"  341(  يف  والبزار  برقم:  1/333)(،   )

(216) 
 (68٥7رقم  1/٩61تقريب الىهذيب: ) (٥)
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الزهري  يف  أثبت  له  .مو ر:  قال  ؟من  أحاديث  :  الق   ؟فيونس:  قي   روى 
   ،(1) ( منكرة
اْلياي  - يزيأ  بن  احلافظ  ، (2) يونس  رن )  :قال  روايىه  يف  أن  إف  ثقة 

 (3) ( كبار السابوة من  ، الزهري ومها قاي  ويف غري الزهري  طأ
الشامي  - مرة  بن  الثامنة،  صأوق)  وهو  ،( 4) إبراهيم  قال   ا  ك  ،(  من 
 ( ٥) احلافظ
مل أمسع أحأا يف  ) :قال ابن رأي قال رنه ،( 6) ْلصيأهاي ان بن كثري ا -

،  وله رن الزهري ورن غريه أحاديث صاحلة:  قال، غري الزهري شيئاروايىه رن  
 ( 7) ( وف أبس به

راش  - بن  اجلزريالنو ان  الذهيب  ،(8) أ  رنه  وقال  .  ضوف)  : قال 
 ( ٩) ( ريث يف حأيثه وهم ك، صأوق: البخاري

 
 (7188رقم   32/٥٥1هتذيب الك ال: ) (1)
(، لكن جاء رنه بافظ:  ٥8٥٩( برقم: )1٥/88" )الطحاوي يف "شرح مشك  اآلاثرأ رجه    (2)

 (2/ 2داود يف "هننه" )يب "رقاف" رنأ أ
 (7٩76رقم   1/1100تقريب الىهذيب: ) (3)
 ( ٩41( برقم: )1/288ين يف "اْلوهط" )والطربا (4)
 (2٥1رقم  1/116: )تقريب الىهذيب (٥)
 ( ٥8٥2: )( برقم 1٥/83الطحاوي يف "شرح مشك  اآلاثر" )أ رجه  (6)
 ( 2/106هتذيب الىهذيب: ) (7)
 ( 216( برقم: )1/333)  "مسنأه"البزار يفأ رجه  (8)
 ( ٥846رقم  3٩٩/ 4رواية يف الكىب السىة )الكاشف يف مورفة من له  (٩)
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 (2) ( من السابوة، صأوق خيطئ) وهو ،(1) أيب حفصة البصريبن  حم أ   -
الزبيأي  - رامر  بن  الوليأ  بن  بن  ،  الوجاي  رنه  قال  ،(3) حم أ  وراي 
 (4)  ( ثبت: زاد راي. ثقة: والنسائي، وأبو زررة الرازي، ارأيي
هريرة *   أيب  رن  لازهري  طريق،  (  رناقا)  مىابوات  بن  :  من  هويأ 
الرمحن  ،(٥) ارسيب ربأ  بن  ها ة  إم  ،(6) أبو  غنيانامان كبومها  رن    ريان 
 الىوريف 
 :  هلذه الافظة، وبذلك يىبم لنا هبب ترجيح البخاري:  قات
 أكثر وأشهر ،  "رناق": فإن الذين رووا احلأيث بافظة، قرينة الوأد -
لاشيخا  - فيه،  ر زمة  الايث،  والىثبت  الناس يف  أثبت  ،  فابن بكري من 
ناس  من أثبت الن راشأ  ومو ر ب،  وشويب بن أيب محزة،  يه البخار مولذا قأ
 يف الزهري 

 
 ( ٥8٥٩( برقم: )1٥/88)الطحاوي يف "شرح مشك  اآلاثر" أ رجه  (1)
 (٥863رقم  1/838تقريب الىهذيب: ) (2)
)أ رجه    (3) "اجملىىب"  يف  برق 60٩/ 1النسائي   )( ويف 30٩1/7م:   ،)  ( برقم:    ( 4/266"الكربى" 

 (٥8٥3( برقم: )84/ 1٥(، والطحاوي يف "شرح مشك  اآلاثر" )4284)
 (٥673رقم   26/٥86ذيب الك ال: )هت (4)
(،  3٩8٥/10( برقم: )1/787(، )30٩3/٩( برقم: )60٩/ 1اجملىىب" )النسائي يف "أ رجه    (٥)

(، والطحاوي يف "شرح  4286( برقم: )267/ 4(، )3423( برقم: )3/412ويف "الكربى" )
 (٥861( برقم: )1٥/88مشك  اآلاثر" )

 ( ٥861( برقم: )1٥/88) حاوي يف "شرح مشك  اآلاثر"الط أ رجه  (6)
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،  مث  اجل ارةرواه رن الزهري ، ف ث  شويب،  اضطراب رواية ارخالف -
 ورواه خمالفا 
لف:  فائأة وفيه  احلأيث  خُيرج  قأ  البخاري  تؤدى  أن  لكنها  مرجوحة  ظة 
تنبيهه ،  حهيوذلك لكونه أ رج احلأيث يف مكان آ ر من صح،  اروىن مع 

يف احلأيث هنا فقأ أ رج  ا  ك ،  منها  أصح ريها  جوحة وغرا  أهنا لفظة مر 
الزهري رن  رقي   طريق  من  ربيأ،  احلأيث  بافظ،  رن  هريرة؛  أيب  :  رن 

وهي الافظة  ،  رناقا" أوىل":  وأن لفظة،  ونبه را  أهنا لفظة مرجوحة،  "رقاف"
وهذا يألنا را   ،  ي بهر رن الزه،  شويب بن أيب محزةاليت أ رج حأيثها رن  

البخا ورنادقة  بىحري  ارىونيىه  وصاىهك  رير  بىقطيوه ،   ا  القول  ُي وف  مما 
 لاحأيث 

الافظة   هذه  من  اربالغةفارراد  قىال    ؛أهاها  يف  بكر  أيب  حزم  إلظهار 
، أبي الافظىم صأر اخلطاب منه رضي هللا رنه  وهذا مىحقق،  مانوي الزكاة

 لكوهن ا تأفن را  شيء يسري
احلافظ الوِ )  :قال  يطاقوقي   صأ   قال  اْل؛  رامٍ   ةِ قرا   إىل وذهب    كثر 

قال  .  .  .  ه البوريوق  بوأن ارراد به احلب  الذي يُ ،  قال را  حقيقىهمح  الوِ 
وك  ما كان  .  . .  :  الىي ي  وقال بن،  قال اهم را يوق  به البوريالوِ :  أبو ربيأ

قال ما يوق  به  لوِ ارراد اب  نوالصحيح أ:  قال،  يف هذا السياق أحقر كان أباغ
وقأ  ،  اارراد به اربالغة قوله يف الرواية اْل رى رناق  لألي  را  أن ل وا قا البوري 

صاه أهنم مىت منووا شيئا كانوا يؤدونه إىل رهول هللا صا  هللا  وحا  قال اخلطايب
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ه  وجحأِ   الواجبِ   وهام ولو ق  فقأ منووا شيئا واجبا إذ ف فرق يف منعِ   رايه
 (1) (  ي  الكثري القابم 

 (2) (  من أوفد اروز مر يف الزكاة هو اْلنث " رناقا") : وقال الكرماين
 ( 3) بلفظ "أصح" أمثلة الرتجيح الفقهي

ا   البخاري ابلرتجيح بم أوجه الراوية ر  اضع اليت صرح فيهاي ارو تاك ه
  لكنها ،  لكن وجأت بوض اْلمثاة اليت ُيصرح فيه البخاري ابلرتجيح،  الشيخ

ر اف ى ا  ابب  من  يف  ا   ليست  الروايةالشيخ  أن    وقأ،  ابب  يل  بأا 
اف حقيقة  يبم  توايق خمىصر  مع  البخاريأمجوها  إليه  أشار  الذي  ،   ى ا 

 ورجح بوض أوجهه
 :  ارثال اْلول
   ِإفَّ »َغرْيَ َأْن فَ هُتَْجرَ :  َرفْدُوهُ ،  ُمَواِويََة ْبِن َحْيَأةَ   َويُْذَكُر َرنْ )  :قال البخاري
 ( 4) ( ُل َأَصحُّ يف البَدْيِت« َواَْلوَّ 

 ب  هو ابب،  يف ابب الرواية  را  الشيخ  ن ابب اف ى اليس موهذا  
والبخاري ك ا  ، ترجيح حأيث را  حأيث يف فقه مسألة اهلجر  ارج البيت

 
 (12/278فىح الباري فبن حجر ) (1)
 ( 2٥/36الكواكب الأراري يف شرح صحيح البخاري ) (2)
أ  (3) من  ابلرغم  هنا  اْلمثاة  هذه  مادةذكرت  من  ليست  الرت   هنا  بم  الفرق  أبم  جيح  حبثنا، كي 

يسىأرك من  بياهنا    الفقهي والرتجيح احلأيثي، وحىت ف  ببحثنا فكان  الغاية  ينظر  وهللا    -هلذه 
 -أرام 

 ( 7/32صحيح البخاري ) (4)
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اهلجر َبواز  أي ذ  أنس    يظهر  أ رج حأيث  حيث  البيت  رضي هللا   ارج 
رهول هللا:  قال،  رنه شهراصا  هللا  آىل  نسائه  من  وهام  رايه  يف ،      وقوأ 

ي رهول هللا إنك آليت را  شهر؟  :  فقي ،  لىسع ورشرينفنزل  ،  مشربة له
 (1) »إن الشهر تسع ورشرون«: قال

وهام نساءه    النيب صا  هللا رايه  (2) ابب هجرة )  وأورد اجل اة السابقة يف
بيوهتن أنس  ،(3) (  يف غري  ما را،  فصحح حأيث  هذه  رضه يف  وقأمه را  

بيُ   وررب  )  :القسط ينقال  ،  ارسألة اارؤل ف  إىل  ذكر  إشارة  لاى ريض  ليت 
 (4) ( حية ل حىجاج بذلكاحنطاط رتبىه ابلنسبة لغريها مع الص  

 
(1)   ( "صحيحه"  يف  البخاري  برقم:1/8٥أ رجه   )  (378(  ،)1 /13٩( برقم:   )68٩  ،)

برقم: 1/147)  )  (732(  ،)1/147  )( )733برقم:   ،)1/160( برقم:   )80٥ ،)  (2/47  )
( )1114برقم:   ،)3 /27 ( برقم:   )1٩11(  ،)3/13٥( برقم:   )246٩( برقم:  (  7/32(، 

(٥201(  ،)7/4٩( برقم:   )٥28٩(  ،)8/13٩( برقم:  "صحيحه"  6684(  يف  ومسام   )
(2/18( برقم:   )411  ،)(2/18( برقم:   )411(  ،)2/18( برقم:   )411( برقم:  2/18(،   )
(411)(  ،2/18( برقم:  يف  411(  والنسائي   )( )1/17٩"اجملىىب"  برقم:   )7٩3/1  ،)
برقم:  1/18٥) برقم: )1/22٩(، )831/1)(  برقم: )1/682(، )1060/1(   )34٥6/2  )

( "هننه"  يف  داود  )1/233وأبو  برقم:   )601( "جاموه"  يف  والرتمذي  برقم:  1/387(   )
(  2٩4/ 2(، )876( برقم: )2/٥0)ماجه يف "هننه"    ( وابن6٩0( برقم: )68/ 2(، )361)

 ( 136/ 446( برقم: )2/18٥( ومالك يف "اروطأ" ) 1238) برقم:
 أكثر من طبوة، ورمبا بافظ "هجر" تسىحسن  هكذا يف البخاري يف  (2)
 ( 7/32اري )صحيح البخ (3)
 ( 8/100يح البخاري )إرشاد الساري لشرح صح (4)
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ة أحأان  قات ي رهول هللا ما حق زوج :  قال)  ،حيأةمواوية  ولفظ  :  قات
وجه  ت رب ال"أن تطو ها إذا طو ت وتكسوها إذا اكىسيت وف  :  رايه؟ قال

 ( 1)  (وف تقبح وف هتجر إف يف البيت
 : ينارثال الثا

هللا رمحه  البخاري  يَدُقولَ )  :قال  َأْن  ِهريِيَن  اْبُن  الصََّ ةُ :  وََكرَِه  َنا  ،  »فَاتَدىدْ
 ( 2) (  َرَاْيِه َوَهاََّم َأَصحُّ يبِ  َصاَّ  هللاُ َوَلِكْن لِيَدُقْ  ملَْ نُْأرِْك« َوقَدْوُل النَّ 

َنا  فَاتدَ :   ِ اَبُب قَدْوِل الرَّجُ "ي ك مه هذا يف  البخار   أورد:  قات مث  ،  "الصََّ ةُ ىدْ
ثَدَنا أَبُو نُدَوْيمٍ :  أ رج فيه حأيثا واحأا هو َبانُ :  قَالَ ،  َحأَّ ثَدَنا َشيدْ ،  َرْن حَيْىَي ،  َحأَّ

قَدَىاَدةَ َرْن َرْبِأ اَّللَِّ ْبِن   َنَ ا حَنُْن ُنَصا ِ :  قَالَ ،  َرْن أَبِيهِ ،  َأيب  النَّيبِ  َصاَّ   ي َمَع  بَديدْ
وَ  َرَاْيِه  إِ هللاُ  رَِجالٍ ْذ مسَِ َهاََّم  َجَاَبَة  قَالَ ،  َع  َصاَّ   قَالُ :  فَدَا َّا  َشْأنُُكْم؟«  :  وا»َما 

 
وأبو  (  2٥67/1( برقم: )1/٥14(، )243٥/2( برقم: )1/487"اجملىىب" )أ رجه النسائي يف    (1)

( "هننه"  يف  ) 2/210داود  برقم:   )2142(  ،)2/210 ( برقم:   )2143( برقم:  (  2/210(، 
(،  2424( برقم: )4/222)م((، )  21٩2( برقم: )4/60( والرتمذي يف "جاموه" )2144)
(٥/104( برقم:   )3001(  ،)٥/210( برقم:  وابن3143(  "هننه"    (  يف  (  1/1٥8)ماجه 

( )234برقم:   ،)3/٥6 ( برقم:   )18٥0،)  (3/٥7٥( برقم:   )2٥36( برقم:  34٩/٥(،   )
(4287(  ،)٥/34٩( برقم:  وأمحأ  4288(   )( "مسنأه"  )8/4610يف  برقم:   )20330  ،)
(8/4611( برقم:   )20332(  ،)8/4612( برقم:   )20334( برقم:  4617/٩(،   )
 (20341( برقم: )4618/٩(، )20337)

 ( 1/12٩بخاري )صحيح ال (2)
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ُىُم الصَّ ََة فَدَوَاْيُكْم اِبلسَِّكيَنةِ »َفَ  تَدْفَوُاوا ِإَذا  :  اْهىَدْوَجْاَنا ِإىَل الصَّ َِة؟ قَالَ  ،  أَتَديدْ
 ( 1) وا«َفَصاُّوا َوَما فَاَتُكْم فََأَتُّ  ْكُىمْ َفَ ا أَْدَر 
ابن أيب شيبة  حأيث  أما ما أ رجه  أزهر :  قال،  ابن هريين فهو  حأثنا 
ابن  ،  الس ان قالرن  يقول)  :رون  أن  يكره  حم أ  الص ة  :  كان  فاتىنا 
 (2) (  ف ن مل أدرك مع بي: ويقول

هو  ب   ،  ويوهذا ك ا ف خيف  ليس من ابب اف ى ا را  الرا:  قات
الفقهي اف ى ا  ابب  أن  ،  من  هريين كره  وذلك  ارسام  أنابن  :  يقول 

الص ة" يقول،  "فاتىنا  الص ة":  ب   نُأرك  الن،  "مل  أن  يب صا  هللا  يف حم 
منها كونه   جزء  فاته  من  را   الفوات  لفظ  أطاق  وهام  مع  ،  مسبوقرايه 

درك ركوة من  أمن  ":  لقول النيب صا  هللا رايه وهام،  إمكان إدراكه را فاته
 

"صحيحه"    (1) يف  البخاري  )1/12٩)أ رجه  برقم:   )63٥(  ،)1 /12٩( برقم:   )637  ،)
(1/130( برقم:   )638( برق 2/8(،   )( )٩0٩م:  "صحيحه"  يف  ومسام  برقم:  2/100(   )
( وابن  604( برقم: )101/ 2(، )604) ( برقم: 2/101(، )603( برقم: )101/ 2(، )603)

يف   ) زمية  ب3/٥3"صحيحه"   )( )1٥26رقم:   ،)3/141( برقم:  يف 1644(  حبان  وابن   )  
( )٥/٥1"صحيحه"  برقم:   )17٥٥(  ،)٥/٥21( برقم:   )2147( برقم:  600/٥(،   )

(2222(  ،)٥/601( برقم:   )2223( "اجملىىب"  يف  والنسائي   )1/1٥6( برقم:   )686/1  ،)
برقم 1/178)  )(  :78٩/1) ،  ( "هننه"  يف  داود  برق 1/212وأبو   ) ( )٥3٩م:   ،)1/212) ،  

( "جاموه"  يف  )1/٥86والرتمذي  برقم:  وا٥٩2(   )( "مسنأه"  يف  برقم:  2/803لأارمي   )
 ( 1320قم: )( بر 2/814(، )12٩7برقم: ) ( 2/803(، )12٩6)

 ( 8٩18برقم: )( 6/80أ رجه ابن أيب شيبة يف "مصنفه" ) (2)
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فقأ الص ة"  الص ة  ال  ،(1) أدرك  مس   اجلزء  فإذا  وهام  رايه  هللا  صا   نيب 
ما مل يُأرك كاه  س    أن يُ ف ن ابب أوىل  ،  الذي ميكن تأاركه فوااتارسبوق  
 بذلك

اررفوع البخاري رجح احلأيث  أن  الرأي اجملرد  أي  وهذا من ابب  ،  را  
 د ترجيح الألي  الصريح را  افجىها

ره كره  اواه بسبب شأة ور ف،  ن هبب كراهة ابن هريين هلذا الافظأما ر
 أن يُنسب الىقصري لاقأر ولو ض نا 

احلافظ الاف)  :قال  قال،  ظفإمنا كرهه من جهة  نأرك":  ْلنه  مل  ، "وليق  
،  فيه نسبة رأم اإلدراك إليه، "مل نأرك" :لكن قوله، وهذا حمص  موىن الفوات

 (2) (  ذي حلظه بن هريينك هو الفاو  ذل ، "فاتىنا"خب ا 
أ)  :وقال ابن رجب أو بغري ،  فوته بوذر كنوم ونسيانن توقأ يفرق بم 

اب،  رذر الىأارك  إلمكان  تفت؛  مل  بوذر  هريين  .  لق اءفإن كان  ابن  وكان 

 
ومسام يف  (  ٥80( برقم: )1/120(، )٥٥6( برقم: )1/116بخاري يف "صحيحه" )أ رجه ال  (1)

(،  607( برقم: )2/102(، )607م: )( برق2/102(، )607( برقم: )2/102"صحيحه" )
( برقم:  1/12٥(، )2/ ٥14( برقم: )1/12٥)  ( والنسائي يف "اجملىىب"60٩( برقم: )2/103)
(٥1٥/3(  ،)1/132( برقم:   )٥٥2/1(  ،)1/133)  ( )٥٥3/2برقم:  برقم:  1/133(،   )
( وأبو داود يف "هننه"  1424/1( برقم: )1/303(، )٥٥٥/4( برقم: )1/133(، )٥٥4/3)
(1/436( برقم:   )1121( "جاموه"  يف  والرتمذي   )1/٥2٩  ) ( يف  ٥24برقم:  ماجه  وابن   )

( )1/447"هننه"  برقم:   )700  ( ) 2/20٩)م((،  برقم:   )1121 )( برقم:  2/211،   )
 ( 20/8( برقم: )2/14الك يف "اروطأ" )( وم1122)

 ( 2/116حجر )فىح الباري فبن  (2)
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ويكره أن يىكام مبا فيه نوع توهع    ،ويىحفظ فيه،  لشأة ورره يىورع يف منطقه
 (1) (  ة الوربوإن كان هائغاا يف لغ، أو جتوز

 :  ارثال الثالث
قَالَ اَبُب  )  قال َغرْيِِهمْ ،  َأَقة  َّللَِّ ارِي صَ دَ ":  ِإَذا  أَْو  لِْاُفَقَراِء   ْ يُدَبمِ  فَدُهَو  ،  َوملَْ 

أَرَادَ ،  ئِز  َجا َحْيُث  أَْو  اَْلقْدَرِبَم  َوَهاََّم    ،"َوَيَ ُوَها يف  َرَاْيِه  َصاَّ  هللاُ  النَّيبُّ  قَاَل 
طَ  حِ ِْلَيب  قَالَ ْاَحَة  إِ ":  َم  أَْمَوايل  َبرْيَُحاءَ َأَحبُّ  َّللَِّ َوإِ ،  يَلَّ  َصَأَقة   َا  فََأَجاَز  ،  "هنَّ

َوَهاَّ  َرَاْيِه  َصاَّ  هللاُ  َذِلكَ النَّيبُّ  بَدْوُ ُهمْ ،  َم  يُدبَ ":  َوقَاَل  َيُوُز َحىتَّ  ِلَ نْ فَ   َ ، "مِ 
 ( 2) ( َواَْلوَُّل َأَصحُّ 
  أن الصأقة دون مفاده  ،  بوض الفقهاءأي فقهي لأشار البخاري لر :  قات
را  تويم  فرجح  ،  غريهم  وأفقراء    ب  فبأ من وصفهم،  ف جتوز  يهارىصأق 

 النيب  "صأقة هلل" فأجازها: قالالبخاري اجلواز حلأيث أيب طاحة حم 
ومل  ،  داري صأقة هلل:  ابب إذا قالاك يف "هاق البخاري ك مه ذ:  قات

أو غريهم لافقراء  أراد،  زفهو جائ ،  يبم  أو حيث  اْلقربم  ومل  ،  "وي وها يف 
أرضي أو بسىاين  :  ابب إذا قال":  مث رقأ بوأه،  وعي حأيث مرف يورد يف أ

جائز فهو  أمي  رن  هلل  ذلكوإ،  صأقة  رن  يبم  مل  حأيث ،  "ن  فيه  :  وأورد 

أ ربين  :  قال،  أ ربان ابن جريج،  أ ربان خماأ بن يزيأ،  حأثنا حم أ بن ه م
  أن هوأ )  : رنه اأنبأان ابن رباس رضي هللا:  يقول،  مةه مسع ركر أن،  يوا 

 
 ( ٥/388فىح الباري فبن رجب ) (1)
 ( 4/7ح البخاري )صحي (2)
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ي رهول هللا إن  :  فقال،  رضي هللا رنه توفيت أمه وهو غائب رنهابن ربادة  
وأان توفيت  رنها  أمي  قال،  غائب  رنها؟  به  تصأقت  إن  شيء  :  أينفوها 

 (1) ( فإين أشهأك أن حائطي ارخراا صأقة رايها: قال، »نوم«
يففقأ   ااكىفي  الباب  ارواق  طاحة  أيب  حبأيث  يف  ْلنه  ،  ْلول  وصاه 
أ  جادة،  رىأبواب  لابخاري  وهذه  ابٍب    يُواقحيث  ،  موروفة  يف  احلأيث 
، حجىه  وهنا زاد البخاري،  يف ابٍب آ رإشارة إىل أنه وصاه  ،  بذلكمكىفيا  
أيث هوأ اروصول لىقوية  ارى  ن حلابلباب الثاين  ،  بابهذا ال  أرداحيث  
  صحة الصأقة من غري فإهن ا موقودان ل ،  البابم   لىه را  حية دفلص،  حجىه
وهذا كاه ف ر قة له ابف ى ا را   ،  وصفا أو رينا  أق رايهمارىص  حتأيأ

رجح فيه البخاري ما ر أه  ،  ب  هو   ا فقهي،  وايةالشيخ يف ابب الر 
 ي  الأل

 
(1)   ( البخاري يف "صحيحه"  )4/7أ رجه  برقم:  ب٩/4(، )27٥6(   )( (  4/11(، )2762رقم: 

( "صحيح2770برقم:  يف  وابن  زمية   )( برقم:  4/211ه"   )(2٥01( برقم:  4/211(،   )
(  1/72٥( والنسائي يف "اجملىىب" )1٥36برقم: )(  1/420سىأركه" )( واحلاكم يف "م2٥02)

( )(36٥6/4برقم:   ،1/72٥( برقم:   )36٥7/٥( "الكربى"  يف  والنسائي  برقم:  6/163(   )
(6448(  ،)6/163( برقم:   )644٩( "هننه"  يف  داود  وأبو   )3/78( برقم:   )2882  )

يف   )والرتمذي  )2/48"جاموه"  برقم:  "هن66٩(  يف  والبيهقي   )( الكبري"  برقم:  6/278نه   )
(127٥٥( "مسنأه"  يف  وأمحأ   )2/73٩( برقم:   )313٩(  ،)2 /816( برقم:   )3٥73  ،)
( وربأ الرزاق يف  2٥1٥رقم: )( ب4/3٩3يوا  يف "مسنأه" )( وأبو  3٥77( برقم: ) 2/817)

( )٩/٥٩"مصنفه"  برقم:  يف  16337(  والطرباين   )( )11/246"الكبري"  برقم:   )11630  ،)
(  8/13٩(، )8172( برقم: ) 8/127لطرباين يف "اْلوهط" )( وا11631برقم: )( 11/246)

 ( 820٩برقم: )
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وضع  فهو ما وصاه يف رأة م ،  الذي راقه البخاريأما حأيث أيب طاحة  
ثَدَنا َرْبُأ هللِا ْبُن  يحه  من صح ِإْهَحاَق ْبِن َرْبِأ هللِا  َماِلٍك َرْن  َمْسَاَ َة َرْن  َحأَّ

َع أََنَس ْبنَ :  ْبِن َأيب طَْاَحةَ  َرْنُه يَدُقولُ أَنَُّه مسَِ طَْاَحَة  َكاَن أَبُو  :   َماِلٍك َرِضَي هللاُ 
نَْ  ِمْن  َمافا  اِبْلَ ِأيَنِة  أَْنَصارِيٍ   َبرْيََحاءَ َأحَ ،   ٍ َأْكثَدَر  إِلَْيِه  َمالِِه  ُمْسىَدْقِبَاُة    بُّ 

َو  مِ اْلَ ْسِجِأ  َوَيْشَرُب  َيْأُ ُاَها  َوَهاََّم  َرَاْيِه  هللاُ  َصاَّ   النَّيبُّ  ِفيَها  َكاَن  َماٍء  ْن 
قَاَم أَبُو    ﴾ بُّونَ  تُدْنِفُقوا ممَّا حتُِ َلْن تَدَنالُوا اْلربَّ َحىتَّ ﴿:  َلتْ قَاَل أََنس  فَدَا َّا نَدزَ .  طَيِ بٍ 

فَدَقالَ  إِ   يَ :  طَْاَحَة  هللِا  يدَ َرُهوَل  هللَا  َحىتَّ ﴿ :  ُقولُ نَّ  اْلربَّ  تَدَنالُوا  ممَّا  َلْن  تُدْنِفُقوا   
ا َصَأَقة  َّللِ أَْرُجو ِبرََّها َوُذْ َرَها ِرْنَأ   َأَحبَّ أَْمَوايل ِإيَلَّ َبرْيََحاءُ َوِإهنََّ َوِإنَّ   ﴾حتُِبُّونَ 
فَ  فَدَقالَ َ ْوَها  هللِا  أَرَاَك هللاُ  رَ َبخٍ :  َحْيُث  َمال   َذِلَك  رَ   أَْو  اْبُن    -اِيح   اِبح   َشكَّ 

أَرَ   -َمْسَاَ َة   َوِإين ِ  قُدْاَت  َما  ْوُت  مسَِ اْْلَقْدَرِبمَ َوَقْأ  يف  جَتَْوَاَها  َأْن  أَبُو  .  ى  قَاَل 
 ( 1((هِ  يف أَقَارِبِِه َويف َبِي َر  ِ و طَْاَحةَ أَفْدَوُ  َذِلَك َي َرُهوَل هللِا فَدَقَسَ َها أَبُ : طَْاَحةَ 
 

 * * * 

 
(1)  ( "صحيحه"  يف  البخاري  برقم 2/11٩أ رجه   )(  :1461(  ،)3/102( برقم:   )2318  ،)

( برقم:  6/37، )(4٥٥4( برقم: )6/37(، )276٩( برقم: )4/11(، )27٥2( برقم: )4/6)
(4٥٥٥(  ،)7/10٩( برقم:  "صحيح٥611(  يف  ومسام   ) ( )3/7٩ه"  برقم:   )٩٩8  ،)
(3/7٩( برقم:  "اجمل٩٩8(  يف  والنسائي   )( )1/714ىىب"  برقم:  يف  3604/6(  داود  وأبو   )

( ومالك يف  2٩٩7( برقم: )٥/102مذي يف "جاموه" )( والرت 168٩( برقم: )2/٥8)  "هننه"
 (832/ 36٥2م: )( برق٥/1448أ" )"اروط
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 راوي بلفظ "أصح" الرتجيح الصريح بني أوجه االختالف على ال
 يف صحيح اإلمام البخاري "دراسة حديثية منهجية"

 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

  :ةخلامتا
ب   ،  إلمام البخاري رمحه هللا يُوأ من جهابذة هذا اريأان* ف شك أن ا
 احلأيث  فس اه الوا اء أمري ارؤمنم يف، را  ق ىه هو ارقأم الذي تربع

يث  حب،  * من اروروا أن البخاري يسىو   يف صحيحه الرتجيح ال  ي
ة  اروقوفات ارخالف مث يورد  ،  وات لهمث يؤيأه ببوض ارىاب،  يورد حأيثا موصوف

 فيفه الأارس أن يُرجح اروصول لكونه احىج به ، له
وبوأ البحث  ،  لرتجيح را    ا رادته* وجأت أن البخاري يصرح اب

 واره ة ، ا مواضع الرتجيح الأقيقةتبم أهن
  ة ولفظ،  إف لفظة "أصح"،  الصريحيح  * مل يسىو   البخاري يف هذا الرتج

،  فام أجأ،  أو أصوب،  ألفاظ أ رى كأوىل  فقأ حبثت رنكذا"  "والصحيح  
 ويبأو أن ذلك لكونه من اف ى ا الأقيق امى    

الواة  * ف شك الى،  أن اف ى ا را  من مظان  فإنه يف  ،  فردخب ا 
راة ليس  تفرده،  أصاه  حُيى    ف  ممن  صأر  إذا  دلت ،  إف  را   ال  أو  قرائن 

  طئه
ا أمكن  الأارهة  هذه  بوأ  قرائن*  لبوض  وجه  لىوص   ْلحأ  ي  الرتجيح 

 : منه، الرواية رن البخاري
أ اف ى ا مبا  قأ يُرجح رن ف،  الرتجيح ابلثابت من مذهب الصحايب  -

ويُدَوهِ م بوض الثقات إذا توفرت  ،  ي هللا رنههو اثبت من قول الصحايب رض
رايه اروم   هنا وارقصود  ،  القرائن  الصحايب  رن  الرواية  وجه  ما  أ،  ترجيح 
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الفقه اْلدلة   فقأ خيالف مذهب،  يةارسألة  يوافقه حبسب  أو  الصحايب    هذا 
 ك ا يف احلأيث الثاين يف اإلفطار ابلقيء 

الراوي يف شيخه وتقأميه را  - أن  ،    من هواهالرتجيح حبال  ف  شك 
رقاء بن ر ر را  غريه  ة و روايفقأ رجح  ، الثقة يف شيخ موم مقأم را  غريه

 الزاند  كونه اْلثبت يف أيب
ولو  ،  وي الذي اتبوه الثقات مقأم را  من تفردفالرا، ح ابرىابوةالرتجي  -

ث الثالث حيث رجح رواية محاد بن زيأ  ك ا يف احلأي،  كان يف اْلص  أوثق
 واية محاد بن ها ة لكونه اتبوه هت ثقات را  روايىه را  ر 
أ روى  مث  محاد بن زيأ فق،  ة البخاري رن الراويوايالرتجيح بكثرة ر   -

لكن هذه  ،  ابن ها ة فام يرو له إف رواية واحأةأما  ،  مائيت رواية  له أكثر من 
 مؤكأة لغريها  ب ، القرين ف يو   هبا منفردة

اري جالرت   - رنأ  ابْلحفظية  الوامة،  خالفةح  احلأيث  ،  والواثقة  يف  ك ا 
لكون أحفظ    صاحل الايثيرا  رواية  دينار  بن  ر رو    حيث رجح رواية،  الرابع
 أوثق و 

ابي جالرت   - و   رورواح  السنة  أشور  ،  الشريوةيف  ذلك  ف ن جاء خب ا 
الواة يف روايىه الر ،  ابحى ال  البخاريفقأ    ابع ك ا يف احلأيث  الراوية  ،  رجح 

را    ْلالأالة  الغال  مىاع  حرق  مىاع    ن رأم  حرق  رأم  السنة  يف  اروروا 
 الغال 
م تفرد مغرية  يف ح،  حيث اتفق ث ثة را  نفس الافظ،  وأدال   قرينة   -

 اك الافظة بى
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 يف صحيح اإلمام البخاري "دراسة حديثية منهجية"

 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

 ك ا يف لفظ فأتق ح ،  والىاريخ، ح بناحية  ارجية كالاغةالرتجي  -
الثامن،  اإلدراجراة  حى ال  الرتجيح اب  - فإن حأيث  ،  ك ا يف احلأيث 

 لكونه ليس من ك مها ،  رائشة مواول ابإلدراج
ك ا يف احلأيث الثامن  ،  شاهأ القصةذي  ترجيح موقوا الصحايب ال  -

وهذا بأهي  ،  قوال الىابوم يف قصة بريرة را  أح حأيث ابن رباس  حيث رج 
صات إليهم بواهطة  أما هم فأ بارهم ف شك و ،  فخربه مواينة،  لكونه شاهأ
 مل يصرحوا هبا 

ك ا  ،  را  احلأيث امى   ل ضطراب،  حلأيث ارىفق ارؤتافتقأمي ا  -
رائشة    فقأ رجح حأيث ابن رباس را  حأيث ،  من أي الثايف احلأيث ا
ا حأيث رائشة الذي أ ىاف يف هياقىه  را  نسق واحأ خب    لكونه جاء
 ك ا رأينا
يف احلأيث الواشر فقأ رجح لفظة    ك ا ،  الىصحيفالرتجيح ابحى ال    -

 يف غريها ك ا وقع ْليب روانة غريها لوقوع الىصحيف هشيم را  
 :  فوائأ اره ة؛ ومنهاال * أمكن الىوص  لبوض

من مى كٍن رارٍا مبا  ة ابروىن إذا كانت  وا يقباون الروايأن امأثم كان  -
 ك ا يف احلأيث السابع ،  حيي  ارواين

فرمبا  ،  ونةموها مبر   نب  يىواماو ،  حرفيا ابرصطاحات  امأثون  ف ياىزم  -
 ك ا يف احلأيث الثامن،  شىهرما ا ارصطاح را  غري أطاق 
  الكبري الصحايب  ف  ، أدري" من الوام الذي دلت الشريوة رايه"ف  :قول  -

 ك ا يف احلأيث الىاهع ،  ْلمورقأ ختف  رايه بوض ا 
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رواية   - مينع  بهاحلأيث    ف  وافحىجاج  لفظة  إذ،  الصحيح  ت  ن  ا 
الصحيح،  مصحفة احلأيث  الىنبيه    فإن  مع  مصحفة  لفظة  ت  نه  ي ره  ف 
 ك ا يف احلأيث الواشر ،  رايها
ا دق   -   مع حترير ،  لفاظهلبخاري وحرصه يف رواية احلأيث ك ا وصاه أبة 

القائام بىقطيع احلأيث  ،  ورفة اثقبةوم،  دقيق ونظر ر يق مما ُي وف حجة 
 " ك ا يف روايىه لاحأيث بافظ "فأتق ح،  هك ا هبق بيان،  رنأ البخاري

،  أن البخاري قأ خُيرج احلأيث وفيه لفظة مرجوحة لكنها تؤدى اروىن  -
هنا  مع تنبيهه را  أ  ،لكونه أ رج احلأيث يف مكان آ ر من صحيحهلك  وذ

 ها أوىل منهالفظة مرجوحة وغري 
ست  لكنها لي،  وجأت بوض اْلمثاة اليت ُيصرح فيه البخاري ابلرتجيح*  

أوردهتا يف هناية البحث مع  ،  الروايةمن ابب اف ى ا را  الشيخ يف ابب  
 دراهة خمىصر 

 
 * * * 
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

 قائ ة ارراجع 
ارخىار حادياْل .1 اْلحاديث  من  ارسىخرج  أو  ارخىارة  اث  خيرجه  مل  مما  لبخاري  ة 

 ل ياء الأين أيب ربأ هللا حم أ بن ربأ الواحأ ارقأهي  -حيه ا  ومسام يف صحي
اذ الأكىور ربأ اراك بن ربأ هللا  دراهة وحتقيق موايل اْلهى  -(  ده 643:  ارىوف)

لبنان / الطبوة الثالثة    -بريوت  ،  يعدار   ر لاطبارة والنشر والىوز   -بن دهيش  
 م 2000-هد1420

أمحأ بن حم أ بن أىب بكر بن ربأ :  رؤلفا،  شرح صحيح البخاري إرشاد الساري ل .2
،  (  هد٩23  :ارىوف)  شهاب الأين،  الوباس  أبو ،  ارصري ،  اراك القسط ين القىييب
 هد 1323، لطبوة السابوةا، مصر، ارطبوة الكربى اْلمريية

  -   اجلاِمع الصحيحإىل ا ى ا اْلهانيأ يف  -رمحه هللا-البخاري    مامإشارات اإل .3
كاية    -يف احلأيث الشريف  -حم أ الرحمي رهالة دكىوراه.  اية ددراهة منهجية حتاي
،  اْلردن  -ر ان  –ى الوام النافع  نشره منىأ،  اجلاموة اْلردنية  –الأراهات الوايا  
اْلوىل   الرهال)  م201٥-هد 1436الطبوة  قبارى أت    طبارىها يف كىاب لوأم  ة 

 (  توفره لأي 
بن قايج بن ربأ هللا البكجري رغاطاي  ،  مساء الرجالذيب الك ال يف أإك ال هت .4

أبو  :  حتقيق،  (  هد762:  ارىوف)  ر ء الأين،  أبو ربأ هللا،  ارصري احلكري احلنفي
بارة لاط  الفاروق احلأيثة،  أبو حم أ أهامة بن إبراهيم  -ربأ الرمحن رادل بن حم أ  

 م 2001 - هد 1422، الطبوة اْلوىل، والنشر
منصو ربأ  ،  اْلنساب .٥ بن  حم أ  بن  ارروزي الكرمي  الس واين  الى ي ي  : ارىوف)  ،ر 

دائرة اروارا   جماس،  وا ي الي اين وغريهربأ الرمحن بن حيىي ار:  قحتقي،  (  هد٥62
 م 1٩62  -هد 1382، اْلوىل: الطبوة، حيأر آابد، الوث انية

دار  ،  (  هد774:  ارىوف)  بصري إمساري  بن ر ر بن كثري القرشي ال،  والنهايةاية  البأ .6
 م  1٩86 -هد   1407، الفكر
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ب  .7 ربأ هللا حم أ  َواْلر م ْليب  ارشاهري  َوَوفيات  اإله م  الذهيب  اتريخ  أمحأ    -ن 
موروا  :  امقق رو اد  بشار  اإله مي  :  الناشر  -الأكىور  الغرب  :  الطبوة  -دار 
   م2003، اْلوىل

بغأاد .8 أمح،  اتريخ  بن  اثبت  بن  راي  بن  اخلطيبأمحأ  مهأي  بن   البغأادي  أ 
موروا:  حتقيق،  (  د ه463:  ارىوف) رواد  بشار  الغرب :  الناشر،  الأكىور  دار 

 م  2002 -هد  1422، اْلوىل: طبوةال، بريوت –اإله مي 
أبو ربأ ،  خاري حم أ بن إمساري  بن إبراهيم بن ارغرية الب:  ارؤلف،  الىاريخ الكبري .٩

ت  طبع حت،  الأكن  -حيأر آابد    ، وارا الوث انيةدائرة ار،  (  هد2٥6:  ارىوف)  هللا
 حم أ ربأ ارويأ  ان: مراقبة

رمحن  احلجاج يوهف بن ربأ ال   ال الأين أيبجل،  حتفة اْلشراا مبورفة اْلطراا .10
الأين:  حتقيق،  (  هد742:  ارىوف)  ارزي  الص أ شرا  اإله م،  ربأ  ،  ياركىب 
 م 1٩83-هد1403:  الطبوة الثانية، الأار القي  ةو 
الىهذيب   .11 الوسق  -تقريب  حجر  بن  راي  بن  شهاب  ْلمحأ  الف    أبو   ين 

بكر أبو  :  أمي الشيختق،  حتقيق أبو اْلشبال صغري أمحأ شاغف الباكسىاين،  الأين
 ه1421-دار الواص ة  ، أزي
: ارىوف)  از الذهيباميْ مشس الأين حم أ بن أمحأ بن رث ان بن قَ ،  تذكرة احلفاظ .12

  -هد141٩،  اْلوىل:  الطبوة،  لبنان-وتالكىب الوا ية بري دار  :  الناشر،  (  هد748
 م 1٩٩8

واْلهانيأ   .13 ارواين  من  اروطأ  را يف  بن  -الى هيأ  يوهف  بن    ْليب ر ر  ربأ هللا 
حتقيق مصطف     -(  هد463:  ارىوف)  ربأ الرب بن راصم الن ري القرطيب  حم أ بن
أمحأ   البكري  ،  وي الوابن  الكبري  ربأ  اْل  -حم أ  ر وم  والشؤون  وزارة  وقاا 

 هد 1387ارغرب /  -ه مية اإل
الك الهت .14 أيب ل  -ذيب  الرمحن  ربأ  الزكي  بن  ارزي   يوهف  .  د :  حتقيق  -احلجاج 

روا موروابشار  الرهالةمؤهس:  الناشر-د  اْلوىل-ة  الطبوة  -1400،  بريوت 
1٩80 
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

د   .1٥ الىهذيب  بنْلهتذيب  راي  بن  د    أيب  حجر  محأ  الشافوي  الوسق ين  الف   
 1٩84  –  1404، الطبوة اْلوىل بريوت د –الفكر  دار: الناشر

، الى ي ي،  م أ بن حبان بن أمحأ بن حبان بن مواذ بن َمْوبأَ :  ارؤلف،  الثقات .16
حامت إبرانة،  (  هد3٥4:  ارىوف)  الُبسيت،  الأارمي،  أيب  اروارا :  طُبع  وزارة 

اهل الوالية  مراقبة،  ةنأيلاحكومة  ارويأ  ان :  حتت  ربأ  دائرة    الأكىور حم أ  مأير 
، اْلوىل:  الطبوة،  الوث انية حبيأر آابد الأكن اهلنأدائرة اروارا  ،  ارا الوث انيةارو

 م 1٩73 - ه 13٩3
الرت  .17 ريس   م  -مذي جامع  بن  السا ي  أيب  أ  الرتمذي  أمحأ  :  حتقيق  -ريس  

 بريوت -رتاث الوريبء الدار إحيا:  الناشر -حم أ شاكر وآ رون 
،  يحم أ بن إدريس بن ارنذر الى ي أ ربأ الرمحن بن  ْليب حم ،  اجلرح والىوأي  .18

حامت،  احلنظاي أيب  ابن  اروارا ،  (  هد327:  ارىوف)  الرازي  دائرة  جماس    طبوة 
الطبوة  ،  بريوت  -دار إحياء الرتاث الوريب  ،  اهلنأ  -آابد الأكن    حبيأر   -الوث انية  
 م 1٩٥2-هد1271، اْلوىل

ال .1٩ لبيان مشهور كىب  الفيض جوفر حم ،  سنة ارشرفةالرهالة ارسىطرفة  أ بن أيب 
حم أ  :  حتقيق،  (  هد134٥:  ارىوف)  حلسي اإلدريسي الشهري بد الكىاينبن إدريس ا
بن الزمزمي  ارنىصر  اإله ميةدا،  حم أ  البشائر  السادهة  ،  ر  -هد 1421الطبوة 
 م 2000

ماجه .20 ابن  بن  م  -هنن  القزويي  أيب  يزيأ أ  هللا  الفكر:  الناشر-ربأ    -دار 
 أ فؤاد ربأ الباقيحم : حتقيق-بريوت

دار  :  الناشر  -داود السجسىاين اْلزدي   ساي ان بن اْلشوث أيب ل  -هنن أيب داود .21
 احل يأ   أ حميي الأين ربأحم: حتقيق -الفكر

الكربى  .22 البيهقي  البيهق  محأ بن احلسم بن راي بن موه  أيبْل-هنن  -يبكر 
ربأ القادر  حم أ : حتقيق-1٩٩4 -1414، مكة اركرمة-مكىبة دار الباز: ناشرال

 رطا
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ْليب احلسن راي بن ر ر بن أمحأ بن مهأي بن مسوود بن    -هنن الأارقطي   .23
،  حتقيق شويب افرنؤوط  -(  هد38٥:  وفارى)  ي الأارقطيالنو ان بن دينار البغأاد
ارنوم شايب ربأ  الاطيف حرز هللا،  حسن  برهوم    ،ربأ  الرهالة  -أمحأ  ،  مؤهسة 

 م 2004-هد1424  / الطبوة اْلوىل لبنان -بريوت 
،  اهلنأ  –الأار السافية    -دار الص يوي لانشر والىوزيع  ،  هنن هويأ بن منصور .24

م  1٩82  -هد  1403،  الص يوي  دار .  ط،  م1٩٩3  -د  ه1414اْلوىل  :  الطبوة
السافية.  ط من ،  الأار  ال  ٥  -  1:  اْلجزاء  دار  والىوزيعص يو طبوة  لانشر  ،  ي 

 اهلنأ -السافية  طبوة الأار 7و6: واْلجزاء
:  الناشر-أ بن شويب أبو ربأ الرمحن النسائيأمح:  ارؤلف-هنن النسائي الكربى  .2٥

الوا ية الكىب  ا  -بريوت-دار  ربأ :  حتقيق  1٩٩1  -1411،  ْلوىلالطبوة  د 
 هيأ كسروي حسن ، الغفار هاي ان البنأاري 

ن قَامْياز  الأين أبو ربأ هللا حم أ بن أمحأ بن رث ان بمشس    -هري أر م النب ء   .26
امققم إبشراا الشيخ شويب اْلرانؤوط    جم ورة من  -(  هد 748:  ارىوف)  الذهيب

 م 1٩8٥-ه140٥مؤهسة الرهالة الطبوة الثالثة   -
فبن بطال أيب احلسن راي بن  اف بن ربأ  ،  بخاري فبن بطالشرح صحيح ال .27

إبراهيم:  حتقيق،  (  هد44٩:  ارىوف)  اراك بن  يهر  َتيم   -الرشأ    مكىبة،  أبو 
 م 2003 -هد  1423، الطبوة الثانية ، الريض، ةالسوودي

  احلنباي ،  زين الأين ربأ الرمحن بن أمحأ بن رجب بن احلسن،  شرح را  الرتمذي  .28
الزرقاء    -مكىبة ارنار  ،  الأكىور مهام ربأ الرحيم هويأ:  قحتقي،  (  هد 7٩٥  :ارىوف)
 م 1٩87 -هد 1407،  الطبوة اْلوىل، دناْلر  –
:  حتقيق  -ي  وفر أمحأ بن حم أ اروروا ابلطحاو ج  يب ْل  -  اآلاثر   شرح مشك  .2٩

الرهالة :  الناشر  -  طاْلرانؤو شويب   ،  هد  141٥  -اْلوىل  :  الطبوة  -  مؤهسة 
 م 14٩4

مو .30 اآلاثر  شرح  بن   -اين  اراك  ربأ  بن  ه مة  بن  حم أ  بن  أمحأ  جوفر  ْليب 
حتقيق حم أ  (  ده321:  ارىوف)  جري ارصري اروروا ابلطحاوي احل  ها ة اْلزدي 
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

د يوهف  :  اجوه ورقم كىبه وأبوابه وأحاديثهر   -حم أ هيأ جاد احلق  ،  ري النجارزه
 م 1٩٩4-هد 1414لطبوة اْلوىل رامل الكىب ا -ربأ الرمحن ارررشاي 

،  ذي لرتما،   أ بن ريس  بن َهْورة بن موه  بن ال حاكم،  الش ائ  ام أية .31
 بريوت -الرتاث الوريب دار إحياء ، ( هد 27٩:  ارىوف) ريس  أيب
ابن  زمية .32 إ م  -صحيح  النيسابوري   هحاق بن  زمية أيب أ بن  السا ي  -بكر 

حم أ مصطف   .  د:  حتقيق  -1٩70  -13٩0،  بريوت-اركىب اإله مي:  الناشر
 اْلرظ ي 

حامت الى ي ي   أيبمحأ   أ بن حبان بن أم  -صحيح ابن حبان برتتيب ابن بابان .33
:  حتقيق  -1٩٩3  -1414،  الثانية  بريوت الطبوة-الة مؤهسة الره:  الناشر-البسيت
 ب اْلرانؤوط  شوي

البخاري  .34 البخاري امقق   أ بن إمساري  أيبم  صحيح   أ زهري بن حم:  ربأ هللا 
 هد 1422، اْلوىل: دار طوق النجاة الطبوة: الناصر الناشرانصر 

-لوريبدار إحياء الرتاث ا:  الناشر-النيسابوري   جاجن احلسام بر  -  صحيح مسام .3٥
 الباقيأ حم أ فؤاد رب: قحتقي-بريوت

  النسائي،  ْليب ربأ الرمحن أمحأ بن شويب بن راي اخلراهاين،  واررتوكونال وفاء   .36
زايأ:  قحتقي،  (  هد303:  ارىوف) إبراهيم  الوري  ،  حم ود  الطبوة  ،  حاب  -دار 

 هد 13٩6، اْلوىل
  ، (  هد٥26:  رىوفا)  حم أ بن حم أ،  احلسم ابن أيب يوا   أيب،  اباةطبقات احلن .37

 ار ارورفة  د: الناشر، حم أ حامأ الفقي: قيقحت
الكربى  .38 الشافوية  السبك،  طبقات  الأين  تقي  بن  الوهاب  ربأ  الأين   ي اتج 
،  ربأ الفىاح حم أ احلاو.  د،  حم ود حم أ الطناحي.  د  حتقيق،  (  هد771:  ارىوف)

 هد 1413، الطبوة الثانية، طبارة والنشر والىوزيعر لاهج: الناشر
القاري   .3٩ البخاري ر أة  صحيح  حم أ  :  ارؤلف،  شرح  بن أبو  أمحأ  بن  حم ود 

الغيىايب الأين    احلنفي  موه  بن أمحأ بن حسم  ،    ( هد8٥٥:  ىوفار)  الوييبأر 
 بريوت -دار إحياء الرتاث الوريب 
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بأ الرمحن بن أمحأ بن رجب بن ين رزين الأل،  فىح الباري شرح صحيح البخاري  .40
حم ود    قيقحت(  هد7٩٥:  ارىوف)  احلنباي،  الأمشقيمث  ،  البغأادي ،  يالَس م،  احلسن

ىب  مك،  النبوية  ارأينة  -مكىبة الغرابء اْلثرية  ،  وشركاه،  بن شوبان بن ربأ ارقصود
 م 1٩٩6 -هد 1417، اْلوىل: الطبوة، القاهرة –حتقيق دار احلرمم 

البار  .41 شر فىح  البخاري ي  صحيح  أيبْل،  ح  حجر  بن  راي  بن  ف    ال  محأ 
ال ارورفة  ،  شافوي الوسق ين  وأحاديثهرق،  137٩،  بريوت  -دار  وأبوابه  :  م كىبه 

الباقي ربأ  فؤاد  را ،  حم أ  وأشرا  وصححه  إب راجه  ا:  طبوه  قام  لأين حمب 
 ربأ الوزيز بن ربأ هللا بن ابز : رايه توايقات الو مة، اخلطيب

:  ارىوف)  اهلروي البغأادي ُربيأ القاهم بن ه  م بن ربأ هللا    يب ْل،  نلقرآف ائ  ا .42
الوطي:  حتقيق،  (  هد224 الأين،  وحمسن  رابة،  ةمروان   دار ابن كثري،  ووفاء تقي 

 م  1٩٩٥- هد  141٥، الطبوة اْلوىل، (  بريوت -دمشق )
حم أ    هللا لش س الأين أيب ربأ  ، الكاشف يف مورفة من له رواية يف الكىب السىة  .43

حم أ روامة أمحأ  :  حتقيق،    ( هد748:  ارىوف)  بن أمحأ بن رث ان بن قَامْياز الذهيب
اخلط منر  اإله مية  ،  يبحم أ  لاثقافة  القباة  القرآن  -دار  راوم  ،  جأة،  مؤهسة 
 م 1٩٩2 -هد  1413، الطبوة اْلوىل

الرجال .44 ضوفاء  يف  اجلرجاين  يبْل ،  الكام   رأي  بن  ،    ( هد36٥:  ارىوف)  أمحأ 
الكىب  ،  هنةربأ الفىاح أبو    ،راي حم أ مووض-رادل أمحأ ربأ اروجود :  قيقحت

 م 1٩٩7-هد 1418، اْلوىل: الطبوة، لبنان-بريوت -الوا ية 
ب .4٥ اثبت  بن  راي  بن  أمحأ  بكر  أب  الرواية  رام  يف  بالكفاية  أمحأ  مهأي ن  ن 

م محأي راهيإب،  هللا السورقي  ق أبو ربأحتقي،  (  هد463:  ارىوف)  اخلطيب البغأادي 
 رنورة ارأينة ا  -اركىبة الوا ية ، ارأين

: ارىوف)  قشريي النيسابوري احلسن ال  مسام بن احلجاج أيب  لإلمام ،  مساءالكىن واْل .46
القشقري :  قحتقي،  (  هد261 أمحأ  حم أ  الرحيم  الر ،  ربأ  الوا ي  ادة  بحث 

اإله مية ارنورة،  ابجلاموة  السوودية،  ارأينة  الوربية  اْلوىلال،  ار اكة  ،  طبوة 
 م 1٩84هد/ 1404
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الأراري   .47 البخالكواكب  صحيح  شرح  بن م،  اري يف  راي  بن  يوهف  بن   أ 
-بريوت، دار إحياء الرتاث الوريب، ( هد 786: ارىوف) ين الكرماينمشس الأ، هويأ
 م 1٩81 -هد  1401: طبوة اثنية ، م1٩37  -هد 13٥6: وىل طبوة أ، لبنان

الوسق ينبن رالف   أمحأ    أيب،  لسان اريزان .48   اي بن حم أ بن أمحأ بن حجر 
أبو غأة:  قيحتق،  (  هد 8٥2:  فارىو ) الفىاح  البشائر اإله مي،  ربأ  الطبوة  ،  ةدار 

 م 2002، اْلوىل
واآلاثر  .4٩ اْلحاديث  يف  شيبة   يبْل  ارصنف  أيب  بن  يوهف  :  ققام  -  بكر  ك ال 

 140٩، اْلوىل: الطبوة - الريض –مكىبة الرشأ  : الناشر - احلوت
أ بن شويب  يب ربأ الرمحن أمحْل  -ىىب من السنن وهو هنن النسائي الصغرى  اجمل .٥0

اخلراهاين راي  والنشر    -(  هد303:  ارىوف)   النسائي،  بن  لاطبارة  ارورفة  دار 
 م 2007-هد1428وىل لبنان الطبوة اْل -بريوت  -والىوزيع 

النيسابور ،  ارسىأرك را  الصحيحم .٥1 دار  :  لناشرا،  ي لإلمام أيب ربأ هللا احلاكم 
 لبنان -بريوت-ارورفة

دا .٥2 أيب  الطيالسيمسنأ  البصري  هاي -ود  الفارهي  داود  أبو  داود  بن  ان 
 بريوت -دار ارورفة: الناشر-الطيالسي

دار  :  ي الى ي ي الناشروصاأمحأ بن راي بن ارثىن أبو يوا  ار  -مسنأ أيب يوا  .٥3
 يم أهأ هاحسم: حتقيق-1٩84، الطبوة اْلوىل-دمشق-ارأمون لارتاث

 أ بن حنب  بن ه ل  هللا أمحأ بن حم  ْليب ربأ  -مسنأ اإلمام أمحأ بن حنب    .٥4
مجوية اركنز   -حتقيق أمحأ موبأ ربأ الكرمي  (  هد241:  ارىوف)  بن أهأ الشيباين

 م 2008-ه142٩دار ارنهاج  -اإله مي 
  ري البصْليب هاي ان بن داود بن اجلارود الطيالسي    -مسنأ أيب داود الطيالسي   .٥٥
و   -(  هد 204:  ارىوف) والنشر  لاطبارة  ا  -الىوزيعهجر   / اْلوىل  :  لطبوةمصر 

 م 1٩٩٩-هد1420
ارنش .٥6 البزار  الز ار  مسنأ  البحر  ابهم  ربأ   -ور  بن  ر رو  بن  أمحأ  بكر  ْليب 

الوىكي اروروا ابلبزارهللا  اخلالق بن   د بن ربيأ حتقيق    -(  هد2٩2:  ارىوف)   
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زين هللا  الرمحن  اْلجزاء من  حق)  ،حمفوظ  بن هوأ،  (  ٩إىل    1ق  حقق  )  ورادل 
من   الشافوي،  (  17  إىل  10اْلجزاء  اخلالق  ربأ  اجلزء  )  وصربي  ، (  18حقق 

الواوم واحلكم   الطبوة اْلوىل  -مكىبة  ارنورة /  هت  ىوان،  م1٩88بأأت  )  ، ارأينة 
   ( م200٩

الأارمي .٥7 الأارميل،  مسنأ  الرمحن  ربأ  بن  هللا  لان،  وبأ  ارغي  و دار   -الىوزيع  شر 
 هد  1412 لطبوة اْلوىلا، السوودية –الريض 

رب .٥8 الرزاقمصنف  الصنواين   يب ْل  -أ  مهام  بن  الرزاق  ربأ  اركىب  :  الناشر-بكر 
 ظ ي رحبيب الرمحن اْل: حتقيق -1403، الطبوة الثانية-بريوت-اإله مي

يبة  أبو بكر ربأ هللا بن حم أ بن أيب ش:  ارؤلف-ارصنف يف اْلحاديث واآلاثر .٥٩
الناشر الرشأ :  الكويف  ا-الريض-مكىبة  ك ال  :  قحتقي-140٩،  ْلوىلالطبوة 
  يوهف احلوت

دار  ،  دار الواص ة،  بن حجر الوسق ينف،  سانيأ الث انيةارطالب الوالية بزوائأ ار .60
اْلوىل  ،  ية ودالسو  –الريض    -الغيث   :  1٩٩8  -هد  1420:  141٩الطبوة 
 م 2000

اْلوهط  .61 أمحل  اروجم  بن  اساي ان  بن  :  امقق  -لطرباين  أ  هللا  روض  بن  طارق 
   ةالقاهر  -دار احلرمم : الناشر - إبراهيم احلسييربأ امسن بن ، حم أ

لساي ان بن أمحأ بن أيوب بن مطري الاخ ي    -(  الروض الأاين)  اروجم الصغري .62
ج  حم أ شكور حم ود احلا :  امقق  -( هد360: ارىوف)  أيب القاهم الطرباين،  اميالش
-ه140٥ىل  ان / الطبوة اْلو ر ،  بريوت  -اركىب اإله مي دار ر ار    -رير  أم

 م 1٩8٥
 محأي بن ربأ اجمليأ السافي:  امقق  -الطرباين  ساي ان بن أمحأ  ل  روجم الكبريا .63

 الثانية  الطبوة -  لقاهرةا –مكىبة ابن تي ية  : دار النشر -
، ث ان بن ربأ الرمحنر،  حويُورا مبقأمة ابن الص ،  مورفة أنواع راوم احلأيث .64

ررتنو :  قحتقي،  (  هد643:  ارىوف)  الأينتقي   الأين  الفكر،  ر  دار  ،  هوري   -دار 
 م 1٩86 -هد 1406، بريوت –صر الفكر اروا
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 خليل أمحد بين سالمه   د. إبراهيم

،  بريوت  -رامل الكىب    ،أوبأ احل يأ بن محيل،  ارنىخب من مسنأ ربأ بن محيأ .6٥
 هد  1408الطبوة اْلوىل ، مكىبة النه ة الوربية

ربأ ْليب حم أ    -هام  السنن ارسنأة رن رهول هللا صا  هللا رايه و من    ارنىق  .66
اجملاور   النيسابوري  اجلارود  بن  بن راي  الىقوى    -(  هد307:  ارىوف)  مبكة هللا  دار 

 م 2007 -هد 1428اْلوىل   :ةالقاهرة / الطبو -لاطبع والنشر والىوزيع 
زايأ بن هاطان  هسة مؤ -حم أ مصطف  اْلرظ ي: امقق-مالك بن أنس ،  اروطأ .67

 م 2004-ده142٥الطبوة اْلوىل -آل هنيان
را .68 الص حالنكت  ابن  أمحأ،    كىاب  بن  حم أ  بن  راي  بن  حجر    أمحأ  بن 

ارأ اي:  حتقيق،  (  هد 8٥2:  ارىوف)  الوسق ين ر ري  هادي  بن   ة ر اد،  ربيع 
اإله مية ابجلاموة  الوا ي  اْلوىلا،  النبويةارأينة  ،  البحث  ،  لطبوة 

 م 1٩84/ هد1404
 أ بن إبراهيم بن أيب الأين أمحأ بن حممشس  ،  وفيات اْلريان وأنباء أبناء الزمان .6٩

اإلر  الربمكي  ابن  اكان  رباس :  ق حتقي،  (  هد681:  ارىوف)  بايبكر  ،  إحسان 
 1٩٩4إىل   1٩00،  1 :الطبوة، بريوت –دار صادر : الناشر

 
 * * * 



 

 

 

 
 
 
 

 

 الجمع بين العشاءين إذا تأخر الّشفق أو لم يغب 

 " دراسة فقهيَّة"

 

 

 

 

 

 د. فهد بن صالح الحمود 

 الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية  – الفقهقسم 

 القصيم جامعة 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 " فقهيَّة دراسة " الجمع بين العشاءين إذا تأخر الّشفق أو لم يغب

 

 د. فهد بن صالح الحمود 

 الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية  –الفقه  قسم 
 القصيمجامعة 

 
      هـ  1441 / 4 / 11: تاريخ قبول البحث هـ   1440 / 12  /28: تاريخ تقديم البحث 

 : ملخص الدراسة
اجلمع بني الّصالتني مشروع عند  هود ا الهاود عد عد ا اةنيفهدري غ فد  فرددري ومإذلهدريد   ا 

 وج ت أسب به املبيفحري.
ال يصح عن  هو ا الهاو ع اجلمع ملطلد  اة جدري والرد اد   ا ت تفد ادر ابسدب ج امل جبدري  

للجمددع ملدد ملراد وال ددهرد واملطددرد بيفنمدد   قددد  برددة الهاودد ع  ن مثددحري اجلمددع   ا ملدد    دددري 
 ح جري أو ع اد و   ت ت ج  غ ابسب ج اليت  ملرق  الهاو ع.

يت يفأخر ديفو  فيفد ج الشده  أو ال يبيفد  ديفود  وخبص ص اجلمع بني الّصالتني غ البالذ ال
د دلددك يدد ملر الهاودد ع ال ددم با   صاجلمددعر بددني مثددال  املبددرج والرشدد عد وملددأ ك ت يددروا  لدد   بفدد ، 
اخصري؛ ب  أسب ج اجلمع عن قك مررودريد و مند   ملدروا تاد ير الصدالط دادملد د ملد ق  اةنهد  

 ق  املد لي  ياصدر اجلمدع علدب أسدب ج   دريد ال يرى اجلمع بفد ،   ال غ عرددري ومإذلهدريد واملد
بيفنم  امل ق  الش در  اجلمع عن قك حمص ا غ املطر وال هرد أم  اةن بلري دثمري احفمد الت غ 
اجلمع بني الصدالتني   ا ت يبد  الشده د قد  قد  صالشدب رد أو مدط أجد  مطلد  صاملشداريرد أو  

ال قتد أو اجلمع مط أج  حتصيف   مط أج  صالنر سر وصالن مرد أو مط أج  الرجإ عط مرردري
 صاجلم عرير؟ وق ه مللو  حم  نظر وخالف غ امل ق . 

وق  أج ز برة علم ع الرصر اجلمع مطلا  د وأج ز برضدوك اجلمدع غ حد ع ترد ا فيفد ج 
واإلدفددد ع لململيدددري  الشدده  أو رخدددره بشددرو د و قددد  علمددد ع اللجنددري ال اممدددري للبحددد   الرلميفددري

 نع اجلمع مطلا  .الرربيفري ال ر ذيري  ن م
 واةم  هلل اج الر ملنيد والّصالط والّ الم علب نبيفن  حمم  وعلب آله ومثحبه أهرني.

 اجلمع بني الصالتني/ الشه / انر ام فيف ج/الر ا: الكلمات املفتاحية



 

 

 

 Combine Maghrib and Isha prayer in case of the twilight is delayed or 

quickly disappeared "Jurisprudential Study" 

 

Dr. Fahad Saleh Al-Homoud 
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Abstract:  

The Majority of jurists said that it is lawful to combine two prayers, 

excluding Hanifa who said that is not lawful except in Arafa and Muzdalifah. If 

its causes are permissible. 

the majority of jurists said that it is not valid to combine two prayers cause 

of the absence of acceptable need and excuse, if there are no reasons for 

combining such as illness, travel, and rain. while some jurists said that the 

validity of the combining is permissible if there is a need or excuse, even if it is 

not found in the reasons mentioned by the jurists. 

Concerning the combination of prayers in countries where twilight delayed 

or absent at all, the former Jurists did not have any arguments about (the 

combination) of Sunset {Maghrib} and Evening {Isha} prayer, as they did not 

think that it as a license, because the reasons for the combining known, but they 

are only required to estimate the exact time of prayer. The Hanafi school said 

that it is not lawful to combine two prayers except in Arafa and Muzdalifah. The 

Maliki school restricted the combination for five reasons, while the Shafi'i 

concluded the combining in the rain and travel, while Hanbalis said that there are 

possibilities in the combination of prayers if twilight is not absent, is it (work)?, 

absolute (hardship) ?,  (sleepiness) and (sleep)?, the inability to define the time, 

or combine to attach the group (Gamaa prayer)?. In this Madhab, this issue is 

considerable and controversial. 

Some recent scholars have permitted the absolute combination, and some 

permitted the combination in the event of the absence of twilight or delayed with 

existence of conditions. However; Scientists of the Standing Committee have 

prevented the combination. 

 

key words: combination, twilight, absence, excuse.  
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 : املقدمة
   اةم  هلل حنم هد ون فريفنهد ون فبهرهد ونر   لهلل مط شروا أنه ن   
ومط سيفئ ت أعم لن د مط يو ه هللا دال مض  لهد ومط يضل  دال ق ذي لهد 

ا عب ه   واس له.وأشو  أ  ال  له  ال هللا وح ه ال شري  لهد وأشو  أ  حمّم  
 :أّما بعد

الشه    وقٍت مل    غ  ال ن اتد  غ  ح ى  بريط نيف   غ  أذنربط  زات  دا  
املبرج غ   انفويفن  مط مثالط  ومل   الشمسد  ديفو  حىت طل ع  يبيف   ابمحر ال 
أح  امل  ج د تهرق الّن س غ أذاع مثالط الرش ع شيفر  ؛ دمنوك مط هرو  مع  

قريب   ا  أم   لل قت  جر   مط  ومنوك  االنفظ ا  ن  املبرجد  آثر  مط  ومنوك  د 
 ال قتد ول  أذاق  هبإيع مط الليف ...

الهاويّفري    مط الطبيفر  أ  حيص  ق ا االخفالف نظر ا الخفالف امل ااس 
ووق ذ ا   للهرقري  لل   يي    أ   ابخطر  ليط  املر مثريطد  املفهاوري  واخفالف 

 للهفنري...
الي نيفري   الظ قرط  الشه  ابمحر د ق اب-وق ه  با ع  الليف   وق   د  ط ع 
الهجر بشه   يفص   ص  -حىت  عرا  خمل  مط  وق   48´34تب أ  تاريب  د  °ر 

الرلك ق مي   وح يث    ن تا ير مثالط الرش عد و ق  برة    ق  أملثر أق  
وقت   مر   غ  والرش ع  املبرج  دفصلب  الّصالتني؛  الا ع جبمع  املر مثريط  ن 

 املبرج؛ تيف   ا علب املصلني.
بني الرش عيط حبث   علميفًّ د س مال  هللا سبح نه    وق  افبت غ حبث اجلمع

ا لرب ذه.    أ  يي   خ لص   ل جوه مهيف  
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 مشكلة البحث: 
الرش عد    مثالط  وقت  حت ي   غ  اليب ط  واملشاري  الش ي   اةرج  وج ذ 

وقت   ال ايا ح ع حت ي   تل   امل لمني غ  اليث  بني  االخفالف  وحص ع 
ال الهاو ع  اخفيف ا  املر مثريط  الصالطد ولا  مل    الفا يرد وم ع برة    باني 

شروطه   غ  والنظر  اجلمعد  حيك  بيف    دأاذت  الرش عيطد  بني  اجلمع   ن 
 ومافضيف ته وأذلفه. 
 أهداف البحث:

مع  -1 الهاو عد  عن   للح جري  الصمالتني  بني  اجلمع  غ  اةيك  علب  الفررف 
 ابذلري واملن قش ت ال ااذط عليفو .

الرش عيط-2 بني  اجلمع  حيك  وقت    بيف    ديفو   يفم يإ  ال  اليت  البالذ  غ 
علب ملالم   الفخريج  مط خالع  الشه  ملث  اد  ديفو  فروج  يفأخر  أو  الرش عد 

 الهاو ع الّ  بانيد و ملر آااع املر مثريط وأذلفوك وشروطوك.
 الدراسات السَّابقة:

ت يفررا الهاو ع ال  با    ن اجلمع بني الرش عيط غ البالذ اليت ي فمر  
ديفه  ديفو    وأمث اوا  حب ًث   ديفه  وملفب ا  لمل ض ع  املر مثرو   اقفك  بيفنم   الشه د 

دف وىد ولينو  مافضبريد ومط  ل  حبث: بيف   حيك مثالط الرش ع غ مثيفف  
بريط نيف  حني يهفا  وقفو ؛ لل ملف ا عب  هللا اجل يعد وحبث خالمثري غ ترجيفح  

لل   أواول؛  مثيفف  غ  والرش ع  املبرج  مثال   بني  ه عري  خ ل   اجلمع  ملف ا 
 حنه د وملالمه  خمفصر. 
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وقن ك حب   ملث ط غ عم م اجلمع بني الّصالتنيد منو :  زالري اخلطر عمط  
هع بني الّصالتني غ اةضرد للشيفخ أمح  الّص ي  البم ايد واس لري ال ملف ا  

 عب  هللا الفميفم  اجلمع بني الّصالتني.  
 منهج البحث:

وملف ب ذااسري  غ  ش ع هللا  أسل      املرفم   س ف  املنوج  البحث  ق ا  ري 
ومثيف ففو    ابمثليّفريد  مص ذاق   مط  الرلميفمري  للم ذط  هع  مط  الب حثني؛  ل ى 
وذليفال    خالد    وحتريرق   ذقيفا  د  تص ير ا  بفص يرق   االعفن ع  مع  علميفريد  مثيف فري 

 وترجيفح  .
 خطة البحث:

يفي   ق ا البحث مط ما مريد ومبحثنيد وخ متريد وتهصيف   ل  علب   
 لف يل:النح  ا 

 : وديفه مطلب  :املبحث األول: اجلمع بني الّصالتني عند الفقهاء
 حيك اجلمع بني الّصالتني. املطلب األول:
 أسب ج اجلمع عن  الهاو ع وحيك اجلمع غ اةضر للح جري.  املطلب الثاين: 

حيك اجلمع بني الرش عيط   ا رخر الشه  أو ت يب د وديفه  املبحث الثاين:  
   ط ل :متويف  وثالثري م

 غ املراذ للشه  وب ايري الرش ع و  يفه.متهيد: 
 .هع الرش عيط   ا رخر فروج الشه املطلب األول: 

   ا ت يب  الشه . هع الرش عيطاملطلب الثاين:    
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 شرو  اجلمع بني الرش عيط   ا رخر الشه  أو ت يب . املطلب الثالث: 
علب   وال الم  والصالط  الر ملني  اج  واةم   وال  اذد  الف ديف   هللا  أسأع 

 حمم  وآله ومثحبه أهرني.  
 املبحث األول: اجلمع بني الّصالتني عند الفقهاء: 

 املطلب األول: حكم اجلمع بني الّصالتني: 
وقت  ح امه    الرش عيط غ  أو  الظوريط  ضك  ق   الّصالتني:  بني  اجلمع 

 .ر2ص   ابون«؛ »ب  اجلمع ق  ضك الث نيفري  ن ر1ص   لر اأذاع ؛ 
بيفنوك: أ  تي   الصال،  مر   غ وقت   املرروف  ق ع اخلط يب: »اجلمع 

 .ر3ص    ح امه «
أهع الرلم ع أنه ال جي ز اجلمع بني الصالتني املفب ينفني مل لصبح والظورد  

اجلمع علب مشروعيفري  أهر ا  والهجرد مل ل   والرش ع  واملبرجد  بني    والرصر 
 .ر4ص   لملإذلهريالظور والرصر برردريد وبني املبرج والرش ع 

 
الفميفم  صص1ص الصالتني ذ. عب  هللا  املمفع صر.  86ر اجلمع بني  الشرح  رد مرجك  4/547وانظر: 

 ر. 166لبري الهاو ع صص 
 ر.4/476ر انظر: الرإيإ بشرح ال جيفإ ص2ص
 ر. 1/264ر انظر: مر ت ال نط ص3ص
ص4ص ابوسمل  انظر:  ص2/421ر  النرم ين  الهاه  غ  الربق ين  احمليفمل  االسف مل ا  1/276رد  رد 

ص2/209ص ال جيفإ  شرح  الرإيإ  ص2/237رد  املبين  ب 2/201رد  صرد  اجملفو   رد  1/181ايري 
 ر. 390/ 1م اق  اجلليف  ص
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علب   اجلمو ا  دأج زه  املي ننيد  ق يط  ف   غ  اجلمع  غ  اخفله ا  بيفنم  
اخفالف بيفنوك غ امل اضع اليت جي ز ديفو  مط اليت ال جي زد ومنره أب  حنيفهري  

 وأمثح به إبطالق. 
 الّصالتني: سبب اختالف الفقهاء يف اجلمع بني 

أدر ع    أواًل:   ب   مللو   اجلمع;  غ  اويت  اليت  اآلًثا  روي   غ  اخفالدوك 
د وابدر ع يفطرق  ليفو  االحفم ع أملثر مط تطرقه  ن اللهظ.  وليف ت أق اال 

 اخفالدوك غ تصحيفح برة اآلًثا. اثنًيا:
 .ر1ص    ل اخفالدوك غ  ج زط الايف س غ   اثلثًا:

 الّصالتني:   األقوال يف اجلمع بني  
 القول األول: 

مط    ر2ص   ج از الهاو ع  م ق  هو ا  وق ا  للر اد  الصالتني  بني  اجلمع 

 
 ر. 1/181ر انظر: ب ايري اجملفو  ص1ص
دو  اجلمع مب ح أو م فح ؟ اخفلف الهاو ع ديفه بر     -وقلن  جب ازه–ر   ا وج  سب  اجلمع  2ص

ومإذلهري   عردري  اجلمع غ  سنري  علب  ص–اته قوك  اجملفو   ب ايري  ق لني:    -ر  1/181ملم  غ  علب 
 از اجلمع وترمله أدض د وق ا م ق  الش دريفري واةن بلري وليفس م فحّب  ؛ وترك  ج  القول األول:

اجلمع؛ بنه خروج مط اخلالفد دي   أدض  مل لاصرد وبنه ت ينا  عط النيب مثلب هللا عليفه  
ص املبين  انظر:  مل لاصر.  بذامه  أدض   مل    ول   عليفهد  امل اومري  اجملم ع  2/200وسلك  رد 

الا  4/378ص املنث ا غ  الهاويفري صرد  الفثري  ص 2/167اع   الان ع  129/  3رد طرح  رد ملش ف 
 ر.298/  1رد شرح منفوب اإلااذات ص2/5ص
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 د وف قك.ر3ص   واةن بلريد ر2ص   والش دريفريد ر1ص   امل لييفري
 واستدلوا أبدلة كثرية منها: 

أ  اس ع هللا مثلب هللا عليفه وسلك هع غ سهره  ن تب ك بني الظور  األّول:  
بط  والرصر   أنس  منو  ح يث  أح ذيثد  واذت  ق ا  والرش عد وغ  واملبرج 

َرُسوُل اَّللَِّ  م ل  اض  هللا عنه:ص الشَّْمُس َكاَن  َتزِيَغ  َأْن  قـَْبَل  اْرََتََل  ِإَذا 
نَـُهَما، فَِإْن زَاَغِت الشَّْمُس   َأخََّر الظُّْهَر ِإََل َوْقِت اْلَعْصِر، ُثَّ نـََزَل، َفَجَمَع بـَيـْ

 .ر4ص   ررَِكبَ  يـَْرَتََِل َصلَّى الظُّْهَر ُثَّ قـَْبَل َأنْ 
ََيَْمُع  َكاَن النَِّبُّ  ح يث ابط عمر اض  هللا عنوم  ق ع: ص  الدليل الثاين:

 
ي فح  اجلمع   ا وج  سببهد وق ا اوايري عط اإلم م أمح د اخف اق  ابط اجل زي؛ بنه    القول الثاين:

قف اع برس ع  أملثر ختهيفه   وسو لريد دي   أدض  مل لاصرد وهللا حي  أ  تؤتب اخصه؛ وب  ديفه ا
 ر. 124/ 2رد املب ع غ شرح املانع ص2/334رد اإلنص ف ص2/200. انظر: املبين صهللا 

ر. اليف اقيفت غ أحي م  390/  1رد م اق  اجلليف  ص1/451رد الفبصرط ص1/11ر انظر: امل ونري ص1ص
 ر. 103امل اقيفت صص

رد اوضري الط لبني  2/256رد ال سيفمل ص2/465رد   يري املطل  ص2/392ر انظر: اة وي اليب  ص2ص
 ر. 2/393رد حتهري احملف ج ص1/395ص

رد الروا  1/298رد شرح منفوب اإلااذات ص5/ 2رد ملش ف الان ع ص2/334ر انظر: اإلنص ف ص3ص
 ر. 145املربع صص

امل   4ص مث  الظور  مثلب  الشمس  زافت  م   بر   ااحت   لج:   ا  الصالطد  غ  البخ اي  أخرجه  ر 
امل 1112ح2/47ص الصالتني غ  رد وم لك غ مثالط   دريط وقصرق د لج: ج از اجلمع بني 

 ر. 704ح1/489ال هر ص
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 .ر1ص  رالسَّرْيُ َبنْيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ِإَذا َجدَّ ِبِه 
ُثَّ رُِكَزْت َلُه َعنَـَزٌة،  وديفه: ص  ح يث أيب جحيفهري اض  هللا عنهالدليل الثالث:  

فـَتَـَقدََّم َفَصلَّى الظُّْهَر رَْكَعَتنْيِ ََيُرُّ َبنْيَ َيَدْيِه احلَِْماُر َواْلَكْلُب اَل َُيَْنُع، ُثَّ َصلَّى  
 .ر2ص  راْلَمِديَنةِ اْلَعْصَر رَْكَعَتنْيِ، ُثَّ مَلْ يـََزْل ُيَصلِّي رَْكَعَتنْيِ َحَّتَّ رََجَع ِإََل  

الرابع:  الدل غ  يل  بيفنوم   واجلمع  الر اد  ح ع  وقٌت غ  املشرتك  ال قت  أ  
عليفه   أهع  مم   وبرضو   مفر ذطد  م اضع  غ  لل نري  ًثبٌت  املشرتك  ال قت 
امل لم  د واآلًثا املشو اط عط الصح بري تُبنيّن  ل د ومط  ل  أ  املرأط   ا  

النو ا  ط َطُوَرت غ آخر  :     ُتصلّن  الظور والرصرد وديفم-طُوَرت غ آخر 
املبرج   ُتصلّن   اجلمعد  ر3ص   والرش عالليف :      مشروعيفري  علب  ذليف   وق ا  د 

 ديفي   ال قت وقف   للصالتني. 
 وانقشت احلنفية هذه األدلة مبا يلي: 

ال ليف   -1 مر اضري  غ  ياب   ال  فري د  آح ذ  خرب  دو   اجلمع  مط  اوي  م  
 البل ى. املاط ع بهد السيفم  غ ح ذثري ترك هب  

 
امل   1ص مث  الظور  مثلب  الشمس  زافت  م   بر   ااحت   لج:   ا  الصالطد  غ  البخ اي  أخرجه  ر 

الصالتني غ  1106ح2/46ص امل  دريط وقصرق د لج: ج از اجلمع بني  رد وم لك غ مثالط 
 ر. 703ح1/488ال هر ص

رد وم لك غ  495ح1/106ي غ الصالطد لج: سرتط اإلم م سرتط مط خلهه صر أخرجه البخ ا 2ص
 ر واللهظ له. 249ح1/360الصالطد لج: سرتط املصل ص

 ر.6/366ر ج مع امل  م د البط تيفميفري ص3ص
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مؤوع؛ ورويله: أنه هع بيفنوم  درال  ال    -   مثح -م  اوي مط اجلمع    -2
وقف  ؛ أب  أخر ابون منوم   ن آخر ال قت مث أذى ابخرى غ أوع ال قتد  

 .ر1ص   درال  وال واسطري بني ال قفني د قرف  جمفمرفني  
 ورُدَّ: أبن هذا فاسد لوجوه: 

مثرحي      -أ اخلرب  ج ع  ق   سب-أنه  أنسملم   ح يث  غ  أنه مل    -   غ 
 جيمروم  غ وقت  ح امه د ديفبط  الفأوي . 

وأعظك    -ب ضيفا  د  أش   لي    م   ملروه  علب  دل  مل    اخصريد  اجلمع  أ  
وقفو    غ  بي  مثالط  اإلتيف    ب   وقفو ؛  غ  بي  مثالط  اإلتيف    مط  حرج   
ق ا   ابون  ال  وقت  مط  يباب  ال  حبيفث  ال قفنيد  طرغ  مراع ط  مط  أوسع 

 رلو . د
ل  مل   اجلمع قي اد جل ز اجلمع بني الرصر واملبرجد والرش ع والصبحد   -ج

 وال خالف بني ابمري غ حترمي  ل . 
أ  اجلمع الُص اي ج مإ غ اةضرد ب ليف  ق له مثلب هللا عليفه وسلك غ    -د

الصالط: ص َهَذْيِن  طرغ وقت  َبنْيَ  َما  الصالط غ  ر2ص   راْلَوقْـَتنْيِ اْلَوْقُت  دأج ز  ؛ 
 

رد مراق   1/169لج الرن يري ص  رد دفح 1/88رد تبيفني اةا م  ص 127/  1ر انظر: ب امع الصن مع ص1ص
 ر.382/ 1رد ال ا املخف ا مع اذ احملف ا ص73الهالح شرح ن ا اإليض ح صص

     5/202ر ح يث جربي  عليفه ال الم ال ي يرويه ابط عب س اض  هللا عنوم  أخرجه أمح  ص2ص
ص امل اقيفت  غ  لج:  الصالطد  غ  ذاوذ  وأب   أب اج  393ح1/107الرس لريرد  غ  والرتم ي  رد 

النيب مثلب هللا عليفه وسلك ص رد  149ح1/278الصالطد لج: م  ج ع غ م اقيفت الصالط عط 
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آخر ال قتد ول  ت جيإ غ ال هر مط سرري ال قت  ال م  ج ز غ اةضر بط   
 .ر1ص   بجلهمرىن ال هرد ومرىن الرخصري والف سرري 

وق  در  ابون غ آخر وقفو د  -أ  اجلمع بني الصالتني   ا مل   مث اايًّ    -هـ
الط مهر لري غ  دليفس جبمع غ اةايفاري؛ ب  مل  مث  -وابخرى غ أوع وقفو 

 .ر2ص   داملوقفو  املضروج هل د و من  ق  اجلمع غ الصُّ اط 
أ  االسف الع د س ؛ ب  ال هر واملطر ال أثر هلم  غ  لحري ته يت    -3

الصالط عط وقفو د أال ترى أنه ال جي ز اجلمع بني الهجر والظور مع م   ملرمت  
 .ر3ص   الر امط 

 القول الثاين:
ال جي ز هع مثالتني غ وقت واح  بر اد  ال غ عردري ومإذلهريد وق ا   

 
صص املنفاب  غ  اجل اوذ  ص46وابط  اليب   املرجك  غ  والطرباين  غ  309/ 10رد  واة ملك  رد 

ص ص1/306امل ف اك  الصبرى  ال نط  غ  والبيفوا   ص1/113رد  واليربى  ق ع  1/535رد  ر. 
اة وق ا  مثحيفحد  ح ط  البخ اي  الرتم ي:  اواه  ابنص اي  م ر ذ  أيب  عط  ش ق   له   يث 

 ر. 4/163رد وانظر: دفح الب ايد البط اج  ص610ح1/425رد وم لك ص499ح1/195ص
 ر. 2/169رد شرح مثحيفح البخ ايد البط بط ع ص209/ 2رد االسف مل ا ص2/201ر املبين ص1ص
علب مله يري الط ل  الرلين    ر. وانظر: ح شيفري الر وي1/73ر ال اااي املضيفري شرح ال اا البويفري ص2ص

 ر. 1/336ص
رد مراق   1/169رد دفح لج الرن يري ص1/88رد تبيفني اةا م  ص 127/  1ر انظر: ب امع الصن مع ص3ص

 ر. 73الهالح شرح ن ا اإليض ح صص
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 .ر1ص   اةنهيفريم ق  
 وقد استدلوا أبدلة منها: 

أ  رخ  الصالط عط وقفو  مط اليب مرد دال يب ح بر ا ال هر  الدليل األول:  
ابط عب س   م  اوي عط  اليب مر  أنه مط  وال ليف  علب  اليب مرد  واملطر مل  مر 

ع هللا  صاض   ق ع:  وسلك  عليفه  هللا  مثلب  هللا  اس ع  أ   َبنْيَ  نوم   ََجََع  َمْن 
د  ر2ص  راْلَكَبائِرَصاَلَتنْيِ يف َوقٍت َواِحٍد ِمْن َغرْيِ ُعْذٍر فـََقْد أََتى ََبًَب ِمْن أَبـَْواِب  

عُ وعط عمر اض  هللا عنه أنه  مج ن منَط  ق ع: »اجلَج َ الصمالَتنيج  .ر3ص   الجَيَب منرن«َبنيج

 
رد دفح لج  1/276رد احمليفمل الربق ين غ الهاه النرم ين ص149/  1ر انظر: املب    لل رخ   ص1ص

/  1رد ال ا املخف ا مع اذ احملف ا ص73رد مراق  الهالح شرح ن ا اإليض ح صص1/169صالرن يري  
 ر.382

رد والطرباين  1/356صالصالتني  ر أخرجه الرتم ي غ أب اج الصالطد لج: م  ج ع غ اجلمع بني  2ص
رد والبإاا ملم  غ  2/247رد وال ااقطين ص2751ح5/136رد وأب  يرلبص11/216غ اليب  ص
ابس َلل   1359ح2/127ف اصملشف  أََتب  دَدَا ج  ٍا  ُع ج َف جن  منطج  ن  مَثاَلَتنيج  َ َبنيج َهََع  بلهظ »َمطج  ر 

ال يصح؛    -ر  1/498ملم  ق ع ابط اجل زي غ الفحايف  ص –منطج أَبدجَ اجن الجَيَب منرن«. وق ا اة يث  
الن  ق ع  ومل ل   اة يثد  مرتوك  ق   مرط:  وق ع  أمح د  صحنش  رد مل به  سن ه  غ   م   ب  

وال ااقطيند وق ع حيىي: ليفس بش عد وق ع الرايفل : ق ا اة يث ال أمث  لهد وق ع الرتم ي غ  
اة يثد   أق   عن   قيفسد وق  ضريفف  بط  ّد وق  ح ني  الرمَحيبن علّ   سننه: »حنش ق ا ق  

ر: لرله مط ق ع ابط عب س. وق  اوي  4/266ضرهه أمح  وف ه«د وق ع ابط اج  غ الهفح ص
 ر وأيب م سب. مثله عط عم

ر. وق  أواذه حمم  بط اة ط غ اوايفه  1/88رد تبيفني اةا م  ص1/127ر انظر: ب امع الصن مع ص3ص
بَدَلَبَن 82للم طأصص ابجطن    ر ق ع:  ُعَمَر  د َعطج  طم جن َو ُقكج أَ ج جَيجَمُر ا    اخلَج يَدندج د  أَنمُه »مَلَفَ  غن اآلدَ قن
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 وين قش أبمريط: 
 أ  اة يث ضريففد ال يصح االحفج ج به. أحدمها:

واملطرد    الثاين: لل هر  يي    والر ا  للر اد  اة يث  غ  الفصريح  واذ  أنه 
 .  ر1ص   مطلا  ديفبط  االحفج ج به علب منع اجلمع 

الثاين:   املاط ع هب   الدليل  الصل ات عردت مؤقفري أبوق هت  لل الم   أ  ق ه 
وال   مثلو د  ب ليف   ترملو   ال  جي ز  دال  واإله عد  املف اترط  وال نري  اليف ج  مط 

 .ر2ص   ال اح جي ز تبيف ق  عط أوق هت د بضرج مط االسف الع أو خبرب 
و من  ونوقش نرتملو د  ت  أبنن   املف اترطر:  ابخب ا  نرتك  صال  خنصصو د  ق هلك:    

وختصيفص املف اتر لخلرب الصحيفح ج مإ لإله عد وق  ج ز ختصيفص اليف ج  
 .ر3ص   أونخبرب ال اح  لإله عد دفخصيفص ال نري لل نري 

الثالث:   صالدليل  عنه:  هللا  اض   م ر ذ  بط  هللا  عب   النَِّبَّ ق ع  رَأَْيُت  َما 

 
ُُقكج أَ  ند َوُُيجربن َ الصمالَتنيج ٍ  مَلبن ٌَط منَط  َبنيج ن غن َوقجٍت َواحن َ الصمالَتنيج َع َبنيج َمج رَبَََن بنَ لنَ     «دالجَيَب منرن  م اجلج َأخج

ُح ٍع. وق  اواه ابط املن ا غ ابوسمل ص د َعطج َميج َ ان ن الجَرالعن بجطن اةج اقك    2/424الثّنَا ُتد َعطن 
 م سب ابشرري: »اعلك أ  هر    ر عط أيب الر ليفريد أ  عمر بط اخلط ج ملف   ن أيب1149

بني مثالتني مط اليب مر«. ق ع ابط املن ا: ف  ًثبت عنه الناط ع  سن ذهد وق ع أب  زاعري غ  
 ر: ليفس ق ا ًثبف   عط عمرد وق  مرس . 3/128طرح الفثري  ص

 ر. 3/128ر انظر: طرح الفثري  ص1ص
 ر. 1/127ر ب امع الصن مع ص2ص
 ر. 3/128صالفثري  رح رد ط2/201ر انظر: املبين ص3ص
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ِميَقاتَِ  ِبَغرْيِ  َصاَلًة  َصلَّى  وسلم  عليه  هللا  َبنْيَ  صلى  ََجََع  َصاَلَتنْيِ:  ِإالَّ  ا، 
 .ر1ص   رِميَقاِتَا املَْغِرِب َوالِعَشاِء، َوَصلَّى الَفْجَر قـَْبَل 

 اجل اج عط ح يث ابط م ر ذ مط وج ه:
 أنه مرتوك الظ قر لإله ع مط وجوني:  أحدها:

أنه ق  هع بني الظور والرصر برردري بال ش د وق  واذ الفصريح ب ل     -أ
 برة طرق ح يث ابط م ر ذ دلك يصح ق ا اةصر. غ 
أ  ق ا اة يث ت يا  أح  بظ قره غ  يا ع الصبح قب  الهجرد واملراذ    -ب

 أنه للغ غ الفرجيف  حىت ق اج  ل  م  قب  الهجر.
النيب مثلب هللا عليفه وسلك اجلمع بني  الثاين:   ابط م ر ذ حهظ عط  أ  ف  

ال هر بب  عردري ومإ  ذلهريد ومط حهظ حجري علب مط ت حيهظ  الصالتني غ 
 وت يشو د وابط م ر ذ  من  ق ع: م  اأيت. 

َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ صلى  م  اوي عط ابط م ر ذ اض  هللا عنه ق ع: صالثالث:  
 . ر2ص  السََّفِر(َبنْيَ الصَّاَلَتنْيِ يف  وسلم ََيَْمعُ هللا عليه  

 
غ اةجد    ك رد وم ل1682ح2/166ر أخرجه البخ اي غ اةجد لج: مىت يصل  الهجر جبمع ص1ص

 ر.292ح2/938لج: اسفحب ج زايذط الفبليفس بصالط الصبح ي م النحر ص
ص2ص الفثري   طرح  انظر:  صص3/128ر  لألثرم  ومن  خه  اة يث  َنسخ  االسف مل ا  142رد  رد 

 ر. 2/208ص
رد والطح وي غ شرح مر ين اآلًثا  5413ح284/ 9واة يث أخرجه أب  يرلب امل مثل  غ امل ن  ص

ص962ح160/  1ص اليب   املرجك  غ  والطرباين  خن   9881ح39/  10رد  غ  الريفين  ق ع  ر. 
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الرابع:   أنه ق ع: صالدليل  ابط عمر  َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه  َما َجََ عط  َع 
 .ر1ص   رَمرَّةً وسلم َبنْيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َقطُّ يف السََّفِر ِإالَّ 

 وين قش مط وجوني:
 .ر2ص   بهأ  اة يث ضريففد ال يصح االسف الع  أحدمها:

اجلمع غ    الثاين: املشو اط غ  الصحيفحري  ابح ذيث  مب  واذ مط  أنه مر اا 
أسه ا النيب مثلب هللا عليفه وسلكد وق  سب  ش ع منو د والرواايت املشو اط  
اس ع هللا   عمر مثرحيري غ  خب اه عط هع  ابط  عط  وف مه   الصحيفحني  غ 

علب    مثلب هللا عليفه وسلك د ج  روي  ق ه الروايري واذق د ومييط أ  يفأوع
أنه ت يره جيمع غ ح ع س ه  من  جيمع   ا نإع أو مل   َنزال  غ وقت ابون  

 .ر3ص   الن ويق له 
اخلامس:   تهريملد  الدليل  الث نيفري  وت خ   ابون  وقت  الفأخ  حىت ُيرج  أ  

 
ر: اواه أب  يرلب  159/  2ر ح يث ضريففد وق ع اهليفثم  غ جممع الإوام  ص236/  3ابدي ا ص

 غ اليب د واج ع أيب يرلب اج ع الصحيفح. وابظور أنه ضريفف ل ج ذ ابط أيب  والبإاا والطرباين
 ليفلب غ سن هد وق  ضرهه اإلم م أمح د وف ه. 

ص1ص اةا م   تبيفني  انظر:  بني  88/  1ر  اجلمع  لج:  الصالطد  غ  ذاوذ  أب   أخرجه  واة يث  ر. 
 ر. 1209ح2/5الصالتني ص

لف ديفه وق  ضريففد يرفرب به وال حيفم  تهرذهد وغ ق ا  ر  سن ذه ضريففد عب  هللا بط َندع: خمف2ص
 ر. 407/ 2املنت ني اط. انظر: حتايف  سنط أيب ذاوذ لألانؤو  ص

 ر. 373/ 4ر اجملم ع شرح املو ج ص3ص
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ق ع   وال الم  -وق   الصالط  التـَّْفرِيُط : ص–عليفه  َا  ِإَّنَّ تـَْفرِيٌط؛  النـَّْوِم  لَْيَس يف 
 .ر1ص  راأْلُْخَرىَمْن مَلْ ُيَصلِّ الصَّالَة َحَّتَّ َيَِيَء َوْقُت الصَّاَلِة  َعَلى

وجه ال اللري: أ  النيب مثلب هللا عليفه وسلك ق ع  ل  وق  م  درد د ع  
عط   احرتاز ا  جيمع  ت  أنه  ب ل   درلك  واملايفكد  امل  در  به  أااذ  أنه  علب 

 .ر2ص الفهريمل
ون قش: أب  ق ا اة يث ع م وق  ُخص أبح ذيث اجلمع بني الصالتنيد 

 .ر3ص   دفا م

 الرتجيح:
الراجح ج از اجلمع بني الّصالتني؛ ل اوذ اجلمع عط النيب مثلب هللا عليفه  
وسلك غ أح ذيث ملث طد ال تاب  الفأوي د ديفج  املص   ليفو    ا وج  سب   

 اجلمع.
عن اجلمع  أسباب  الثاين:  احلضر  املطلب  يف  اجلمع  وحكم  الفقهاء  د 

 للحاجة:
أ    وجن   أسب بهد  غ  اخفله ا  الصالتني  بني  لجلمع  الا مل    الهاو ع 

 
واسفحب ج  1ص اله مفري  الصالط  قض ع  لج:  الصالطد  وم اضع  امل  ج   غ ملف ج  م لك  أخرجه  ر 

  قف ذط. ر مط ح يث أيب 681ح1/473ترجيف  قض مو  ص
رد مراق  الهالح شرح ن ا اإليض ح  1/169رد دفح لج الرن يري ص88/  1ر انظر: تبيفني اةا م  ص2ص

 ر. 73صص
 ر.373/  4ر انظر: اجملم ع شرح املو ج ص3ص
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د وق  اته   ر1ص   تيفميّفري»أوسع امل ق  غ اجلمع م ق  أمح «؛ ملم  ق له ابط  
 د واخفله ا غ ف مه .ر2ص   رالهاو ع الثالثري علب سببني مه  صال هرر وصاملطر

وال هرد   واملراد  املطرد  ق :  ابسب ج   ري  أ   امل لييّفري  وم ق  
د وغ الطني وح ه ق ال د و ل  خمفّص  ر3ص   والظلمريواخل فد واجفم ع الطني  

 . ر4ص   والرش علملبرج 
جي ز   وال  واملطرد  ال هر  ل ببني  اجلمع  جي ز  أنه  الش دريفمري  وم ق  

 . ر6ص   املراد وعلب اأي جي ز غ ر5ص   للخ فللمراد وال 
وم ق  اةن بلري أ  ح الت اجلمع    د ق : م  درد ومريةد ومرضعد  
وم فح ضري وحن ق د وع جإ عط طو اط مب عد أو تيفمك برتاجد أو ع جإ عط  

 
 ر. 74ر االخفيف اات الهاويفري صص1ص
املن ا  ر. وانظر غ بيف   اخلالف غ اجلمع غ املطر: اإلشرافد البط  74ر االخفيف اات الهاويفري صص2ص

رد شرح مثحيفح البخ اي البط بط ع  2/211رد االسف مل ا ص1/264رد مر ت ال نط ص1/416ص
 ر. 4/270رد دفح الب ايد البط اج  ص2/167ص

ص3ص املمو ات  املا م ت  انظر:  ص186/ 1ر  اجلليف   م اق   للخرش   1/390رد  خليف د  شرح  رد 
 ر. 2/67ص

 ر. 33 /2ر انظر: الف ضيفح غ شرح خمفصر ابط اة ج  خلليف  ص 4ص
ص5ص املطل   انظر:   يري  ص2/465ر  ال سيفمل  ص2/256رد  البيف    ص2/493رد  احملف ج  مبين  /  1رد 

رد مر ت  1/417ر. وانظر غ بيف   اخلالف غ اجلمع غ املرا: اإلشرافد البط املن ا ص529
 ر.4/270رد دفح الب ايد البط اج  ص2/213رد االسف مل ا ص1/265ال نط ص

 ر.1/201لايفين صر انظر: الف اي د للب6ص
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مرردري وقتد ملأعمب وحن هد وع ا يبيفح ترك هرري وه عري ملخ ده علب نه هد 
هرري وه عريد ملمط ُي ف برتمله ضرا ا    أو م لهد أو حرمفهد أو شب  يبيفح ترك

وثلج   بشرطهد  ملطر  الرش عيط  بني  عن قك  اجلمع  وجي ز  حيف جو د  مريفشري  غ 
 .ر1ص   لاذطوبرذ وجليف د ووح  وايح ش ي ط 
 حكم اجلمع يف احلضر للحاجة: 

 اخفلف الهاو ع غ حيك اجلمع للر ا واة جري علب ثالثري أق اع:
   القول األول:

غ   اجلمع  وق ا قصر  لب ق د  اجلمع  جي ز  وال  داملد  ال  باري  ابسب ج 
 م ق  هو ا الهاو ع مط امل لييفري والش دريفري واةن بلري. 

وق ا لرم م أخب ا امل اقيفتد د بوق ت للصل ات ق  عيفنو  الّش اع وح ذ  
ق    مثالط  لي   ال قفني  بني  م   وجر   ح يّفريد  برالم ت  وأواخرق   أواملو  

ي فثىن مط ق ا م  واذ ال ليف  لسفثن مه ديفباب ف ه د و ر2ص   الصالطال قت لفل   
 علب ابمث .

   القول الثاين:
الرلم عد ومل     ج از اجلمع غ اةضر للح جريد وق ا م ق  ط مهري مط 
ابط س يط ال يرى أبس   أ  جيمع بني الصمالتني   ا مل نت ح جري أو ش ع م   

 
 ر. 146رد الروا املربع صص 7و 2/5الان ع ص فرد ملش 1/298ر انظر: شرح منفوب اإلااذات ص1ص
 ر. 1/73رد ال اااي املضيفري شرح ال اا البويفري ص2/205ر انظر: املبين ص2ص
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َُمريد ونا  مثله عط ابط  ر1ص   ع ذطت يفخ ه   د وأج ز  ل  ابيفرري بط عب   ر2ص   ُشربج
أمثح ج  ر3ص   الرمحط مط  أشو   عط  وحي   أيب  ر4ص   م ل د  عط  وحي   د 

ابط   واخف اه  املروزيد  وابط  ر5ص   املن ا سح ق  مط  ر6ص   تيفميفريد  ع ذ  واخف اه  د 
 .ر7ص   املر مثريط

وق ا مافض  اإلم م أمح . ق ع ابط تيفميفري: »ُعلنَك أ  اجلمع جي ز للح جري  
واملصلحري الشرعيفري الراجحريد وق  نصم أمح  علب ج از اجلمع للشب د ود مره  
الا ض  مب  يُبيفح ترَك اجلمرري واجلم عريد ونصم علب َهجعن امل فح ضري للب  د  

 
ص1ص ابوسمل  انظر:  ص2/433ر  الفمويف   ص 12/215رد  االسف مل ا  ال نط  2/212رد  مر ت  رد 

 ر. 4/271الب ايد البط اج  صرد دفح 1/265ص
 ر. 2/121رد الشرح اليب  علب منت املانع ص2/205ر انظر: املبين ص2ص
 ر. 2/170ر انظر: شرح مثحيفح البخ ايد البط بط ع ص3ص
رد و ملر  2/170رد شرح مثحيفح البخ ايد البط بط ع ص1/186ر انظر: املا م ت املمو ات ص4ص

غ اجلمع الص اي. وق  حيب ابط عردري امحري هللا عط  ر أنه  2/212ابط عب  الرب غ االسف مل ا ص 
برة أشيف خه أنه   ا أااذ اةّم م هع بني الظوريط عن  الإواع لفط ي   ق مفهد د جوه أنه اعفم   

 ر. 2/378علب ق ع أشو . انظر: ن ازع لز الن ازع ص
 ر. 1/265ر انظر: مر ت ال نط ص5ص
صص6ص الهاويفري  االخفيف اات  انظر:  ج مع 435ر  ص   رد  تيفميفري  البط  ص6/363امل  م د  الهروع  /  3رد 

 ر.111
رد والشيفخ َنمثر ال يط ابلب ين  1/358ر مث  الشيفخ أمح  ش ملر غ ترليفاه علب سنط الرتم ي ص7ص

ص الصحيفحري  ابح ذيث  سل لري  اس لفه  زالري  6/817غ  غ  البم اي  الّص ي   أمح   والشيفخ  رد 
 اخلطر عمط هع بني الّصالتني غ اةضر. 
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 .ر1ص   ااجحري«وليفس ديفه  ال مصلحري شرعيفري 
ق ع:صوق    عنوم   هللا  اض   عب س  ابط  حب يث  اَّللَِّ  اسف ل ا  َرُسوُل  َصلَّى 
 ٍَسَفر َوال  َخْوٍف  َغرْيِ  يف  َِبْلَمِديَنِة  يًعا  َجَِ َواْلَعْصَر  البط  الظُّْهَر  دايف   رد 

ا منطج   .ر2ص  أُممفنهنرعب س: ت در   ل ؟ ق ع: أَاَاَذ َأ ج اَل حُيجرنَج َأَح  
قر ق ع ابط عب س: أااذ أ  ال حيرج أمفهد دلك  ووجه االسف الع: أ  »ظ 

 د وق ا يشم  هيفع ابع اا.ر3ص   ف ه«يرلله مبرا وال 
وع م     وج ذ ا  مره  ي وا  حم وٍذ  ب ب   مرلما    ل  مل    اجلمع  »أ   ولد 
وال هر   لملرا  الهطر  علم   بهد ملم   يُرلّناه  الش اع  لي    والهطرد  مل لَاصر 

]سورة  يبرت حت  جت  هب  مب  خب حب جب  هئ مئ }با له:    }
 [ 185البقرة:

امل  در    وكما ص  م هللا وضَع عط  با له:  املرا  الاصر لل هر ذو   علم  
 .ر4ص   ر«الص َم وَشطجر الصالط

 
 ر.6/363مع امل  م د البط تيفميفري صر ج 1ص
اةضر  2ص غ  الصالتني  بني  اجلمع  لج:  وقصرق د  امل  دريط  مثالط  غ  م لك  أخرجه  ر 

ر. وق  واذ عط ابط م ر ذ اض  هللا عنه بنح ه عن  الطرباين غ اليب  ح نه  705ح1/490ص
ص الصحيفحري  ابح ذيث  سل لري  غ  ع6/811ابلب ين  ابط  ح يث  ختريج  غ  وانظر  ب س  ر. 

 ر. 113والش اق  اة يثيفري عليفه: ملف ج داه اجلمع بني الصالتني غ اةضر بر ا املطر صص
 ر.5/219ر شرح الن وي علب م لك ص3ص
 ر.6/363ر ج مع امل  م د البط تيفميفري ص4ص
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أبنه   عب س  ابط  ح يث  اخلط يب -وين قش  يا ع  به  -ملم   يا ع  »ال   :
و سن ذه   الهاو ع  أواذق   ر1ص  جيف «أملثر  خمفلهريد  عنه إبج لت  أج ب ا  ول ا  ؛ 

 اة دظ ابط اج  وف هد وق ا ملخصو :
به    -1 ت يا   أنه  الرتم ي غ آخر ملف به  أنه من  خ لإله عد وق  حيب 

أب  بير ابط خإميري: »ت ُيفلف الرلم ع مللوك أ   د وق ع  ر2ص   الرلم عأح  مط  
ج مإ  ف   املطر  ف   اةضر غ  غ  الصالتني  بني  ابط    در3ص   ...«اجلمع  وق ع 

قفيفبري: »الهاو ع هيفر   علب ترك الرم  هب ا؛  م  بنه من  خد أو بنه درله غ  
 .ر4ص   شب «ح ع ضرواط؛  م  ملطر أو 

 .ر5ص   امل اقيفتمر اضفه مب  ُي لههد وق  ع اضه اإلم م أمح  أبح ذيث  -2
محله علب اجلمع الص ايد وأ  النيب مثلب هللا عليفه وسلك أخر الظور  ن    -3

وقفو د   أوع  غ  الرصر  وق م  ال قتد  مط  جإع  آخر  د قرت غ  وقفو د  آخر 
دصالق  غ أوع جإع مط ال قتد د قرت الصال،  جمم عفني غ الصُّ اطد وغ  

ليفبني ج از رخ    ق ا  ودر   وقفو د  وقرت غ  الصالط  ن  املرىن مل  مثالط 
 .ر6ص   وقفو آخر  

 
 ر. 1/265ر مر ت ال نط ص1ص
 ر. 323/ 1ر شرح عل  الرتم ي البط اج  ص2ص
 ر. 2/85ر مثحيفح ابط خإميري ص3ص
 ر. 380خمفلف اة يث صصر روي  4ص
 ر.  165/ 4ر انظر: دفح الب اي البط اج  ص5ص
ر. وق ا م  اجحه الش مل ين غ ال اااي املضيفري  216/  12رد الفمويف  ص2/93ر انظر: زاذ امل  در ص6ص

 ر. 1/291رد والشنايفط  غ أض اع البيف   ص1/74شرح ال اا البويفري ص
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اةرج   نه   و ااذط  للظ قرد  خم لف  بنه  ضريفف؛  احفم ع  أبنه  ون قش 
 .ر1ص   حرجيا ح غ محله علب اجلمع الص اي؛ ب  الاص   ليفه ال ُيل  عط 

أ   ل  مل   هر   بني الصالتني ملطرد وق ا ق  ال ي محله عليفه أي ج    -4
د ولهظري صاملطرر  ر2ص  ل  مل   غ مطر«ال خفيف يند وق ع اإلم م م ل : »أاى  

الرب   عب   وابط  البإاا  ق له  تصح؛ ملم   ال  ق ا  والصحيفح  ر3ص  وف مه علب  د 
مثحفو د دو  اوايري م لك وأمثح ج ال نطد د نفهب أ  يي   اجلمع امل مل ا  

بيفنوم   ر4ص   للمطرمل     هع  أجله  مط  مطر  مث  »ل  مل    املن ا:  ابط  ق ع   .
هع   ال ي  ال ب   عط  عب س  ابط  ل ملره  وسلك  عليفه  هللا  مثلب  هللا  اس ع 
بيفنوم د دلم  ت ي ملرهد وأخرب أبنه أااذ أ  ال حيرج أمفه ذع علب أ  هره مل    

 .ر5ص   املطر«غ ف  ح ع 
وايري قرطد عط أيب الإب د  أ   ل  مل   غ ال هر ال غ اةضرد ملم  غ ا   -5

عط سريف  بط جب د عط ابط عب سد أ   ل  مل   غ فإوط تب كد وق  خرجه  

 
 ر. 24/ 2ب اي البط حجر صرد دفح ال218/ 5ر انظر: شرح الن وي علب م لك ص1ص
الب ق  ص2ص عب   م ل  ت  ابط خإميري ص 144/  1ر م طأ  وانظر: مثحيفح  االسف مل ا  480/  1ر.  رد 

 ر. 300/ 4ر. وق  اأي البيفوا  غ مرردري ال نط واآلًثا ص212/ 2ص
 ر.  167و161/ 4ر انظر: دفح الب اي البط اج  ص3ص
 ر. 24/ 2البط حجر صرد دفح الب اي 218/ 5ر انظر: شرح الن وي علب م لك ص4ص
 ر. 2/433ر ابوسمل ص5ص
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. وليط أملثر اواط ح يث ابط عب س  ملروا أ  هره مل   لمل ينريد  ر1ص   م لك
 .ر2ص   اج وقك أملثر وأحهظد ملم   ملره اة دظ ابط 

ق ا   -6 ق ع:  أنه  أمح د  اإلم م  عط  اوي  وق   ملرا.  أ  هره  ل  مل   
 . ر4ص   الن ويد واخف اه ر3ص  واملرضععن ي اخصري للمرية 

وديفه نظر: بنه ل  مل   هره مثلب هللا عليفه وسلك بني الّصالتني لر اا  
املرا مل  مثلب مره  ال مط به حن   ل  الر اد والظ قر أنه مثلب هللا عليفه 

 . ر5ص   مللوكوسلك هع أبمثح به  
برة    -7 لشب د ملم  واذ غ  أمح   ر6ص  الرواايت أ  هره مل    وق  نص  د 

 . ر7ص   للشب علب ج از اجلمع  

 
 ر.705ح490/ 1ر مثحيفح م لك ص1ص
 ر.4/167ر دفح الب ايد البط اج  ص2ص
رد دفح الب اي البط  170/  2البط بط ع ص  البخ ايرد شرح مثحيفح  216/  12ر انظر: الفمويف  ص3ص

 ر. 4/270اج  ص
 ر.5/219ر انظر: شرح الن وي علب م لك ص4ص
 ر. 24/ 2الب اي البط حجر صر انظر: دفح 5ص
ر عط ج بر بط زي د أ  ابط عبم ٍس صَهََع  1578ح222/  2ر أخرجه الن  م  غ ال نط اليربى ص6ص

دَدَر َ  ٌع  نَدُوَم  َش ج بَديفدج َوليفجَس  َوالجرنَش َعد  َوالجَمبجرنَج  ٌعد  َش ج نَدُوَم   بَديفدج ليفجَس  َوالجَرصجَر  ُوَن  ابج لجَبصجرَطن  َ لنَ     لن
ُوَن َوالجَرصجَر    منطج ُشبج ٍ  لجَم نيَنرين ابج َوَزَعَك ابجُط َعبم ٍس أَنمُه: مَثلمب َمَع َاُس عن هللان مثلب هللا عليفه وسلك لن

ٌعر. ق ع ابلب ين غ  اواع البليف  ص نَدُوَم  َش ج َ َسَجَ اٍت ليفجَس بَديفدج ر: وق ا  سن ذ جيف د  35/  3َ َ ينن
 وق  علب شر  م لك. 

 ر. 6/ 2رد ملش ف الان ع ص271/ 4البط اج  ص ر انظر: دفح الب اي7ص
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 : القول الثالث 
ج ز اجلمع بني الصالتني غ اةضر لب  ع ا للُيليّفريد وحي   ل  عط  

 ؛ محال  للح يث علب ظ قره.ر1ص  وف مه ابط عب س وابط س يط  
الرش عيط   ووقيت  مشرتمل  د  الظوريط  وقيت  أ   الهاو ع  ق   ن  وبرة 

د وق   مشرتمل  د ديفج ز  يا عوم  غ أي وقت منوم د وق ا حمي  عط م ل 
وحي  أيض   عط عط ع وط ووس    حمم ع عن  أمثح به علب أق  الضروااتد
هلريد اةج ز  أق   عط  وحي   مط    وابيفرريد  جيفن   مم   ابوزاع   وع ه 

 .ر2ص أق اهلك
ق ع ابط عب  الرب: »أهع الرلم ع علب   دون قش ق ا: أبنه خالف اإله ع
 

ر: »وق لت ط مهري: اجلمع بني الصالتني  432/  2ر ق ا الا ع  ملره ابط املن ا غ ابوسمل دا ع ص1ص
ر: »مح  اة يث  4/272غ اةضر مب ح و   ت تيط علري«د وق ع ابط اج  غ دفح الب اي ص

ب  ع ا لليليفريد وحي   ل  عط ابط  علب ظ قرهد وأنه جي ز اجلمع بني الصالتني غ اةضر ل
عب س وابط س يطد وعط أشو  مث ح  م ل «د واملالحظ أ  الا ملني به قك الا مل   أنه وك  
للا ع الث ين ال ي جير  اجلمع لر ا أو ح جريد وال ي يظور أ  قص  ابط املن ا وابط اج   

ر:  433/  2ن ا غ ابوسمل صبر م الر ا ق  الر ا احمل ذ مل ملرا واخل فد ب اللري ق ع ابط امل
بيفنوم  للمطر والريح والظلمري ولب   ل  مط   »  ا ثبفت الرخصري غ اجلمع بني الصالتني هع 
ابمراا وس مر الرل «د وبنه يبر  أ  يفها ا علب ق لني غ م ألري واح طد وب  أملثر الرلم ع  

ا لة جريد ومط  ل  ق ع ابط عب  الرب ا مايف   ر  212/  2 غ  االسف مل ا صي ملر هلك ق ال  واح  
الصالتني غ اةضر و   ت ييط مطر مب ح   ا   »ق لت ط مهري ش ت عط اجلمو ا اجلمع بني 
مل   ع ا وضيف  علب مث حبه ويش  عليفه وممط ق ع  ل  حمم  بط س يط وأشو  مث ح   

ر: »و ق  مل دري الرلم ع  ن منع اجلمع  36/  3م ل د وق ع الا ض  عيف ا غ  ملم ع املرلك ص
الصالتني   أمث حبن     غبني  ومط  س يطد  ابط  ال لف  مط  منوك  ش و ا   ع ا  ال  لب   اةضر 

 الظور والرصر«.  غأشو د دأج زوا  ل  للح جري والر ا م  ت تفخ  ع ذطد وحن ه لرب  املل   
 ر.  4/272ر دفح الب ايد البط اج  ص2ص



 

 

 
303 

 الشرعيةجملة العلوم  
 هـ 1442  ربيع اآلخر  التاسع واخلمسونالعدد  

 

ا ع ا  لب   اةضر  غ  الصالتني  بني  اجلمع  جي ز  ال  ط مهري  أنه  ملطرد  ال 
 .ر1ص ش ت«

 الرتجيح:
الا ع أب  اجلمع بني الّصالتني ج مإ؛ للر ا واة جري    -وهللا أعلك -يظور  

  ا وج ت املشاري؛ ب اللري ح يث ابط عب س اض  هللا عنوم  حيفث ت يايف   
 اجلمع بش عد و من  بنه  اةرج واملشاري عط املصل .

 املبحث الثاين: حكم اجلمع بني العشاءين إذا أتخر الشفق أو مل يغب:  
 متهيد: يف املراد َبلشفق وبداية العشاء وهنايته: 

الشه  بال خالف عن    الرش ع حني يبيف   ابط  ر2ص   الهاو عأوع وقت  . ق ع 
املن ا: »أهع أق  الرلك  ال مط ش  عنوك: علب أ  أوع وقت الرش ع اآلخرط  

؛ بذلري ملث طد منو  ح يث أيب م سب اض  هللا عنه أ   ر3ص   شه «ال  ا ف ج  
 .ر4ص  رالشََّفقُ فََأقَاَم اْلِعَشاَء ِحنَي َغاَب أمر بالال : ص  اس ع هللا  

 واخفلف الهاو ع غ ته   الشه  علب ق لني:  

 
 ر. 1/182ر. وانظر: ب ايري اجملفو  ص2/211ر االسف مل ا ص1ص
ا2ص صر  الصن مع  ب امع  ص124/  1نظر:  ع ب يط  ابط  املخف ا وح شيفري  ال ا  املا م ت  361/  1رد  رد 

رد مبين احملف ج  181/  1رد اوضري الط لبني ص397/  1رد م اق  اجلليف  ص149/  1املمو ات ص
 ر. 1/143ر شرح منفوب اإلااذات ص435/ 1رد اإلنص ف ص302/ 1ص

 ر. 277/ 1مري صر. وانظر: املبين البط ق ا338/ 2ر ابوسمل ص3ص
 ر. 430و 1/429ر أخرجه م لك غ امل  ج  وم اضع الصالطد لج أوق ت الصل ات اخلمس ص4ص
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م ق     أحدمها: وق ا  اةمرطد  ق   ي سفد  ر1ص   امل لييفريالشه   أيب  وق ع  د 
د  ر3ص   الش دريفري د وق  م ق   ر2ص   اةنهيفري وحمم  بط اة طد وعليفه الهف ى عن   

 . ر4ص   واةن بلري
 .ر5ص   حنيفهريالشه  البيف اد وق ا ق ع أيب   والقول الثاين:

ق    الشه   أ   ق   هللا    اةمرط؛والراجح  اض   الصح بري  أملثر  دوك  بنه 
ابط   ق له شيفخ اإلسالم  د وبنه أملثر اسفرم ال  غ م ااذ  ر6ص  تيفميفريعنوك؛ ملم  

 اللبري. 
 واخفلف الهاو ع غ   يري وقت مثالط الرش ع علب ثالثري أق اع:  

وقت الرش ع  ن نصف الليف د وبر ه  ن الهجر وقت اضطرااد وق ا   أحدها:

 
 ر. 397/ 1رد م اق  اجلليف  ص2/17رد ال خ ط ص149/ 1ر انظر: املا م ت املمو ات ص1ص
/  1رد ال ا املخف ا وح شيفري ابط ع ب يط ص124/  1رد ب امع الصن مع ص1/145ر انظر: املب    ص2ص

 ر.361
 ر. 1/302رد مبين احملف ج ص2/29رد البيف   للرمراين ص 1/181ر انظر: اوضري الط لبني ص 3ص
ص4ص اإلنص ف  انظر:  ص1/434ر  املب ع  ص 304/ 1رد  الان ع  منفوب  1/253رد ملش ف  شرح  رد 

 ر.  1/142اإلااذات ص
/  1يط صرد ال ا املخف ا وح شيفري ابط ع ب 124/  1رد ب امع الصن مع ص1/145ر انظر: املب    ص5ص

 ر.361
الرم ط البط تيفميفري ص6ص ر. وانظر غ أق اع امل ألري وأذلفو : وقت الرش عيط للمؤلف  2/177ر شرح 

 ر. 31صص
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 . ر2ص  أمح د والروايري الث نيفري عط اإلم م ر 1ص   الا ميم ق  الشم در  غ 
الثاين: وقت    القول  الهجر  وبر ه  ن  الليف د  ثلث  ميف   ن  الرش ع  وقت 

 .   ر5ص   واةن بلريد ر4ص   اجل ي د والش در  غ ر3ص   امل لييفرياضطرااد وق ا م ق  
الثالث: وق ا    القول  الص ذقد  الهجر  طل ع  حىت  ميف   واح   الرش ع  وقت 

 .ر6ص   اةنهيفريم ق  
وابظور الا ع ابوع؛ ة يث ح يث عب  هللا بط عمرو اض  هللا عنه عط  

َتْطُلِع  ق ع:    النميب   مَلْ  َما  اْلَفْجِر  َوَوْقُت  اللَّْيِل،  ِنْصِف  ِإََل  اْلِعَشاِء  )َوْقُت 
 .ر7ص  الشَّْمُس(

 :املطلب األول: َجع العشاءين إذا أتخر غروب الشفق 
مط خمل   الر ليفريد  اخلط    غ  البروج  شه   فيف ج  رخر  مشيلري  تظور 

د حب    45ص أو جن ل  اجتون  مش ال   املشيلري مللم   وتإذاذ  دأملثرد  تاريب  د  °ر 
 

 ر. 302/ 1رد مبين احملف ج ص2/30ر انظر: البيف   للرمراين ص1ص
 ر. 1/254رد ملش ف الان ع ص304/ 1رد املب ع غ شرح املانع ص2/28ر انظر: املبين ص2ص
 ر. 396/ 1رد م اق  اجلليف  ص149/ 1املا م ت املمو ات صر انظر: 3ص
 ر. 302/ 1رد مبين احملف ج ص 1/182ر انظر: اوضري الط لبني ص 4ص
ص5ص اإلنص ف  انظر:  ص435/  1ر  املب ع  ص   فرد ملش 304/  1رد  منفوب  1/254الان ع  شرح  رد 

 ر. 143/ 1اإلااذات ص
ص6ص املب     انظر:  ص1/145ر  الصن مع  ب امع  ع ب يط  124/  1رد  ابط  وح شيفري  املخف ا  ال ا  رد 

 ر. وانظر غ أق اع امل ألري وأذلفو : وقت الرش عيط للمؤلف. 1/361ص
 ر. 612ح427/ 1ر أخرجه م لك غ امل  ج  وم اضع الصالطد لج أوق ت الصل ات اخلمس ص7ص
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س ع تد   أابع  يص   ن  حىت  دشيفئ    شيفئ    فيف به  رخر  م ط  ويط ع  االجت هد 
 . ر1ص   حإيرا  13°ر غ  94و ل  عن  خمل ص

أق  يص   مثال   صوبريط نيف   ال  عري  النو ا  ن  ي خ   9:45صب  وهب ا  رد 
وقت ذخ ع املبرجد بيفنم  يفأخر فيف ج الشه  ابمحر  ن قبيف  الث نيفري عشر  

 مثب ح  . 2:30ليفال د ويي   ذخ ع الهجر تاريب   
اله س :  ال ق ج  عب   بط  حمم   الهلي   ابسف    م ط    ق ع  ترل   »أم  

الب غ  قص ط  تي    دأل    البالذ  برروا  مثب ط  الشه   عروضو   اليت  الذ 
وق   –وأم  البالذ اليت عرضو  مثهر    وط يلري غ البالذ اليت عروضو  عظيفمريد

االسف اع خمل  علب  مر ع    -اليت  علب  حرملفو   ي م  غ  الشمس  دحيفث    
با ا   ابد   لفبيف  حتت  ذق م   وأابع  س عري  حتف ج  ن  ذاجريد  16النو ا   °

وت  قن ك  تي    اباا  سطح  علب  الشه   م ط  س عري  د قصر  حيفنئٍ     وي 
 .  ر2ص   ذق م «وأابع 

 :إذا أتخر غروب الشفق حكم اجلمع عند الفقهاء بني العشاءين 
وق    وقفو د  غ  الرش ع  أذاع مثالط  وج ج  علب  الّ  با    الهاو ع  نص 
فيف ج الشه د وق  سب  تارير  ل  غ الفمويف د و ملر برة الش دريفري االلفإام  
لل قت ول  رخر فيف ج الشه  ملث  اد وغ البرا البويفري: »خبالف ال يط يبيف   

 
 ر. 45رد عط الهل  الرمل  صص2ح 61ر انظر: م اقيفت الرب ذات صص1ص
 ر. 26ر  يض ح الا ع صص2ص



 

 

 
307 

 الشرعيةجملة العلوم  
 هـ 1442  ربيع اآلخر  التاسع واخلمسونالعدد  

 

 به عط ف قك  الشه  عن قكد د قت الرش ع هلك فيفب بفه عن قكد و   رخر فيف
 . ر1ص   ملث  ا«رخ  ا  

لصالط   ي ع  الب ق   ال قت  يي    أ   الّش دريفري:  برة  أيض    واشرت  
 .  ر2ص    ليفوكالرش عد و ال أعملن  تا ير الصالط أبقرج البالذ 

وت ي ملر أمثح ج امل اق  ابابرري اجلمع بج  رخر فيف ج الشه د أو  
جلمع عن قك حم ذ أبسب ج ال  ج ذ املشاري غ انفظ ا مثالط الرش ع؛ لي   ا

 يإاذ عليفو . 
 حكم اجلمع عند املعاصرين بني العشاءين إذا أتخر غروب الشفق:

برة الرلم ع املر مثريط أج ز اجلمع مطلا   ذو  النص علب مشاري رخر  
ابط   ترليفا   علب ح يث  الشيفخ أمح  ش ملر  ق ع  الشه د ومط  ل   فروج 
عب س: »غ ابخ  هب ا ادع ملث  مط اةرج عط أَنس ق  تضطرقك أعم هلك أو  
ويفحرج  د ده   ويفأ    مط  ل   الصالتنيد  اجلمع بني  ق قرط  ن    ظروف 

.  ر3ص  س يط«ق ا ترديفه هلك و ع نري علب الط عريد م  ت يفخ  ع ذط ملم  ق ع ابط  
وق ا   دالد  و ال  اةرجد  حيفث مل    اجلمع  جي ز  » من   ابلب ين:  الشيفخ  وق ع 

 
ال اذيري ص1ص البوجري  البويفري غ شرح  البرا  املنوج ص246/  1ر  اجلم  علب شرح  /  1رد وعنه ح شيفري 

 ر. 369/ 1رد   يري احملف ج ص270
ر. وناله غ ح اش  الشرواين والرب ذي غ حتهري  246/  1ر البرا البويفري غ شرح البوجري ال اذيري ص2ص

 ر. 425/ 1احملف ج ص
 ر.1/358ر ترليفاه علب سنط الرتم ي ص3ص
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 .ر1ص   وظرودوك«ُيفلف لخفالف ابدراذ 
علب   عليفوك  الشه   فيف ج  يفأخر  ملط  اجلمع  غ  املر مثرو   اخفلف  وق  

 ثالثري أق اع: 
ج از اجلمع بني الرش عيط ح ع املشاري؛ ب  املشاري تاع علب    ول األول:الق

الّن س مط رخر ذخ ع وقت الرش عد واقرتاج وقت الهجرد خ مّثري وأملثرقك  
مع   اجلم عري  مثالط  حض ا  أملثرقك  علب  ويصر   امل لمريد  ابقليف ت  مط 
النم سد  الر مري  امل امثالت  واناط ع  ابمطد  مثر بري  منو :  بسب ج    اإلم مد 

 ومل   أملثرقك ال ميلي   واسطري نا   ن امل ج . 
أوق ت   عالم ت  تظور  »  ا مل نت  للرابطري:  الهاو   اجملمع  الاراا  وغ 
الصالطد ليط يفأخر فيف ج الشه  ال ي ي خ  به وقت مثالط الرش ع ملث  اد  
د ى اجملمع وج ج أذاع مثالط الرش ع غ وقفو  احمل ذ شرع  د ليط مط مل    

االنفظ عليفه  وقفو ؛يش   غ  وأذاؤق   أايم     ا  والرم ع  وامل ظهني  مل لطالج 
ق ه   عط  اةرج  ادع  غ  ال ااذط  للنص ص  عمال   اجلمع  دله  أعم هلكد 

 .ر2ص ...«ابمري
الرثيفمني: »   مل   الشمه  يبيف  قب  الهجر   وق ع شيفخن  الرالمري حمم  

 
 ر.817/ 6ر سل لري ابح ذيث الصحيفحري ص1ص
 ر م قع اابطري الر ت اإلسالم  غ اإلنرتنت  2ص
 ر.http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=164&cid=11ص
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أ    يبيف   ال  االنفظ ا حىت  يلإموك  دإنه  الرش عد  لصالط  يف ع  ب قت ط ي  
يش  عليفوك االنفظ ا دحيفنئ  جي ز هلك هع الرش ع  ن املبرج هع تا مي ذدر    

 .ر1ص  ...«للحرج واملشاري
الشريرري   علم ع  ن وط  قراا  الثا غ  وغ  املرملإ  غ  عا ت  اليت  والهل  

قدد وديفه: »يرى اجملفمر   أ  امل لمني ال يط ال  1404ع م  اإلسالم  بلن    
بني  اجلمع  دلوك  الرش ع  وقت  انفظ ا  حتم   علب  ط قري  أنه وك  غ  جي و  

 .ر2ص   للجميفع«املبرج والرش عد علب أ  ال يي   ق ا  لإاميفًّ  
لإلدف ابواويب  اجمللس  قراا  بني  وغ  اجلمع  »ج از  ونصه:  والبح     ع 

الرش ع  ن   وقت  يفأخر  حني  الصيفف  درتط  غ  أواول  غ  الصالتني  ق تني 
بنص   ابمري  عط  املرد ع  للحرج  ذدر    عالمفه ملليفًّ ؛  تنر م  أو  الليف د  منفصف 

 . ر3ص   ...«الارآ د ومل  ثبت مط ح يث ابط عب س غ مثحيفح م لك 
جلنري اإلدف ع ب زااط ابوق ف للي يت: »م  ذامت قن ك مشاري    وغ اأي

املبرج   وقت  غ  والرش ع  املبرج  بني  اجلمع  برخصري  ابخ   جي ز  دإنه 
 .ر4ص  ...«للمايفمنيد م  ذامت املشاري ق ممري و ل  ة يث ابط عب س

الثاين: علم ع    القول  ق ا  وق   ق   ن  مطلا  د  الرش عيط  بني  اجلمع  منع 
 

 ر.12/207ر جمم ع دف وى واس م  الرثيفمني ص 1ص
 ر.81اهل ااي صص ر انظر: م اقيفت الصالط بني علم ع الشريرري والهل د ذ. حمم  2ص
 ر. 25ر ملم  غ الارااات والهف وى الص ذاط عط اجمللس ابواويب لإلدف ع والبح   صص3/3ر قراا ص3ص
 ر. 1/194ر جمم عري الهف وى الشرعيفري الص ذاط عط قط ع اإلدف ع والبح   الشرعيفري صص4ص
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ال  الرلميفري اللجنري  للبح    ونص    اممري  ال ر ذيريد  الرربيفري  لململيري  واإلدف ع 
تصلب   أ   ب  جي   مل   ملرتد  املبرج  مع  الرش ع  تا مي  الهف ى: »ال جي ز 
يصرب   أ   امل لك  وعلب  ابمحرد  الشه   ببروج  يب أ  ال ي  وقفو   غ  الرش ع 

 حئ  جئ يي ىي ني}:  وحيف   ابجر غ  ل ؛ لا ع هللا تر ن
الن  ع:  {مئ  خئ  عط    د[103]س اط  الصحيفحري  ابح ذيث  ولرم م 

 .ر1ص   الصالط«النيب مثلب هللا عليفه وسلك ال الري علب م اقيفت  
رخ  مثالط الرش ع مع املشاري  ن وقفو  املرف ذد وق  س عري  القول الثالث:  

ونصفد ول  ت يب  الشه د وحيفم  أ  يي   ق ا تا ير اد وحيفم  أ  يي    
اجلمعد وغ دف ى الشيفخ عب  هللا ابط جربيط: »حيفث  نيك مايفم    مط قبيف   

للرش ع   املرف ذ  وال قت  ب و  سب د  الرش عيط  بني  اجلمع  جي ز  دال  آمن  د 
بر  فروج الشمس ب  عري ونصفد ول  قب  فروج الشه د وس اع مثلب غ  
يارج   حىت  الرش ع  رخ   غ  اجفو وا  يش   ت  دإ   املنإعد  غ  أو  امل ج  

 الشه . فروج 
ومط مثلب غ بيففه أو مار سينه حيرص علب الصالط غ ال قتد أي بر   
والصبيف    الن  ع  علب  ش   دإ   ابد د  غ  اةمرط  ق   ال ي  الشه   فروج 

 
ال اممري ص1ص اللجنري  دف وى  الهف ى:  8/132ر  وابط  ر7848اقك  قر ذد  ابط  املش يخ  وعب   :  ف اي د 

 الرزاق عهيفه د وابط لز. 
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 .ر1ص   س عفني«مثل ا الرش ع بر  البروج ب  عري ونصف أو 
يُرفرب غ   أ   ابق اع:  امل ج : »أاى هر   بني  الشيفخ سليفم    دف ى  وغ 

  يراعب ديفه ماص ذ الشريرري مع ابخ  للرخصريد و ل  أب  ُتصلب  اجلمع م
الرش ع منهصلري عط املبرج ب قت مي ث  م  مل   عليفه ابمر غ مي نه مثلب هللا  
ميف    أ   تاريب  د ومييط  الشمس  بر  فروج  عليفه وسلكد وق  س عري ونصف 

م     ق ا  ن ثلث الليف  حب   م  يفيف ر للم لمني قن كد وق  ُبين ق ا علب
يل : أوال : أ  اشرتا  امل االط بني الصالتني اجملم عفني م ألري اجفو ذيري عن   
الرلم ع... ًثنيف  : أ  غ  ل  اع يري ملاص ذ الشريرري غ الهص  بني الرب ذات  
أبوق ت حم ذط؛ دبا ع امل لك يصل  دصال  مل مال  أو أملثر غ أابرري أوق ت ق   

  غ  ل . ًثلث  : أ  غ  ل  مراع ط  يي   ديفه ته يتد ول  جإميف  ؛ ملاص ذق
 .ر2ص  واالعفب ا«للا ع الث يند وق  اعفب ا الفا يرد وله حظ مط النظر 

 إذا مل يغب الشفق:  املطلب الثاين: َجع العشاءين
تب أ مشيلري با ع الشه  ابمحر د ق ابد  ط ع الليف  حىت يفص  بشه   

ص عرا  خمل  مط  ي   49الهجر  ومل ط  تاريب  د  ذاجري  أايم  °ر  ثالثري  وق   ط 
الهرتط   زاذت  أملثر  جن به  أو  االسف اعد  خمل  مش ع  حن   اجتون   ومللم   داملد 

 
 د برتقيفك الش ملري آليف  ر. 13/63ر دف وى الشيفخ ابط جربيط ص1ص
انظر: امل قع الرمس  للشيفخ سليفم   امل ج    ر2ص

 .https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=21041)ص
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 .ر1ص   الصيففالإمنيفري ات  ع  د ويي   ق ا غ دص  
 : إذا مل يغب الشفق حكم اجلمع عند الفقهاء بني العشاءين 

ت   والرش ع   ا  املبرج  بني مثال   صاجلمعر  ي ملروا  ت  ال م با    الهاو ع 
اجلمع   أسب ج  ب   اخصري؛  يروا  ل   ت  وملأ ك  الهاو عد  عن   الشه   يب  
عن قك مررودريد و من   ملروا صالفا يرر غ امل ألريد وش  برة اةنهيفري إبسا    

 . ر2ص  الرش عمثالط 
بف ،   ال غ عردري ومإذلهريد دلك ي ملر اجلمع  امل ق  اةنه  ال يرى اجلمع  

  ا ت يب  الشه د وامل ق  امل لي  ياصر اجلمع علب أسب ج   ريد وق   
أيض   ت ي ملر اجلمع   ا ت يب  الشه  بيفنم  امل ق  الش در  اجلمع عن قك  
غ   اجلمع  ع م  ملر  غ  سب  مل غ  أيض    وق ا  وال هرد  املطر  غ  حمص ا 

 امل ألري. 

 
رد  774دري مي نيفًّ  ذ. امل ن  صصر مشيلري حت ي  وقيت الرش ع والهجر غ املن ط  اجلبراديفري املفطر 1ص

رد وحبث تا ير وقت الرش ع  11اجل لري الش ملري للم اقيفت غ شىت با ع الر ت ذ. الرج ي صص
 غ البالذ اليت ال يبيف  ديفو  الشه  للمؤلف.

ديفو   2ص يبيف   ال  اليت  البالذ  غ  الرش ع  مثالط  تا ير  غ  ابابرري  امل اق   داو ع  غ ملالم  انظر  ر 
رد ح شيفري  1/302رد مبين احملف ج ص1/373رد الرإيإ شرح ال جيفإ ص1/363ف ا صالشه : اذ احمل

رد وحبث تا ير وقت  1/468رد ح شيفري الروا املربع ص1/225الص وي علب الشرح الصب  ص
 الرش ع غ البالذ اليت ال يبيف  ديفو  الشه  للمؤلف. 

 .ر4/183رد ض ع الشم ع ص1/179ر ح شيفري ال س ق  علب الشرح اليب  ص2ص
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ن بلري دوك أيض   ت ي ملروا شيفئ   غ مثالط الرش ع   ا ت يب د وليط  أم  اة
بني   اجلمع  غ  احفم الت  للجمع  ري  املبيفحري  ابع اا  غ  للنظر  ن ملالقك 

 الرش عيط   ا ت يب  الشه د وق  علب النح  الف يل:  
األول: اجلمرري    االحتمال  ترك  يبيفح  ال ي  صالشب ر  أج   مط  ق ا     مل   

دو ا ال يي   ع ا غ اجلمع؛ ب  ق ا ال قت ال يي   ديفه شب   واجلم عريد  
 ف لب  د و من  ق  وقت الراحري والن مد  ال مط مل   يرم  ليفال .

الثاين: ق ا    االحتمال  ي ملرو   ال  دإ ك  صاملشارير؛  مطل   أج   مط     مل   
 ق ع ط غ اجلمعد دحيفنئ  ال جيمع عن قك.

الثالث:   صالنراالحتمال  أج   مط  خالفد     مل    دثمري  وصالن مر   سر 
النر سر ع ا ا يبيفح ترك اجلمرري   د واخفله ا  ر1ص  واجلم عريد ةن بلري  ملروا صفلبري 

ترك   يبيفح  ع ا  أو  شب   له  ملط  اجلمع  ج از  مط  النر سر  صفلبري  اسفثن ع  غ 
ممط  م فثىن  وق   اجلمعد  له  ال جي ز  ابوع:  علب وجوني:  واجلم عري  اجلمرري 

ترك اجلم عري. له  قيف سه يي   ع ا ا غ اجلمعد  ق   يب ح  ابط مهلح: »درلب  ع 
 . ر2ص  نر س«ويف جه مراذه ف  فلبري 

بي  ع ا   اجلمع  امل ق  غ  ق ع ط  علب  اجلمعد جراي   له  والث ين: جي ز 

 
 ر. 2/302رد اإلنص ف ص1/452ر انظر: املبين ص1ص
 ر. 6/ 2رد ملش ف الان ع ص87ر. انظر: ال جيفإ صص 110/ 3ر الهروع ص2ص
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 .ر1ص   واجلم عرييبيفح اجلمرري 
   مل   مط أج  الرجإ عط مرردري ال قتد دا  نص داو ع    االحتمال الرابع:

اةن بلري علب أنه جي ز اجلمع للر جإ عط مرردري ال قتد ملأعمب ومطم اد وق   
مرردري  ر2ص   أمح أومأ  ليفه   عط  للر جإ  أيض    اجلمع  »جي ز  املرذاوي:  ق ع   .

. وليط حمله ملم  ق ع  ر3ص    ليفه«ال قتد مل بعمب وحن ه. ق ع غ الرع يري: أومأ  
اسفمر   وأم    ا  ال قفني؛  أح   ال قت غ  مرردري  الرلم ع:   ا متيط مط  برة 

 .ر4ص   ل  مره اجلو  دال د م ط غ  
ومييط يا س عليفه مط ال يررف الرش ع لي   الشه  ال يبيف ؛ دإ  ق ا  
 مث  الر جإ غ ع م ق اته علب حت ي  ال قت ديفأخ  حيمهد ديفج ز اجلمع. 

عن   اخلامس:    االحتمال ليفس ع ا ا  وق ا  واة جريد  املشاري  أج   اجلمع مط 
اةن بلريد ب  ق  مافض  ملالم اإلم م أمح د واخفيف ا ابط تيفميفريد وغ ح ع ع م  
وقت مثالط   الرش ع ورخ ق  عط  تا ير مثالط  دو  ع ا غ  الشه   فيف ج 

 املبرج. 
وليفس غ  وق  يا ع    ق ه االحفم الت  من  تصح غ ح ع ابوق ت الر ذيري  

 
 ر. 2/125رد املب ع ص2/337ر انظر: اإلنص ف ص 1ص
ص2ص الهروع  انظر:  ص3/104ر  املب ع  ص2/126رد  الان ع  ملش ف  املخ اات 2/6رد  رد ملشف 

 ر. 1/189رد نيف  املآاج ص1/186ص
 ر. 2/336ر اإلنص ف ص3ص
 ر.1/201ر ابسئلري وابج بري الهاويفري ص4ص
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 ابوق ت الط امريد واليت ق  مث  زمط ال ج عد ديفي   ديفو  الفا ير دامل.   
السادس:   ع ا ا  االحتمال  ليفس  وق ا  صاجلم عريرد  حتصيف   أج   مط  اجلمع 

للجمع عن  اةن بلريد و من  ق  ق ع شيفخ اإلسالم ابط تيفميفري. ق ع ابط مهلح:  
 .ر1ص   اجلم عري«»اخف ا شيفخن  اجلمع لفحصيف  

اإلسالم ابط تيفميفمري: »مل   الصح بري والف بر   جيمر   للمطرد    ق ع شيفخ
اجلم عريد   ملصلحري  ليط  ل   بيففنهد  غ  وحَ ه  واح   مثالط مل ّن  مع  مي   
دصالتُه مع اجلم عري هر   أدضُ  مط مثالتنه غ ال قفني. وهل ا ل  مل   مايفم    
غ  وحَ ه  مثالتنه  مط  أدضَ   الصحيفح  علب  مروك  هُره  لي    امل ج     غ 

 ال قفني.
وقي ا الا ع ديفم  جي  غ الصالط   ا أمَيط دنرُله غ اجلمع دو  أدضُ   

 .ر2ص   ج مإ ا«مط ترملنه مع الفهري د و   مل    ل  
ال ي   »ق ا  دا ع:  صم فحّ ر  لفحصيف   للجمع  يؤمث   تيفميفري  ابط  ب  
الب جد دإنه ليفس   النيب مثلب هللا عليفه وسلك برردرَي أمث  عظيفك غ ق ا  دَدَرَله 

لفحصيف   اجل ب   وج بهد  مشي ك غ  وال  واج   ة جرٍي وال حتصيف ن  قن   مع 
تي     حيفث  ج مإ  اجلمع  أ   علب  د عم  ال ق فد  وق  ملم ُع  م فحّ د 
املصلحري الشرعيفري مره أملمَ  مط املصلحري الشرعيفري مع الفهري د حبيفث مل نت  

 
 ر. 435ر. وانظر: االخفيف اات الهاويفريد للبرل  صص3/110ر الهروع وتصحيفح الهروع ص1ص
 ر.6/365ر ج مع امل  م د البط تيفميفري ص2ص
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 . ر1ص  أون«الرب ذط مع اجلمع أملمَ  غ الشرع مط الفهري  د جلمع  
بلب ا أق   واقر   عن   اجلمع  ابط دضال  غ احلفه  -وق  مل    أد ذه  ملم  

بب اذ...    -املشو اط  أق   مط  للمل   وخيّف   مل    أَن  »ذخلت  ق ع:  دا  
ننفظر   أقّ  مط نصف سبعد وحنط  يارأ  ن     م   مبا اا  دفحّ ثن   لنفحّ  د 

لمؤّ  : أ ا  الرفمريد دإ ا لب ا  دخرجن  مط الاّبري وق  طلع الهجر دالت ل
الهجر قلت: د لرش ع اآلخرط؟ ق ع: نصّليفو  مع      ق ع: أ اأي ش ع أّ نت؟  

 .ر2ص   ...«املبرج
جيمع   مط  بلب ا  أق   أح اع  غ  املرج ين  ي ملر  ب   ر3ص   الرش عيطوت  ؛ 

 امل ق  ال  م  ديفو  امل ق  اةنه . 
 حكم اجلمع عند املعاصرين بني العشاءين إذا مل يغب الشفق: 

ر مثرو  برضوك أج ز اجلمع مطلا   ذو   ملر ق ه اة ع اليت  الرلم ع امل 
املنع مطلا  د علب اأي ه ق    حنط بص ذ ذااسفو د وتا م  ملرقكد وابملثر 
هع   منرت  لل ر ذيري  لإلدف ع  ال اممري  اللجنري  أ   أمثلري  ل   ومط  الهاو عد 

الرش ع   للم ج  وقت  منع اخلروج  املبرج   ا  مع  ملم  حص  غ  -الرش ع 
 .ر4ص  البيفت وأوجبت الّصالط غ وقفو  ول  غ   -طني احملفلريدل 

 
 ر.6/362ر ج مع امل  م د البط تيفميفري ص1ص
 ر. 83والصا لبري صصر احلري ابط دضال   ن بالذ الرتك والروس 2ص
 ر. 390ر انظر: َنظ اط اة  غ درضيّفري الرش ع و   ت يب  الشه  صص3ص
 ر. 12891اقك:  8/140ر انظر: دف وى اللجنري ال اممري ص4ص
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رد  وللنظر  ن ق ه ال اقرري دا  أج ز برة املر مثريط اجلمع ح ع صاملشاري
قراا اجمللس ابواويب لإلدف ع والبح   ونصه: »ج از اجلمع بني ق تني    ملم

منفصف   الرش ع  ن  وقت  يفأخر  حني  الصيفف  درتط  غ  أواول  غ  الصالتني 
الليف د أو تنر م عالمفه ملليفًّ ؛ ذدر   للحرج املرد ع عط ابمري بنص الارآ د ومل   

 .ر1ص  ...«ثبت مط ح يث ابط عب س غ مثحيفح م لك
جلنري اإلدف ع ب زااط ابوق ف للي يت: »م  ذامت قن ك مشاري    أيوغ ا 

املبرج   وقت  غ  والرش ع  املبرج  بني  اجلمع  برخصري  ابخ   جي ز  دإنه 
 .ر2ص  ...«للمايفمنيد م  ذامت املشاري ق ممري و ل  ة يث ابط عب س

 وقد استدل القائلون جبواز اجلمع أبدلة منها: 
ابط عب سد ووجه االسف الع    أ  اجلمع منص ص عليفهد-1 ملم  غ ح يث 

منه: أ  الشريرري   ا مل نت ق  ألحت اجلمع بني الّصالتني غ وقت  ح امه ؛  
وقت   غ  اجلمع  جي ز  دأل   لل قتد  الرلك  مع  للمشاري  وادر    للحرج  ذدر   

 . أو أتخره أتخًرا شديًدا من ابب أوىل ح امه  مع ع م مرردري ال قت 
تعاىل:  -2  رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى }   قوله 

 . [78{ ]سورة اإلسراء:مب  زب رب يئ  ىئ نئ زئمئ
تش   ن   اآليري  ق ه  أ   امله ريط  ق   ن  هو ا  أ   ال اللري:  وجه 

 
 ر. 25ر ملم  غ الارااات والهف وى الص ذاط عط اجمللس ابواويب لإلدف ع والبح   صص3/3ر قراا ص1ص
 ر. 1/194عط قط ع اإلدف ع والبح   الشرعيفري صص  ر جمم عري الهف وى الشرعيفري الص ذاط2ص
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الصل ات املهروضريد وذل ك الشمس زواهل  واإلش اط  ن الظور والرصرد وف    
الليف  أش  به  ن املبرج والرش عد وقرآ  الهجر أاي  به مثالط الصبحد د آليري  

 ا ترك هيفع الصل اتد مث ج عت ال نري وثبفت وقف   حم ذ ا لي  مثالط  علب ق
ومنو  الرش عد دإ ا ع مت عالمفو  ع َن  ن امل اقيفت اليت أش ا  ليفو  الارآ ؛  

 . ر1ص   واة جريللر ا 
ق ع ابط تيفميفري: »الارآ  وال نري ذاّل علب أ  ال قت يي  د   ري غ ح ع  

 . ر2ص   املر وا«االخفيف اد ويي   ثالثري  غ ح  
الايف س علب اجلمع بج  املطر؛ دإ  الاص  مط اجلمع بج  املطرد ق     -3

الف ليفري؛  الصالط  غ  اجلم عري  مثالط  ته يت  َنزلفن     ع م  غ  اجلمع  جي ز  دأل  
 س مط مثالط الرش ع ه عري مط لج أوند لصر بري قص  امل ج   لفميني النّ 

 غ منفصف الليف  وخل  الطرق ت.
وق    امل  م د  برة  غ  الايف س  ق ا  الهاو ع  برة  اسفرم   ق ع  وق  

: »ُيفلف   ا مل   ُيف عليفه اللح ق هبكد  ال أ  يصل   اللخم  غ الفبصرط
ب اجلمع بج  املطرد  د ًّاد و   مثلب قب  أ  يرح  مثلب ه عري؛ قيف س   عل

 
اجل يع  1ص هللا  عب   ذ.  وقفو   يهفا   حني  بريط نيف   مثيفف  غ  الرش ع  مثالط  حيك  بيف    انظر:  ر 

املبرج والرش ع غ مثيفف أواول ذ. 236صص   رد خالمثري غ ترجيفح اجلمع ه عري بني مثال  
 خ ل  حنه  مثهحفه غ الهيفس ب ك. 

 ر. 2/929ر. وانظر: ترظيفك ق ا الصالطد للمروزي ص6/365يفميفري صر ج مع امل  م د البط ت 2ص
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 . ر1ص   ال قت«دا م م ل  مرط دضيفلري اجلم عري علب دضيفلري 
املا مث     -4 حتايف   ومل ل   الر مريد  اليليفري  للما مث   حما   لجلمع  الا ع 

اجلإميفري اخل مثري غ حت ي  وقت الهجر والرش ع مط جوري أنه يباب وقت مل ف  
الايف م   الليف  حىت ي فطيفع اإلن     الف يلدللن م والراحري غ  اليف م    ب اجب ته غ 

وحتايف  مص حل النم س ال يط حيف ج    ن الن م والراحري غ الليف  حىت يفمين ا  
مط الرم  غ النو اد والشريرري اإلسالميفري مبنيفري علب الفخهيفف والفيف   وادع  

 اةرج.
تي ذ    -5 وقت  اجلم عريد غ  مط مثالط  النم س  اجلمع متيني  مرجح ت  مط 

مط   امل  ج   وامب   ختل   والهجر  الرش ع  مثال   غ  الهرتط  ق ه  غ  املصلني 
 املبرجد لسفثن ع مط ال يرم  مط املصلني.

الر ذ    -6 ياص ق   جتمع  اليت  امل  ج   دإ   اجلمعد  ترجح  الرمليفري  الفجربري 
ال قت   النم سد وبرة امل  ج  تبل  مت م   غ مثالط الرش ع علب  ابملرب مط 

 .ر2ص   أح املا ا؛ بنه ال يصل  ديفو  

 
 ر. 1/451ر الفبصرط ص1ص
ر انظر: ال ملف ا خ ل  حنه  غ الهيفس ب ك:  2ص

https://www.facebook.com/dr.hanafy/posts/909747712418049).ر 
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 املطلب الثالث: شروط اجلمع بني العشاءين إذا أتخر الشفق أو مل يغب: 
 أحدها: أن يكون اجلمع للمشقة: 

لخفالف   ُيفلف  مم   وق   الررفد  دمرذه  ن  املشاري  هل ه  »الض بمل 
 .ر1ص   للرابطريابشخ ص وابم ملط وابح اع«؛ ملم  قراه جممع الهاه اإلسالم  

املشاري ر  غ رخر مثالط الرش ع لفأخر مثالط املبرجد وق ا يش  علب  
 ملث  مط املصلنيد ويرنفوك.  

الر ا   ا   واملرفرب وج ذ املشاري غ اجلملري ال لي  درذ مط املصلني؛ ب  
وج  اسف ى ديفه ح ع وج ذ املشاري وع مو د د لر ا الر م ال يرفرب ديفه حايفاري  

اة جري   وب   مط  املشاري مل ل هرد  ح   غ  اةيك  أثبفت  وج ت  الر مري   ا 
ليف ت له ح جريد مل ل لكد و لحري اقفن ع اليل  للصيف  وامل شيفري غ ح  مط  

اةن بلري تارير م ق   امل لييفري  ر2ص ال حيف ج  ليفوم د وق ا  ويهوك مط م ق   د 
دا  أج زوا ملط مل   مايفم   غ امل ج  اجلمع تبر   ملط أي  للصالط مروك مط  

أو   تبليفب   در3ص ف ه  م م  م فااّل ؛  ديفه  ميفنع  م   ،بر    الّش ع  غ  ي  غ  و»ق  
 .ر4ص ةيك املفب ع« 

 
ر م قع اابطري الر ت اإلسالم  غ اإلنرتنت  1ص

 ر.http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=164&cid=11ص
ص2ص الي غ  انظر:  ص1/313ر  املبين  ص  فرد ملش 2/204رد  اإلااذات  2/7الان ع  منفوب  شرح  رد 

 ر. 1/299ص
 ر. 1/423ر انظر: منح اجلليف  ص3ص
 ر. 172ر ق اع  الهاهد للماري صص4ص
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 الشرط الثاين: أال يتخذ اجلمع عادة: 
وغ قراا اجملمع الهاو  للرابطري: »أال يي   اجلمع أمثال  جلميفع النم س غ  
الهرتط؛ ب   ل  مط شأنه حت ي  اخصري اجلمع  ن   البالذد طيفلري ق ه  تل  

 .ر2ص   والبح  د وق  اأي اجمللس ابواويب لإلدف ع ر1ص   عإميري«
الهاو ع–اجلمع صاخصرير عن   مفارا  ق   »أااذ    -ملم   عب س:  ابط  لا ع 

 .ر3ص   أمفه«أ  ال حيرج 
وق  ي ف ع هلك مب  حي  عط ابط س يط »أنه مل   ال يرى أبس   أ  جيمع  

د وق ا الايف   ر4ص   ع ذط«بني الصالتني   ا مل نت ح جري أو ش ع م  ت يفخ ه  
  ملره الرلم ع ال يط أج زوا اجلمع للح جريد وتا م  ملر  ل .

علب مل     مبنيف    يي    ق   الّشر   على  وق ا  العبادة  فعل  على  االستمرار 
عزَية إَل  حيوهلا  طويل  لوقت  الرخصة  م   وجه  ي فايفك  ال  ظين  غ  وق ا  د 

 
ر م قع اابطري الر ت اإلسالم  غ اإلنرتنت  1ص

 ر.http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=164&cid=11ص
و  مر اا.  عط  خ ع  شرع   ل ليف   الث بت  اةيك  وشرع  :  املؤمل د  الاص   لبري:  لبري:  الرإميري  الرخصري 

ال و لريد وشرع  : م  ثبت علب خالف ذليف  شرع د ملر اا ااجح. وقيف : اسفب حري احملظ ا مع  
 ر. 1/457قيف م ال ب  اة ظر. شرح خمفصر الروضري ص

ص2ص قراا  والبح       رد ملم3/3ر  لإلدف ع  ابواويب  اجمللس  عط  الص ذاط  والهف وى  الارااات  غ 
 ر. 25صص

 ر.1/503أ صر شرح الإاق ين علب امل ط3ص
 ر. 5/219رد شرح الن وي علب م لك ص1/265ر مر ت ال نط ص4ص

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=164&cid=11
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 ذامت الرخصري املبيفحري م ج ذط غ هيفع ال قت؛ لألم ا الف ليفري:
ح ذ ابط عب س غ اة يث امل مل ا علري اجلمع با له: أااذ أ  ال حيرج    -1
ا مط أمفهد وع م تيراا الهر  مط النيب مثلب هللا عليفه وسلك ال يؤثر غ  أح   

اةيك   ا مل   له سب د دإ ا علك للهر  سب  ااتبمل بهد ديثر الهر  أو ق   
ومط   سببهد  واوذ  عن   يي    به  د القف اع  قلفه  أو  ال ب   وج ذ  ليثرط  تبر   

يفري أ  تهرا د ع   ل  مثالته قيف م امض   لمل ج  دإنه درلو  مث ترملو  خش
 .ر1ص   ال ب  ل  علب مشروعيفري درلو  لمل ج  لإواع 

ُفب م عنهد دحيفنئ  ال تي   عإميري  ال حيفث يي    -2
الرإميري  ّم  أ  : اةيك امل

قن ك اخصريد أو أ   اليت ت تب م مط الر ر  ن اليف رد ب  شرعت ابف اع د أي  
  ج ذ قن . د وملالمه  ف  م ر2ص   ابع اامط ف  نظر  ن 

الهاو ع  -3 حي ذ  وت  اجلمعد  حيف ج  ن  ذام  م   الصالط  جيمع  املرية  أ  
بهد وت   ق ع  املطر ع ا ملط  أايم   ال يإي  عليفو د ومل ل   له  الا مل   لجلمع 
حي  أبايم مريفنريد ومط  ل : »حيك الر ير يايفك ب اا اةرجد ياصرو  و    

 .ر3ص   الاصر«مط ط ع ما موك هب  شور ا أو أملثر دال م نع هلك 
وق  اذ اإلم م الش در  علب قصر اجلمع غ املطر علب الرش عيط دا ع:  

 
ر ذ. خ ل  حنه  الهيفس ب ك:  1ص

https://www.facebook.com/dr.hanafy/posts/909747712418049).ر 
 ر. 516ر اةيك الشرع  ذ. يرا ج أل ح ني صص2ص
 ر. 139ر انظر: ذاط اخل اص غ حم ضرط اخل اص صص3ص
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»أَواأيفك    اويفك اجلمع غ ال هرد ل  ق ع ق م  ملم  قلفك: أهع بني املبرج  
والرصر؛   الظور  بني  أهع  وال  ديفهد  ج عت  ابح ذيث  أملثر  ب   والرش ع؛ 

النو اد مط  أق ع  والليف   النو ا  غ  اجلمع    ب م   أ   عليفه؟  ال  اةجري  ق  
 .ر1ص   برة«اخصري ديفو د دال جي ز أ  مينع أح  مط برضو  ذو  

وهو ا الهاو ع ي ملرو  اشرتا  وج ذ الر ا املبيفح للجميفعد ذو  الفطرق  
 ن م ط اجلمع؛  ال غ ح ع ال هر الخفالدوك غ م تهد م  أ  برة الهاو ع  

 . ر2ص   ط لتيرى ع م حت ي  م ط له ول   
غ الر ا الهرذي ال ي    -وهللا أعلك-أم  اجل اج عط أثر ابط س يط دإنه  

اإلن    مره  ديفجمرو     حيف ج  الصالطد  وته يت  الن م  خش   للجمع؛ ملمط 
دد  وع ذط  ذي َن   له  يي    ل   أ   ديففجه غ  ددد  ذو   ع ذط  يفخ   أال  »اشرتا  

برة اة ج ت؛ لئال يُهفح لج الفالع ؛ ليط ال أبس أ  ي اوم املرع علب  
 .ر3ص   للهرامة«اجلمع م  ذامت اة جري  ليفه ق ممريد وت ييط لل  للفالع   

يفأخر  وميي واليت  اإلج زات  ح ع  غ  اجلمع  ترك  ينبب   يا ع:  نه  أ   ط 
الّن س ديفو  للن م؛ لر م املشاري املبيفحري للجميفعد ولاطع ع ذط اجلمع املف امث   

 ال ي ق  يهفح لج الفر ذ علب اجلمع واسف و له. 
 

 ر. 7/217ابم صر 1ص
ابط أيب شيفبري ص2ص انظر: مصنف  رد جمم ع  139رد ذاط اخل اص غ حم ضرط اخل اص صص442/ 1ر 

 ر. 15/320دف وى واس م  الرثيفمني ص
 ر. 304ر اجلمع بني الصالتنيد ذ. الفميفم  صص3ص
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املشاري  -4 مرذق   ن  دإ   الرخصري  جإميف ت  ولسفاراع  أسب هب د  للرخصري 
د وق  ال تفايف  ب قت ذو   ر1ص   واملشاريواةرجد د ل ب  غ الرخصري ق  اةرج  

النيب   أ   ترى  أال  واسفمر سببو د  املشاري م ج ذطد  ذامت  م   وت فمر  وقتد 
حىت يرجع   مثلب هللا عليفه وسلك مل   ي اظ  علب قصر الصالط م  ذام م  در ا

بني  اجلمع  اخصري  هلك  لبايفت  شو ا ا  للنم س  املطر  اسفمر  ول   امل ينري؟   ن 
الصالتنيد ول  اسفمر لملرأط مح  واض ع سنني ط يلري لبايفت هل  اخصري الهطر  

 .ر2ص   يإوعغ امض  د وقي ا الشأ  غ مل  اخصري م  ذام الر ا ق مم   حىت 
 :يف َجاعة الشرط الثالث: أن يكون اجلمع يف مسجد أو

علب   قيف سو   ومييط  أو ه عريد  امل ج   اجلمع غ  اشرتا   أح   ي ملر  ت 
املطر علب ج از   الا مل   لجلمع مط أج   اته   بدصاملطرر وحن هد دا   اجلمع 

 اجلمع لمل ج  أو املصلبد واخفله ا غ ف ه مل لبيفت علب ق لني:
األول م قالقول  وق ا  م ج د  غ  يي    أ   للجمع  يشرت   ال   :   

عن   ر3ص اةن بلري وق ع  بر4ص  الش دريفريد  ح ع     ؛  ديفه  اسف ى  وج   الر ا   ا 

 
 ر. 529ر اةيك الشرع د ذ. يرا ج أل ح ني صص1ص
حني2ص بريط نيف   مثيفف  غ  الرش ع  مثالط  حيك  بيف    انظر:  اجل يع    ر  هللا  عب   ذ.  وقفو د  يهفا  

املبرج والرش ع غ مثيفف أوالد  229صص ذ.  رد خالمثري غ ترجيفح اجلمع ه عري بني مثال  
 حنه  مثهحفه غ الهيفس ب ك.   خ ل

رد شرح منفوب اإلااذات  2/7رد ملش ف الان ع ص2/346رد اإلنص ف ص3/113ر انظر: الهروع ص3ص
 ر. 1/299ص

 ر. 4/381رد اجملم ع ص2/245إ صر انظر: الرإيإ شرح ال جيف4ص
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وج ذ املشاري وع مو د مل ل هرد وب  اة جري الر مري   ا وج ت أثبفت اةيك  
غ ح  مط ليف ت له ح جريد مل ل لكد و لحري اقفن ع اليل  للصيف  وامل شيفري  

د وبنه ق  اوي أ  النيب مثلب هللا عليفه وسلك  ر1ص    ليفوم غ ح  مط ال حيف ج  
 .ر2ص  هع غ املطرد وليفس بني حجرته وامل ج  ش ع 

  امل لييفري يشرت  أ  يي   اجلمع لمل ج د وق ا ظ قر م ق     ول الثاين:الق

للمشاري غ حتصيف   د  ر4ص   الش دريفريد وابمثح مط م ق   ر3ص  ب  اجلمع ُج ز 
 .ر5ص   مها ذوغ ف ق   اجلم عري غ امل ج د

 وغ اشرتا  أ  يي   اجلمع غ ه عري خالف علب ق لني:
ال يشرت  أ  يي   اجلمع غ ه عريد ويصح مط املنهرذد وق ا    القول األول: 

 .ر7ص   الش دريفريد ووجه عن  ر6ص   ابمثحم ق  اةن بلري غ 

 
 ر. 2/404رد الروا املربع مع اة شيفري ص1/313رد الي غ ص 2/204ر انظر: املبين ص1ص
 ر. 2/440ر انظر: النجك ال ق ج غ شرح املنو ج ص2ص
 ر. 1/423رد منح اجلليف  ص1/232رد اله امله ال واين ص70/ 2ر شرح خمفصر خليف د للخرش  ص3ص
ال جيف4ص الرإيإ شرح  انظر:  صر  اجملم ع ص2/245إ  ال ق ج ص4/381رد  النجك  رد ح شيفري  2/440رد 

 ر. 1/615اجلم  ص
 ر. 2/440رد النجك ال ق ج ص4/381ر انظر: اجملم ع ص5ص
الي غ ص6ص انظر:  الهروع ص1/313ر  اإلنص ف ص3/113رد  الان ع ص2/346رد  رد  7/ 2رد ملش ف 

 ر. 1/299شرح منفوب اإلااذات ص
 ر. 4/381صاجملم ع رد 2/245صال جيفإ د الرإيإ شرح ر2/476ر انظر:   يري املطل  ص7ص
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 . ر1ص  لجلم عريوحجري ق ا الا ع: طرذ ا للرخصري؛ دإ   ت ترذ مايف ط 
يشرت  أ  يي   اجلمع غ ه عري وال يصح مط املنهرذد وق ا    القول الثاين:

 .ر4ص   اةن بلريد ووجه عن  ر3ص   الش دريفريد وابمثح مط م ق  ر2ص   امل لييفريم ق  
الّن س   ا   دإ   اجلم عري؛  سببه  املطر  بر ا  اجلمع  أ   الا ع:  ق ا  وحجري 
حضروا واملطر واقعد ديفجمر   بني الصالتني غ ه عري؛ حىت ال حيف ج ا  ن  

 .ر5ص   َع جذٍ 
منهرذ ا دال هع   للمشاري وق  م ج ذطد دإ  مثلب  وب  اجلمع  من  ج ز 

 . ر6ص   املشاريالنفه ع 
له   اجلمع  ق ا  دإ   لجلمعد  وقلن   الشه د  له ق   اجلمع  نظرَن  ن  و  ا 

 سب د ومييط تلم ه غ أمريط:
اجلمع لدصملشارير غ رذيري مثالط الرش عد حيفث يفأخر ال قتد ويش  علب  -1

 
 ر. 2/476ر انظر:   يري املطل  ص1ص
ص2ص اجلليف   م اق   انظر:  ص2/123ر  للخرش   خليف د  خمفصر  شرح  اله امله  2/70رد  ال واين  رد 

 ر. 1/423صاجلليف  رد منح 1/232ص
ص3ص امل ق   غ  ال سيفمل  انظر:  ص2/259ر  ال جيفإ  شرح  الرإيإ  صرد  2/245رد  رد  4/381اجملم ع 

 ر. 1/615ح شيفري اجلم  ص
 ر. 1/306ر املب ع ص2/346رد اإلنص ف ص3/113رد الهروع ص 1/313ر انظر: الي غ ص4ص
 ر. 2/476ر انظر:   يري املطل  ص5ص
 ر. 2/440ر انظر: النجك ال ق ج غ شرح املنو ج ص6ص
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رذيفو غ  املصلني  مط مل    ديفه  ي ف ي  ال ب   وق ا  ال قتد  غ  ل     
 امل ج  أو خ اجه أو ه عري أو منهرذ ا اج ال  أو ن  عد مل ملرية. 

اجلمع لدصحتصيف  اجلم عريرد دإ  رخر مثالط الرش ع  ن  ل  ال قت جير   -2
تر ا   أو  املي  د  لبر   اجلم عريد  م   مثالط  يرتمل    املصلني  مط  ملث  ا 

أ    ل  »اق ق الش ي د ديفصل  غ بيففه ب ب   ل د مط  امل امثالتد أو اإل
عليفه  النيب مثلب هللا  ترك  وق   ال قتد  اخفص ص  مط  آملُ   واجلم عري  اجلمرري 
وسلك غ مثالط اخل ف بج  اجلم عري م  مل   مُيينُط أ  يهر  مع االنهراذ مم   

 .ر1ص   اخل ف«ال جي ز  ال لر ٍاد  من  احفم  بج  اجلم عري مع 
ومط أج  ق ا ال ب  دإنه يشرت  أ  يي   اجلمع غ ه عريد وال يصح  
مط منهرذ واملرأط؛ ق ع امل زاي: »تن زع ابشيف خ غ املرأط جت وا امل ج  وتصل   
ا مع الّن س وق  غ منإهل د ق  هل  أ  جتمع مع أق  امل ج    ا هر ا؟   أب  

هل م نع  ف   املطر  لي    َهجرو ؛  مط  عمرا   أب   لملي    دمنع  الصالط  مط    
لب    اجلمع  اجلم عري؛ دص ات ملمط ح وع  مع  ديفه  تصل   أ   اعف ذت  ال ي 
دإ ك   لبربفه  امل ج   غ  والب مت  املرفيف  غ  طرذ  و    الفرليف   وق ا  ع اد 
جيمر   ملرىن آخر ف  م ج ذ غ املرأط؛    مط مل   غ امل ج  ال يا ا علب  

م م أب  جيلس وال يصل  مره د وخ لهه ف ه مط ابشيف خ واأى أ   خم لهري اإلن
وقفو    الصالط عط  اجلمع وتا مري  املرفيف؛ ب   املرأط جتمع ملم  جيمع  ق ه 

 
 ر.6/365ر ج مع امل  م د البط تيفميفري ص1ص
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للمرأط   اجلمع  يبيفح  املرىن  اجلم عريد وق ا  لفحصيف  دض   االخفيف اي  من  ج ز 
 .ر1ص   للمرفيف«ملم  ألحه 

 الرتجيح:
البال  -وهللا أعلك –يظور يل   ذ يفأخر ديفو   ج از اجلمع بني الرش عيط غ 

الرش ع   مثالط  تا ير  الشه    ا مل    ديفو   يبيف   ال  اليت  أو  الشه  ملث  ا 
لصالط   الفا ير  تيف ر  دإ   أملثرقكد  أو  املصلني  علب  يش   أو مل    مفر ا اد 

 الرش ع دو  أوند و ل  مل  يل :
أ  اجلمع حيص  به ف لب   دضيفلري اجلم عريد وق ا ماص ذ شرع  د ول  مل      -1

جي ز  للفهري   ذا  »هل ا  تيفميفري:  ابط  اإلسالم  شيفخ  ق ع  ال قت.  دضيفلري  اك 
للم لمني غ املطر مع  مي   مثالطن الرج ن وحَ ه غ بيففهد وم   اك  ال بج   
ال قت   مط مل ّن مثالط غ  وقتن  ح امه  خٌ   اجلم عري غ  أ   دُرلنَك  اجلم عريد 

الصالط    املخفّص مع االنهراذد ومل ل  اجلمع مع اخل ف غ اجلم عري خ  مط 
مع   ال نريد  به  مضتج  ه عري ملم   غ  اخل ف  مثالُط  ب   ال قتد  غ  دراَذى 
مه اقري برضوك اإلم َم قبَ  ال المد ومع الرم  اليث    ا مثلب بط مهري املرري مث  
ومع   لملفنهّن د  املهرتا  اقف اع  ومع  الابلرَيد  اسف لاقك  مع  الر ود   ق   ن 

ج عت به ال نرُي= خٌ  مط مثالط  الصالط أابر   غ ال هرد وأمث ع  ل  ملم   
ملّ  منوك وح ه. د لش اُع أيمُر لجلم عري وحَيُةُّ عليفو د وحيفم  بجلو  تَدرجَك  

 
 ر. 1/844ر شرح الفلاني ص1ص
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 .ر1ص   حمظ ااٍت«واجب ٍت ودنرجَ  
للمصلني -2 مص حل ملث ط  حيا   الرش عيط  بني  اجلمع  تيفميفري:  د  أ   ابط  ق ع 

الشرعيفري   واملصلحري  للح جري  جي ز  اجلمَع  أ   وأمالراجحري»ُعلنَك  اجلمع     .... 
ح يث   ديفه  ج ع  ق   دو ا  ال قت  غ  الهر   مع  مي    ااجحري  ملصلحري 

 . ر2ص  ...«امل فح ضري
ومط  ل  أ  »اجلمع اخصري لفرجيف  النم س غ اناالهبك  ن بيف هتكد وق ا  

لملر ش«  والفش ف   االنفش ا  مط  هلك  ب   ال  النو ا  غ  ب ك  الليف ؛  د  ر3ص غ 
غ تل  ال ايا ف لب   ميف  ديفي   أملثر اليف مد دفي   مثالط  السيفم  أ  النو ا  

وخل    الر م  النا   وت قف  بيف هتك  الّن س  ن  لنصراف  مرلك  آخر  املبرج 
الطرق ت مط امل اطد مع بر  امل  ج  عط املن زعد دإ  انض ف  ن ق ا تا ير  
املنال    غ  مثر بري  أملثر  ويي    عليفوك  يط ع  ال قت  دإ   الرش ع  مثالط 

 ع ورخر الن مد واناط ع ال ب د دي   اجلمع أاد  هبكد وأي ر ةيف هتكد والرج 
 .ر4ص وق ا مش ق  مرل مد »وال درق بني ال اقع أو املف قع بارامط ابح اع«

ب     امل  ج  غ ذايا ف  امل لمني قليفلري ج ًّاد وأملثر املصلني بريف و   
اتد وق  تارا  عنو د وق ا ق  ييلهوك عن ع ومشاريد خ مثري غ برة الصل  

 
 ر.6/361ر ج مع امل  م د البط تيفميفري ص1ص
 ر.6/364ر ج مع امل  م د البط تيفميفري ص2ص
 ر. 1/316ر اإلشراف علب نيت م  م  اخلالف ص3ص
 ر. 1/231ر انظر: اله امله ال واين ص4ص
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داو   أ  اجلم عري ال جت  عليفوك   ا مل ن ا بريف يط عط امل ج د وال ي مر    
 الن اع ل  ادرتضن  وج ذه. 

عم م الا ع للفا ير ديفه مشاري علب املصلني ف لب  د دإ  م ط الشه  تإي   -3
 مللم  زاذت خط   الررواد وق ه تش  علب املصلني ج ًّا.  

للرش ع ير ر الصالط ديفهد وأملثر الفا يرات  وق  يا ع:    ال قت اةايفا  
ال ي   الا ع لجلمعد وق   يب   اّل  ت  الفا ير  دإ ا بط   منو د  رخ  لبي ر 

 يفم شب مع ابمث ع الشرعيفري.
وق  يا ع:    اجلمع بني الصالتني ليفس مط لج اجلمع للر اد و من  مط  

مث  الضرواات اليت تبيفح    -وق  اسفمراا الشه –لج الضرواطد وق ا ابمر  
الليف  ملله   الهاو ع علب »أ   املخف اد وق  نص  الصالتني عط وقفوم   رخ  

ال علب وجه  وقت للمبرج والرش ع غ الضرواط عن َن علب اةايفاري وابذاعد  
 .ر1ص   الاض ع«

 
 ر. 1/149رد وانظر: املا م ت املمو ات ص175/ 2ر شرح الرس لري ص1ص
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 اخلامتة:
 من خالل البحث يتبني األمور التالية:

وبني    -1 برردريد  والرصر  الظور  بني  اجلمع  مشروعيفري  علب  الرلم ع  أهع 
املبرج والرش ع لملإذلهريد واخفله ا غ ف مه د دأج زه اجلمو ا علب اخفالف  
بيفنوك غ امل اضع اليت جي ز ديفو  مط اليت ال جي زد ومنره أب  حنيفهري وأمثح به 

 إبطالق.  
ا   -2 وم ق   اجلمعد  أسب ج  غ  اجلمو ا  ق :  اخفلف  أ     ري  مل لييفري 

املطرد واملراد وال هرد واخل فد واجفم ع الطني والظلمريد وم ق  الش دريفمري  
  أنه جي ز اجلمع ل ببني ال هر واملطرد وم ق  اةن بلري أ  ح الت اجلمع    

ق : م  درد ومريةد ومرضعد وم فح ضريد وع جإ عط الطو اطد أو ع جإ  و 
 رري وه عريد ومطر وحن ه.عط مرردري وقٍتد وع ا يبيفح ترك ه

اخفلف الهاو ع غ حيك اجلمع للر ا واة جري علب ق لني: ابوع: قصر  -3
اجلمع غ ابسب ج ال  باريد وال جي ز اجلمع غ ف ق د وق ا م ق  هو ا  

الا ع الث ين: ج از اجلمع غ اةضر  ريد  الهاو ع مط امل لييفري والش دريفري واةن بل
 ط مهري مط الرلم ع. للح جريد وق ا م ق  

الهاو ع ال م با   ت ي ملروا صاجلمعر بني مثال  املبرج والرش عد وملأ ك ت  -4
صالفا يرر   و من   ملروا  مررودريد  عن قك  اجلمع  أسب ج  يروا  ل  اخصري؛ ب  
وامل ق    ومإذلهريد  عردري  غ  بف ،   ال  اجلمع  يرى  ال  اةنه   د مل ق   داملد 

أسب  علب  اجلمع  ياصر  اجلمع  امل لي   الش در   امل ق   بيفنم   ج   ريد 
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احفم الت غ اجلمع بني   اةن بلري دثمري  أم   املطر وال هرد  عن قك حمص ا غ 
الف يل: النح   علب  وق   الشه د  يب   ت  يي      -أ  الصالتني   ا  أ  

ر يبيفح ترك اجلمرري واجلم عريد دا  يرفرب ع ا ا.   ق اصشبال 
 ال جيمع.أ  يي   ق ا مط أج  مطل  صاملشاريرد د  -ب
أ  يي   ق ا مط أج  صالنر سر وصالن مر دثمري خالفد د ةن بلري  ملروا  -ج

الن مر ع ا يبيفح ترك اجلمرري واجلم عريد واخفله ا غ اسفثن ع صفلبري   أ  صفلبري 
 النر سر مط ج از اجلمع. 

 أ  يي   ق ا مط أج  الرجإ عط مرردري ال قتد وق ا ع ا.-د
صاجلم عريرد وق ا ليفس ع ا اد  ال  أ  يي   ق ا اجلمع مط أج  حتصيف   -ه

 عن  ابط تيفميفري.  
وأج ز  أج ز  -5 ش ملرد  أمح   مطلا   مل لشيفخ  اجلمع  الرصر  علم ع  برة 

برضوك اجلمع غ ح ع رخر فيف ج الشه  أو ت يب د و ق  علم ع اللجنري  
الرلميفري  للبح    اجلمع    ال اممري  منع  ال ر ذيري  ن  الرربيفري  لململيري  واإلدف ع 

 مطلا  .
اليت ال يبيف   يش-6 البالذ  والرش ع غ  املبرج  رت  جل از اجلمع بني مثال  

يفخ    أال  الث ين:  للمشاري.  اجلمع  يي    أ   أح ق :  شرو :  الشه   ديفو  
 اجلمع ع ذط. الث لث: أ  يي   اجلمع غ م ج  أو غ ه عري.

آله   وعلب  حمم   نبيفن   علب  وال الم  والصالط  الر ملني  اج  هلل  واةم  
 .ومثحبه أهرني 
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 فهرس املصادر واملراجع 
ال يط عل  بط حمم    .1 تيفميفريد لرالع  ابط  دف وى شيفخ اإلسالم  الهاويفري مط  االخفيف اات 

 قدرد حتايف  حمم  ح م  الها د ذاا املرردريد ب وت.  803البرل صت
 زالري اخلطر عمط هع بني الّصالتني غ اةضرد رليفف اة دظ أيب الهيفة أمح  ابط  .2

بط   حمم   أيب  الث نيفريد  الشيفخ  الطبرري  اة يند  البم اي  مد  2009-1430الّص ي  
 ميفبري الا قرطد الا قرط. 

ص  .3 الارطيب  الرب  عب   ابط  هللا  عب   بط  ي سف  عمر  أيب  للح دظ    -368االسف مل اد 
ع م  463 ابوند  الطبرري  مر اد  عل   وحمم   عط د  حمم   س ت  عليفه  عل   قدرد 
 مد ذاا اليف  الرلميفريد ب وت. 2000قد 1421

نص ف غ مرردري الراجح مط اخلالف علب م ق  اإلم م أمح د لرالع ال يط عل  اإل .4
ص املرذاوي  سليفم    ع م  885-817بط  الها د  ح م   حمم   حتايف   قد  1377قدرد 

 مد أع ذت طبره ذاا  حيف ع الرتا  الرريبد ب وت. 1958
املن ا  .5 بط  بط  براقيفك  حمم   بير  بيب  واالخفالف؛  واإله ع  ال نط  غ   ابوسمل 

قدرد حتايف  أيب مح ذ مثب  أمح  بط حمم  حنيففد الطبرري ابون  319النيف  ب اي صت
 مد ذاا طيفبريد الرايا. 1985قدد   1405

الي س ين   .6 أمح   بط  م ر ذ  بير  أيب  ال يط  لرالع  الشرامعد  ترتيف   غ  الصن مع  ب امع 
 مد ذاا اليف  الرلميفريد ب وت. 1986 -قد 1406قدرد الطبرري الث نيفريد  587صت

الرش ع غ مثيفف بريط نيف  حني يهفا  وقفو د ذ. عب  هللا اجل يع.  .7 بيف   حيك مثالط 
 ب و  بيف َنت نشر. 

صت   .8 اللخم   حمم   بط  عل   اة ط  بيب  عب  478الفبصرط؛  أمح   ذ.  حتايف   قدرد 
مد جنيفب يري للمخط ط ت وخ مري الرتا د 2012-1433اليرمي جنيف د الطبرري الث نيفريد 

 ن املش  د م ايف نيف . 
الطبرري  تبيفني .9 الث نيفري عط  الطبرري  الإيلر د  لرثم   بط عل   ال ق م د   اةا م  شرح ملنإ 

 قدد تص ير ذاا املرردريد ب وت.1313ابون لملطبرري اليربى بب الق مبصرد ع م 
  974-909م  صثحتهري احملف ج شرح املنو جد بمح  بط حمم  بط عل  بط حجر اهليف .10

 قدرد ذاا مث ذاد ب وت.
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امل طأ مط املر ين وابس نيف د للح دظ أيب عمر ي سف بط عب  هللا ابط    الفمويف  مل  غ .11
قدرد حتايف  مصطهب بط أمح  الرل ي وحمم  عب  463عب  الرب النمري ابن ل  صت

 مد ميفبري املؤي د الرايا. 1967قد 1387اليب  البيريد ع م 
ابط   .12 ال الم  عب   بط  اةليفك  عب   بط  أمح   اإلسالم  لشيفخ  امل  م ؛  تيفميفري  ج مع 

ابوند    728  -661ص الطبرري  مشسد  عإيإ  حمم   حتايف   ع ت  1429قدرد  ذاا  قدد 
 اله ام د ميري.

الث نيفريد   .13 الطبرري  الفميفم د  الرإيإ  عب   بط  هللا  عب   رليفف  الصالتنيد  بني  اجلمع 
 مد ميفبري الرش د الرايا.2012قد /1433

حم .14 بط  الرمحط  عب   للشيفخ  امل فانعد  زاذ  شرح  املربع  الروا  ق سك  ح شيفري  بط  م  
 ه.  1397قدرد الطبرري ابون ع م  1392الر مثم  اةنبل  النج ي صت 

ذاا   .15 ابنص ايد  زملراي  للشيفخ  املنوجد  شرح  علب  اجلم   سليفم    الشيفخ  ح شيفري 
 الهيرد ب وتد لبن  . 

  مثال  املبرج والرش ع غ مثيفف أوالد ذ.  خالمثري غ ترجيفح اجلمع ه عري بني .16
 ك خ ل  حنه  مثهحفه غ الهيفس ب 

https://www.facebook.com/dr.hanafy/posts/909747712418049).ر 
هللا   .17 عب   بط  حمم   بط  عل   بط  حمم   الشيفخ  البويفريد  ال اا  شرح  املضيفري  ال اااي 

صت   اليفمين  ابون  1250الش مل ين  الطبرري  اليف   1987  -قد  1407قدرد  ذاا  مد 
 الرلميفريد ب وت.

الصا لبريد أمح  بط دضال  صاملف ىف: بر   احلري ابط دضال   ن بالذ الرتك والروس و  .18
مد ذاا ال  ي يد أب     2013قدرد حراق  وق م هل  ش ملر لريفيبد الطبرري الث لثريد  310
 ظيب.

صت  .19 الن وي  شرف  بط  حيىي  زملراي  أيب  لإلم م  املهفنيد  وعم ط  الط لبني  اوضري 
الث لثريد  676 الطبرري  الش ويشد  زق   حتايف   امليف   1991-قد  1412قدرد  مد 
 سالم د ب وت.اإل
ف ين صت   .20 جن ج ال ّن ابزذي  بط  سح ق  ابشرث  بط  اإلم م سليفم    ذاوذد  أيب  سنط 

 قدرد حتايف  حمم  حميف  ال يط عب  اةميف د امليفبري الرصريريد مثيف اد ب وت. 275
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قدرد  279سنط الرتم يد اإلم م حمم  بط عيف ب بط َس جاط الرتم يد أب  عيف ب صت   .21
مد    1975  -قد    1395عب  الب ق د الطبرري الث نيفريد  حتايف  أمح  ش ملر وحمم  دؤاذ  

 ميفبري مصطهب الب يب اةليبد مصر.
رد حتايف  عب  هللا ق شكد  385سنط ال ااقطيند للح دظ عل  بط عمر ال ااقطين صت .22

 ذاا احمل سطد الا قرط. 
َنج   .23 بط  عيف ب  بط  ق سك  رليفف  الرس لري؛  منت  علب  الفن خ   َنج   ابط  شرح 

  1428قدرد أعفىن به أمح  دري  املإي يد الطبرري ابوند    837الفن خ  الا واين صت  
 مد ذاا اليف  الرلميفريد ب وت. 2007  -قد 
امل ز  .24 الفممنيفم   عمر  بط  عل   بط  حمم   عب  هللا  أيب  اإلم م  رليفف  الفلانيد  اي شرح 

  2008قدرد حتايف  الشيفخ حممم  املخف ا الّ الم د الطبرري ابوند  536امل لي  صت  
 مد ذاا البرج اإلنسالم د ب وت.  

شرح مثحيفح البخ ايد البط بط ع أيب اة ط عل  بط خلف بط عب  املل  صت  .25
الث نيفريد    قدرد 449 الطبرري  بط  براقيفكد  ايسر  متيفك  أيب  مد  2003  -قد  1423حتايف  

 ميفبري الرش د الرايا.
مد  1978قد  1398قدرد الطبرري الث لثريد ع م  676شرح مثحيفح م لكد للن وي صت .26

 ذاا الهيرد ب وت.
املنفوبد للشيفخ منص ا بط   .27 النوب لشرح  أويل  امل مب ذق م   اإلااذات  منفوب  شرح 

صت   اةنبل   البو    ابوند  1051ي نس  الطبرري  ع ت  1993-قد  1414قدرد  مد 
 ت.اليف د ب و 

صت .28 البخ اي  بط  مس عيف   حمم   هللا  عب   أيب  لإلم م  البخ ايد  قدرد  256مثحيفح 
ع م   اخل م ريد  الطبرري  البب د  ذي   مصطهب  ذ.  ابط  1993قد  1414حتايف   ذاا  مد 

 ملث  واليفم مريد ذمش . 
قدرد  261مثحيفح م لكد بيب اة ني م لك بط اةج ج الاش ي النيف  ب اي صت   .29

الب ق د   مد نشر وت زيع اائسري  ذااات 1980  -قد1400ع م  حتايف  حمم  دؤاذ عب  
 البح   الرلميفري واإلدف عد ال ر ذيري.

طرح الفثري  غ شرح الفاري ؛ بيب الهض  زيط ال يط عب  الرحيفك بط اة ني بط   .30
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ابنه: أمح  بط عب     هقدر أململ 806عب  الرمحط بط أيب بير ابط  براقيفك الرراق  صت  
أب    اليرذيد  اة ني  بط  الرراق  صت  الرحيفك  ابط  ال يطد  ويل  الطبرري  826زاعري  قدر 

 املصريري الا ميريد تص ير ذاا  حيف ع الرتا  الرريبد ب وت. 
عب  اليرمي بط حمم  بط عب  اليرميد أب     الرإيإ شرح ال جيفإ املرروف للشرح اليب د  .31

مد حتايف   1997  -قد    1417قدرد الطبرري ابوند  623الا سك الرادر  الاإويين صت  
 حمم  ع ا وع ذع أمح  عب  امل ج ذد ذاا اليف  الرلميفريد ب وت.عل  

دف وى اللجنري ال اممريد اللجنري ال اممري للبح   الرلميفري واإلدف عد هع وترتيف : أمح    .32
 بط عب  الرزاق ال ويشد الرايا. 

بط  .33 أمح   بط  الرمحط  عب   ال يط  زيط  للح دظ  البخ اي؛  شرح مثحيفح  الب اي  دفح 
  1417د حتايف  ميف  حتايف  ذاا اةرمنيد الطبرري ابوند  قدر795اج  اةنبل  صت

 مد ميفبري البرلع ابثريريد امل ينري النب يري.1996 -قد
صت   .34 املا س   مهلح  بط  حملم   دراجد  763الهروعد  أمح   ال ف ا  عب   حتايف   قدرد 

 مد ذاا ع ت اليف د ب وت.1985  -قد 1405الطبرري الرابرريد ع م 
اإلس .35 الهاو   اجملمع  ال  ذسري  قرااات  ابون  ن  مط  ال واات  امليرمريد  مبيري  الم  

قدرد  مث اا اابطري  1422-1398عشرطد الارااات مط ابوع  ن اخل مس والف رني ص 
 الر ت اإلسالم د ابم نري الر مريد ميري.

ص .36 والبح    لإلدف ع  ابواويب  اجمللس  عط  الص ذاط  والهف وى  -1417الارااات 
قد  1434 بط ي سف اجل يعد الطبرري ابوند  قدرد هرو  ون او  ذ. عب  هللا 1431
 مد مؤس ري الراي د ب وت.2013

قدرد حتايف     758الا اع د رليفف أيب عب  هللا حمم  بط حمم  بط أمح  املارّني صت   .37
الرتا   مرملإ  حيف ع  الارىد  أم  ج مرري  نشر  محيف د  بط  هللا  عب   بط  أمح   وذااسري 

 اإلسالم د ميري امليرمري.
ال الم   .38 عب   بط  الرإ  الرلم ع  ل لط    ابَنمد  مص حل  غ  ابحي م  ق اع  

حتايف   660صت البينقدرد  ع م    عب   ابوند  الطبرري  ذاا  1993قد  1413ال قرد  مد 
 الطب ع للطب عري والنشرد ذمش د س ااي. 

ق امري  .39 بط  حمم   بط  أمح   بط  هللا  عب   حمم   أيب  ال يط  مل د   الي غد 
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حتايف 620املا س صت ع م    ذ.  قدرد  ابوند  الطبرري  الرتمل د  هللا  قد  1417عب  
 مد قجر للطب عريد الا قرط.1997

قدرد حتايف   1051ملش ف الان ع عط منت اإلقن عد ملنص ا بط  ذايس البو   صت   .40
 مد ذاا الهيرد ب وت.1982  -قد 1402قالع مصيفلح  مصطهبد ع م  

 يرد ب وت.قدرد ذاا اله676اجملم عد للح دظ حيىي بط شرف الن وي صت  .41
قدرد هع وترتيف  عب  الرمحط بط 728جمم ع دف وى شيفخ اإلسالم ابط تيفميفري صت   .42

 مد طبع جممع املل  دو  لطب عري املصحفد امل ينري.1995قد 1416ق سكد ع م 
قدرد هع  1421جمم ع دف وى واس م  دضيفلري الشيفخ حمم  بط مث حل الرثيفمنيد صت   .43

ال ليفم  ابط  براقيفك  َنمثر  بط  دو   ابخ ط  وترتيف   الطبرري  ذاا  1413  - د    قدد 
 ال ططد ذاا الثرايد الرايا. 

وزااط   .44 الشرعيفريد  والبح    اإلدف ع  قط ع  عط  الص ذاط  الشرعيفري  الهف وى  جمم عري 
الث نيفريد   الطبرري  للي يتد  اإلسالميفري  والشؤو   اإلذااط 2002م  1423ابوق ف  مد 

 الر مري لإلدف ع والبح   الشرعيفري. 
هاه النرم ين؛ بيب املر يل برق   ال يط حمم ذ بط أمح  بط عب   احمليفمل الربق ين غ ال .45

صت   اةنه   البخ اي  َم زََط  بط  عمر  بط  س م   616الرإيإ  اليرمي  عب   حتايف   قدرد 
 مد ذاا اليف  الرلميفريد ب وت. 2004 -قد  1424اجلن يد الطبرري: ابوند 

لشرنباليل املصري  مراق  الهالح شرح منت ن ا اإليض حد ة ط بط عم ا بط عل  ا .46
  2005  -قد    1425قدرد اعفىن به سنريفك زازواد الطبرري ابوند  1069اةنه  صت  

 مد امليفبري الرصريريد ب وت. 
قدرد حتايف  شريف  ابانؤو  وع ذع  241م ن  اإلم م أمح  بط حنب  الشيفب ين صت   .47

مد    2001  -قد    1421مرش د وآخريطد  شراف ذ. عب  هللا الرتمل د الطبرري ابوند  
 . مؤس ري الرس لريد ب وت

الب يت   .48 اخلط يب  حمم   بط  مح   سليفم    بيب  ذاوذد  أيب  سنط  شرح  ال نط  مر ت 
قد  1400قدر حتايف  أمح  حمم  ش ملرد وحمم  ح م  الها د طبع ع م  388-319ص

 ب وت.  مد ذاا املرردريد1980
ابط ق امري املا س  صت .49 ال يط أيب حمم  عب  هللا أمح   رد ع م  قد620املبيند مل د  
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 مد ميفبري الا قرطد الا قرط. 1968  -قد 1388
الشرعيف ت   .50 ابحي م  مط  امل ونري  اس م  اقفضفه  م   لبيف    املمو ات  املا م ت 

والفحصيفالت احمليم ت بمو ت م  ملو  املشيالتد بيب ال ليف  حمم  بط أمح  ابط  
صت   الارطيب  ذ.520اش   حتايف   ابون    قدرد  الطبرري  حج د  قد  1408حمم  

 مد ذاا البرج اإلسالم د ب وت.1988
شرف   .51 بط  حيىي  ال يط  حميف   زملراي  بيب  اةج ج؛  بط  م لك  مثحيفح  شرح  املنو ج 

 د ذاا  حيف ع الرتا  الرريبد ب وت.1392الث نيفريد  قدرد الطبرري676الن وي صت 
 م اقيفت الصالط بني علم ع الشريرري والهل  ذ. حمم  اهل ااي. ب و  بيف َنت نشر.  .52
اجلل .53 اةطم ج م اق   حمم   بط  حمم   هللا  عب   بيب  خليف د  خمفصر  شرح  غ  يف  

 مد ذاا الهيرد ب وت.1978 -قد 1398قدرد الطبرري الث نيفريد ع م 954-902ص
م قع اابطري الر ت اإلسالم  غ اإلنرتنت   .54

 ر.wl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=164&cid=11http://www.themص
َنظ اط اة ّن غ درضيفمري الرش ع و   ت يب  الّشه د للرالمري الهايفه احملا  البح ثري أيب   .55

َرجَج ين الَاإَاين ص
قدرد حتايف  أواخ   بط  1306-1233اة ط ق او  بط هب ع ال يط امل

مد  2012قد  1433لطبرري ابوند   ذايس أجنا اد وعب  الا ذا بط سلج ق يليفم اد ا
 .  سطنب عذاا الهفحد اباذ د ذاا اةيمريد 

بط   .56 عب  هللا  بط  املل   عب   اةرمني  اجل ييّند  م م  امل ق د  ذاايري  غ  املطل     يري 
ص الث نيفريد ج طد  478-419ي سف  الطبرري  الّ ي د  الرظيفك حمم ذ  عب   أ.  رد حااه 

 م. 2009قد  1430ذاا املنو جد
البإايل صال سيفمل غ امل .57 قدرد حتايف  أمح   505-450 ق د للشيفخ حمم  بط حمم  

ع م   ابوند  الطبرري  ،مرد  حمم   وحمم   ذاا  1997قد  1417حمم ذ  براقيفكد  مد 
 ال المد الا قرط. 

قدرد  684اليف اقيفت غ أحي م امل اقيفتد لشو ج ال يط أمح  بط  ذايس الاراغ صت .58
  .اعفىن به جالع عل  اجلو ين. ب و  بيف َنت نشر

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=164&cid=11
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االعتبار   فساد  األوطار  قادح  نيل  كتاب  العبادات من  في مسائل  وتطبيقاته 

 للشوكاني

 د. أمل بنت عبدهللا القحيز

 الشريعة   كلية –الفقه  أصول قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1441 / 4 / 12: تاريخ قبول البحث    هـ 1441 / 1 /9: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

 : وبعد، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، العاملنياحلمد هلل رب 
قااا ف اسااا  ااعتبااار وتهبي اتاال ا عسااات  العبااا ال عاا   تاااب نياا   يتناااوه ااالا الب اا  

 . وقا ف اسا  ااعتبار يعترب ع  أام ااعرتاضال اليت تفسد ال ياس، للشو اين األوطار
ه إبيرا  الا ال ا ف على  ثا  ( 1250) املتوىف عام وقد اعتىن اإلعام الشو اين رمحل هللا 

وذلاايف ا  تاباال نياا  األوطااار ، عاا  األقيسااو الااوار ة ا عسااات  ا ايااو وعناااا عسااات  العبااا ال
 . ه( 652) اللي او شرف ملنت ى األخبار لإلعام أيب الرب ال اب  تيميو املتوىف عام

س ا أباااواب العباااا ال واملعااارت  وجااااء اااالا الب ااا  لصااار املساااات  املساااتده  اااا  ل ياااا 
واعاارتا  الف ااااء باال  عااإ ربااراا ااالا ال ااا ف، وبياااا األقااواه اياااا، علياااا ب ااا ف اسااا  ااعتبااار

 . على ال ياس
وتعزيااز املبا اا  الن ريااو ، ويااادف الب اا  رر ر ااراء الانااق التهبي اال لعلاام أ ااوه الف اال 

 . أبعثلو جديدة
 . الّسالم على نبينا حممد وعلى آلل و  بل أمجعنيوالّصالة و ، واحلمد هلل رب العاملني

 
 .سا  ااعتبار، قا ف الفسا ، ني  األوطارا: الكلمات املفتاحية



 

the consideration of corruption objection and 

its applications from Nail Al- Awtar`s book, authored by Al- Shwakani on 

the issues of worship., 
 

Dr. Amal Bint Abdullah Al quhaiz 

Usul al-Fiqh- College of sharia 
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Abstract:  

This paper tackles the consideration of corruption objection and its 

applications from Nail Al- Awtar`s book, authored by Al-Shwakani on the issues 

of worship, and consideration of corruption objection shall consider one of the 

most important objections which corrupting measurement. 

 Imam Al-Shawkani, God rest him, was died on (1250H) had taken care of 

showing this objection on more examples of  jurisprudential issues; such as 

worship issues as shown in his book Nail Al- Awtar, which explains the selective 

news` book, authored by Imam Abou Al- Barakat ibn Taimiah, was died on 

652H.  

This paper shall limit the issues given for measurement on the worships 

chapter, which objected by consideration of corruption objection, stating the 

speeches on it, showing this objection and refusing the scholars for this 

measurement.  

 This paper aims to enrich the applied aspect of jurisprudence origins; and 

reinforces theoretical research with new examples. 

 

key words: Nail Al- Awtar-  objected - consideratio - corruption -  measurement.
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 :  املقدمة
العاملني  رب  هلل  آلل  ،  احلمد  وعلى  حممد  نبينا  على  والسالم  والصالة 

 .  و  بل أمجعني 

 :  أعا بعد 
ال ياس  أمهيو  لي   الشريعو  علوم  ا  البا ثني  على  خيفى  ا  مما  ،  اإنل 

النصوص لتفعي   تثبت    وضرورتل  ابل  وعكاا؛  اعاا  لك   وجعلاا  احلو 
أ كام  ث  ع  املسات  املتجد ة؛ مما يؤ د مشوليو الشريعو لك  عنا ل احلياة  

 . وأاعنتاا
والا الدلي  قد يُعرت  عليل ببعض ال وا ف اليت رعا أا جييق عناا ع    

ال ياس،  استده  ل ياس بدلي   التمسيف  ع   املستِده  ال ا ف  مينإ  أا    ،ورعا 
هللا  رمحل  الشو اين  أ ثر  اللي  ااعتبار  اسا   قا ف  ال وا ف  اله  أبرا    وع  

ريرا ه(  ه1250ل) ع   األوطار  ني   األمهيو  ،  ا  تابل  ع   الكتاب  والا 
أ لل ع يم وشر ل نفيس؛ االكتاب شرف لكتاب  :  مبكاا؛ ااو  ما قي  عنل

اب  تيميو شيخ  جد ( ه652ل ) عنت ى األخبار لإلعام أيب الرب ال اب  تيميو
قرابو ،  اإلسالم ايل  األ ا ي   بلغت  شر اا  ،   دي (  5000)  وقد 
 .  وذ ر أ كاعاا، وخرج ألفاظاا، الشو اين

األوطار    ني   ا  تاب  ورو ه  و ثرة  ال ا ف  الا  أمهيو  ع   علمت  وملا 
 :  للشو اين ا د عزعت على الكتابو ايل حتت عنواا

العبادات من كتاب نيل األوطار قادح فساد االعتبار وتطبيقاته يف مسائل  
 . للشوكاين



 
344 

 قادح فساد االعتبار وتطبيقاته يف مسائل العبادات من كتاب نيل األوطار للشوكاين 
 القحيز  بنت عبدهللا  د. أمل

 :  وأسباب اختياره  ،أمهية املوضوع  
ا    - أييت  رذ  ااعتبار؛  اسا   قا ف  أمهيو  ع   املوضوع  الا  أمهيو  أتيت 

 .  ع دعو ال وا ف اليت يفسد ععاا ال ياس
أمهيو الكتاب حم  الدراسو وعكانو عؤلفل؛ اكتاب ني  األوطار  تاب    -

ا ال   األ كام ديثل  أ ا ي   أمجإ  تق  ع   مجو  ،  أ ويل  اواتد   وى 
علم  ا بل سعو  على  الشو اين :  وعؤلفل،  تده  علل  ب   حممد    او 

مما  ،  علم ع  أعالم السنو واحلدي  والف ل واأل وه والتفس (  ه1250ل)
 .  يؤ د عدى احلاجو لبياا اضلل وآاثره وجاده

مما يستدعل مجإ تليف   ثرة ريرا  عؤلف الكتاب  لا ال ا ف ا  تابل    -
 .  املسات  الف ايو املعرت  علياا هبلا ال ا ف و راستاا

األ وليو  - للمسات   التهبي ل  الانق  الدراسال  ،  ر راء  يعزا  عا  والا 
املتكرر   األعثلو  ع   خارجو  أبعثلو جديدة  الف ل  أ وه  علم  ملبا    الن ريو 

و مبوضوع وا د يربا   ما أا جر  األعثلو املتعل  ،  ورو اا ا الكتق األ وليو
 .  عدى  ضور ال ضيو األ وليو الوا دة وسعتاا

 : الدراسات السابقة
ني     ااعتبار ع   تاب  قا ف اسا   تناوه تهبي ال  مل أقف على ل  

هللا  رمحل  للشو اين  الا  ،  األوطار  عست لو  وه  اناك  راسال  ورا  اا 
 :  ال ا ف عث 
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واو ،  و بنت حممد الشيخلللبا ثو ااطم ،  قا ف اسا  اعتبار ال ياس   -
الشريعو والدراسال اإلسالعيو   املاجست  ع   ليو  لني   رجو    –ل  ع دم 

 .  جاععو أم ال رى
األ وليني   - عند  ال ياس  ب   .  للبا    ،  قوا ف  العزيز  عبد  ب    احل 

جاععو اإلعام حممد ب     – لياو الاشريعو    وال رسالو   تاوراه ا،  حممد الع ي 
 .  سعو 
حم   وا    واملوضوع  املوضوعني  الي   بني  ااشرتاك  وجو   ع   شيف 

عإ ب اء ااختالف ا الانق التهبي ل اللي  ،  الب   ا الانق التأ يلل 
 . او ا دف ع  الا املوضوع

 ما أنل قد وجدل  راسال أخرى تناولت  تاب الشو اين رمحل هللا ا    
 :  غ  عوضوع الا الب   وع  أعثلو تليف الدراسال

التعار  بني األ لو الشرعيوع  - للبا    ،  ناج اإلعام الشو اين ا  اإ 
 . املدرس ا  ليو املعلمني  لدعام، عاعر ب  عيسى اللاو

عناج الشو اين ا  رء التعار  والرتجيح بني األ لو ا العبا ال ع     -
األوطار ني   عبد،  خاله  تابل  راتد  عاداوي    للبا    جاععو    –البار 

 .  يو بفلسهني النجاف الوطن
ا  تايب    - األوطار  ني   ا  تابل  الشو اين  اإلعام  عند  و التل  النال 

 .   يواا الوقف السين  لعراق،  للبا ثو راي ع فر خلي ، البيوع والنكاف
اله    عوضإ  عإ  تشرتك  ا  اال  الب وث  اله  عناوي   ع   ي ار  و ما 

 .  الب    ورا اشرت ت ا الكتاب حم ، الدراسو أ ولًيا أو تهبي ًيا
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 :  خطة البحث
 .  ينتظم هذا البحث يف مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة وفهارس  

وخهو  ،  والدراسال الساب و،  وبياا أمهيو املوضوع،  وتتضم  اااتتاف:  امل دعو
 .  وعناجل، الب  
 :  وايل عهلباا، واو تعريف عوجز  لشو اين و تابل ني  األوطار: التمهيد

 .  التعريف  لشو اين:  املهلق األوه
 .  التعريف بكتاب ني  األوطار: املهلق الثاين

األول االعتبار:  املبحث  فساد  بقادح  اعتباره،  التعريف  وكيفية  ،  وأدلة 
 : وفيه ثالثة مطالب، اجلواب عنه

 .  تعريف قا ف اسا  ااعتبار: املطلب األول
 . أ لو اعتبار قا ف اسا  ااعتبار: املطلب الثاين

 . الواب ع  قا ف اسا  ااعتبار: املطلب الثالث
الثاين مسائل  :  املبحث  يف  االعتبار  فساد  قادح  على  الفقهية  التطبيقات 

 :  وفيه مخسة مطالب، العبادات من كتاب نيل األوطار
االعرتاض بفساد االعتبار يف املسائل املستدل هلا ابلقياس  :  املطلب األول

 :  سائلوفيه ثالث م، يف كتاب الطهارة
األور املاء  :  املسألو  طاارة  عدم  على  ال ياس  ا  ااعتبار  بفسا   ااعرتا  

 .  املتوضأ بل
ااعرتا  بفسا  ااعتبار ا ال ياس على عدم وجوب غس   :  املسألو الثانيو

 . اإلانء ع  ولوغ الكلق سبًعا 
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ا  ااعرتا  بفسا  ااعتبار ا ال ياس على أا عسح اليدي   :  املسألو الثالثو
 .  التيمم رر املرا ني 

االعرتاض بفساد االعتبار يف املسائل املستدل هلا ابلقياس  :  املطلب الثاين
 :  وفيه ست مسائل، يف كتاب الصالة 

ااعرتا  بفسا  ااعتبار ا ال ياس على جواا أا ي يم غ   :  املسألو األور
 .  املؤذا

 .  ال ياس على جواا اارتاش احلريرااعرتا  بفسا  ااعتبار ا  : املسألو الثانيو
الثالثو جواا  الة  :  املسألو  على  ال ياس  ا  ااعتبار  بفسا   ااعرتا  

 . املأعوعني بني السواري
الرابعو عشروعيو  :  املسألو  عدم  على  ال ياس  ا  ااعتبار  بفسا   ااعرتا  

 .  التهوي  ا ااعتداه ع  الر وع والسجو 
سا  ااعتبار ا ال ياس على جواا س وط حتيو  ااعرتا  بف:  املسألو اخلاعسو

 .  املسجد ع  املأعوم  اه خهبو المعو
ااعرتا  بفسا  ااعتبار ا ال ياس على أا عوضإ الصالة  : املسألو السا سو

 .  على الرج  امليت وسهل
االعرتاض بفساد االعتبار يف املسألة املستدل هلا ابلقياس :  املطلب الثالث

 :  الزكاة وفيه مسألة واحدة يف كتاب 
الز اة   ع   البيت  آه  أخل  جواا  على  ال ياس  ا  ااعتبار  بفسا   ااعرتا  

 .  ع اب  العم  علياا
االعرتاض بفساد االعتبار يف املسألة املستدل هلا ابلقياس  :  املطلب الرابع

 :  وفيه مسألة واحدة ،  يف كتاب الصيام



 
348 

 قادح فساد االعتبار وتطبيقاته يف مسائل العبادات من كتاب نيل األوطار للشوكاين 
 القحيز  بنت عبدهللا  د. أمل

 .  دم  راايو  وم يوم المعوااعرتا  بفسا  ااعتبار ا ال ياس على ع
اخلامس  هلا  :  املطلب  املستدل  املسائل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 

 :  وفيه ست مسائل، ابلقياس يف كتاب املناسك
 .  ااعرتا  بفسا  ااعتبار ا ال ياس على جواا نكاف احملرم: املسألو األور
ى عدم جواا استداعو  ااعرتا  بفسا  ااعتبار ا ال ياس عل :  املسالو الثانيو

 .  الهيق للم رم
الثالثو اخلف  :  املسألو  قهإ  عدم  على  ال ياس  ا  ااعتبار  بفسا   ااعرتا  

 .  للم رم
الرابعو ااعرتا  بفسا  ااعتبار ا ال ياس على جواا قهإ الشوك  :  املسألو 

 .  للم رم
دي  ااعرتا  بفسا  ااعتبار ا ال ياس على جواا  وا ا :  املسالو اخلاعسو

 . ا اإلب  ع  عشر ع  الشياه 
ااعرتا  بفسا  ااعتبار ا ال ياس على رجزاء األض يو  :  املسألو السا سو
 .  ع  وا د ا ط

 .  واياا أام نتاتج الب  : اخلامتو
 اارس املصا ر واملراجإ 

 اارس املوضوعال 
 :  منهج البحث

العبا ال ع   تاب   صر املسات  اليت استده  ا  ل ياس ا أبواب    -
 .  ني  األوطار للشو اين عا مل يك  اخلالف ا غ  امللااق األربعو
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 . ااعتما  على املصا ر األ يلو ا  تابو املا ة العلميو -
ترتيق    - ااعتبار  سق  ل ا ف اسا   التهبي يو  الف ايو  املسات   ترتيق 

 .  املؤلف  ا ا الكتاب
عإ    - الف ايو  املسات   ايااعر   للخالف  ا  ،  اإلشارة  وااقتصار 

 وا ذ ر  ،  ااستداه على  لي  ال ياس املعرت  عليل ب ا ف اسا  ااعتبار
ب يو األ لو أو عناقشو األقواه و وًا للراجح  ي  را ذليف ا خيدم ع صو   

 .  وخروج هبا ع  طبيعو الب   األ ويل، وايل رطالو للدراسو، الب  
ااعتب  - اسا   قا ف  الشو اينأور   بنص  عدعوًعا  ب وه  ،  ار  أ عمل  وقد 

 .  غ ه ع  العلماء
 .  أذ ر األ لو ع  النص أو اإلمجاع اليت اعرت  هبا على  لي  ال ياس -
 . أور  عا ميك  الواب بل ع  قا ف اسا  ااعتبار -
 .  عزو نصوص العلماء رر  تبام عباشرة -
 . اا رر سوراارسم اآلايل برسم املص ف عإ بياا أرقاعاا وعزو  -
اإا  اا ا احلدي   ،  ختريج األ ا ي  ع  عصا راا ع   تق السنو  -

 . ورا خرجتل ع  غ مها،  ا الص ي ني أو أ دمها ا تفيت بلليف
 .  واناًعا يل ولغ ي، الا وأسأه هللا أا يكوا الا العم  ع رً  رليل 

 . و لى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آلل و  بل أمجعني 
 :  وفيه مطلبان ، وهو تعريف موجز ابلشوكاين وكتابه نيل األوطار: التمهيد

 التعريف ابلشوكاين: املطلب األول 
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او حممد ب  علل ب  حممد ب  عبدهللا ب  احلس   :  امسه ونسبه ومولده
راق   ب   حممد  ب   الع يف  حممد  ب   ربراايم  ب   الصالف  اب   حممد  ب  

 .  الشو اين
والعشري    الثاع   ال عدة سنو  ولد ا  ذي  ه ا اجرة  1173ع  شار 

  .(1) شو اا  ليم  
،  نشأ رمحل هللا ا  نعاء اليم  ا بيت علم واض :  نشأته وطلبه للعلم 

علماء  نعاء ع   عد   وعلى  والده  يد  على  العلوم  ال رآا  ،  تل ى  و فظ 
البخاري وعسلم والرتعلي وأيب  او  وبعضا ع  عوطأ  ،  الكرمي ومسإ   يح 

 .  اإلعام عاليف وبعضا ع  سن  النساتل واب  عاجل
وبرع ا  ،  وااتم بعلوم اللغو العربيو ا فظ الكاايو والشاايو اب  احلاجق 

وويل ال ضاء واإلاتاء ا  نعاء  ،  علم أ وه الف ل وألف ايل  ما ااتم  لف ل
 . وترك الت ليد واجتاد رأيل اجتااً ا عهلً ا قب  الثال ني ، اليم 

أبرز الشو اين:  شيوخه  من  عبدهللا  ب   حممد  ب   علل  ل  )  والده 
ال رآا (  ه1211 الصغر و ف ل  عنل  رعايتل  تور  املتوا  ،   ي   ع   وعد ا 
 .  العلوم املختلفو وعبا ئ

اللي ااعل  الث عشرة  (  ه1227ل)  و لليف أمحد ب  حممد احلرااي
 .  وتل ى عليل الف ل والفراتض، سنو

 
،  2/365، اديو العاراني3/201، أجبد العلوم2/297الوطر   ، ني2/214( ين ر: البدر الهالإ1)

 . 3/541. ععجم املؤلفني1/1071،  ليو البشر6/298األعالم
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وقد قرأ عليل العديد    ،(ه1207ل  )  وعبدال ا ر ب  أمحد شرف الدي 
 .  ع  العلوم  التفس  واحلدي  واملصهلح

النامل رمساعي   ب   والصرف  (  ه1228ل  )  وعبدهللا  الن و  عليل  قرأ 
  .(1) واملنهق واأل وه 

ابنل أمحد ب  حممد ب   :  وع  أشارام،  خترج على يديل الكث وا:  تالميذه
الشو اين  أ رب  تور    ،(ه1281ل  )  علل  ع   و اا  مبدينو  نعاء  ال ضاء 
 .  علماء اليم 

وأمحد ب   ،  واام الشو اين عدة  ،(ه1236ل  )   وحممد ب  أمحد السو ي
اشتغ  بهلق  ،  علل ب  حمس  اب  اإلعام املتو   على هللا رمساعي  ب  ال اسم

اخلمسني  قارب  أا  بعد  سنني ،  العلم  عشر  حنو  الشو اين  اإلعام  ل  )  واام 
الضمدي  ،(ه1223 ب  عبدهللا  أسئلو عديدة    ،(ه 1222ل  )  وأمحد  ولل 

املنضد ا جيد عسات  عالعو   الع د  الشو اين ا رسالو مسااا  عناا  أجاب 
   .(2) (ضمد

 اا الشو اين علًما ع  األعالم اللي  ظاروا ا ال را  :  مكانته العلمية
عشر الثال   ال را  وبدايو  ا جري  عشر  ع   ،  الثاين  الدعوة  وراتًدا  روا  

وبلغ األرجاء  ،  و اا رمحل هللا  اتًبا عوسوعًيا ذاع  يتل،  واإل الف ا عصره

 
البدر الهالإ1) البشر 2/297، ني  الوطر419-2/415( ين ر:  ، أجبد  1072-1/1071،  ليو 

 . 202-3/201العلوم 
 . 2/298( ين ر: ني  الوطر2)
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اليت  اا  ا أ رب األ ر ا اااتمام مبصنفاتل ونشراا الهيبو  ُعرف  ،  بسمعتل 
 . عفسًرا حمداثا ا يًاا أ ولًيا عؤرًخا أ يًبا حنواًي عنه ًيا  كيًما

األعو  عفيت  أبنل  الفاوم،  العلومولر  ،  وِ ف  اجملتادي   ،  ومشس  وسند 
واأللفاظ،  احلفاظ املعاين  العصر،  اارس  الدار،  اريد  اإلسالم،  ان ر  ،  شيخ 

  .(1)  ا ق التصانيف اليت مل يسبق رر عثلاا الساب ني ا عيداا ااجتاا  
للملاق  :  مذهبه وعقيدته عتبًعا  العلميو  الشو اين ا عهلإ  ياتل   اا 

وملا ااق أقرانل وأا  اعانل  ،  ار  تق امللاق وألف ايلوقد  فظ أش،  الزيدي
والسنو الكتاب  ع   األ لو  وععراو  ااجتاا   رر  ال وه  :  وألف  تابل،   عا 

والت ليد ااجتاا   أ لو  السلف،  املفيد ا  ع يدة  ألف ا  أنل  الت ف  :   ما 
  .(2) وقد  عا رر نبل طري و املتكلمني ع  الشرك والبدع ،  مبلاق السلف

وعناا  :  مؤلفاته املهوال  عناا  تصانيف  ث ة  الشو اين   نف 
عناا(  114)  تزيد على،  املختصرال الف وه رر حت يق احلق  :  عؤلًفا  ررشا  

األ وه علم  املسات ،  ع   رر  ات   السات   وعنتاى  ،  ررشا   الهلق  أ ب 
  ،الدرر البايو ا الف ل،  البدر الهالإ مب اس  ع  بعد ال را السابإ،  األ ب

اتح ال دير الاعإ بني اين الروايو  ،  السي  الرار املتداق على  داتق األااار

 
 ،  3/541، ععجم املؤلفني3/201د العلوم، أجب2/215( ين ر: البدر الهالإ1)
( راجإ  تاب الشو اين: الت ف ا علاق ع  سلف، عناج اإلعام الشو اين ا الع يدة، رسالو  2)

   توراه للبا  : عبدهللا نوعسيف، الاععو اإلسالعيو. 
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ني  األوطار  ، ال وه املفيد ا أ لو ااجتاا  والت ليد، والدرايو ع  علم التفس 
   .(1) شرف عنت ى األخبار

توا الشو اين رمحل هللا ا السا س والعشري  ع  مجا ى اآلخرة  :  وفاته 
   .(2) و ا  بصنعاء،  ع  ست وسبعني سنو، للاجرة1250ع  سنو 

 .  التعريف بكتاب نيل األوطار: املطلب الثاين  
الشو اين  أام  تق  ع   األخبار  ،  او  عنت ى  لشرف  تاب  ايل  تصدى 

الدي    جمد  العالعو  أتليف  ع   او  السالاللي  أيب    م عبد  ب   عبدهللا  ب  
واو جد شيخ اإلسالم أمحد ب     ،(ه652ل  )  املعروف  ب  تيميو ،  ال اسم

   (.ه728ل  ) ت ل الدي  اب  تيميو م عبد السالب   معبد احللي
و تاب عنت ى األخبار ع  أ ا ي  سيد األخيار  تاب  ديثل مجإ ايل   

األ كام ع   البخاري،   ث ًا  احلديثيو  ص يح  املصنفال  أعاال  ،  ع  
ق على أبواب  واو عرت ،  و تق السن ،  وعسند اإلعام أمحد،  و  يح عسلم

ه  1211وأمتل ا عام  ،  ه1207وقد بدأ الشو اين ا شر ل ا عام  ،  الف ل
   .(3) قب  انشغالل بتويل ال ضاء

  .(4) "وميشل على سن  الدلي ، " شرف يشرف الصدور: قاه عنل عؤلفل 

 
الوطر1) ني   الهالإ،  البدر  ع دعو  ين ر:  املكل /2/299(  التاج  العاراني444،  اديو   ،2/315  ،

 .4/541، ععجم املؤلفني6/298ألعالما
 . 2/365، اديو العاراني3/204، أجبد العلوم2/302( ين ر: ني  الوطر2)
 . 2/219( ين ر: البدر الهالإ3)
 . 1/14( ني  األوطار 4)
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 اا اإلعام الشو اين عتضلًعا ا علم  :  الداعي إىل أتليف هذا الكتاب 
وقد أبدى رعجابل بكتاب عنت ى ،  لكونل ا يًاا جمتاًدا عفسًرااحلدي  رضااو  

. . .  ":  وعرب ع  ذليف قاتاًل ،  األخبار ومتيزه ع  غ ه ع  املؤلفال املتشاهبو
بديإ   على  ينسج  مل  مما  األ كام  ا  األخبار  ع   املوسوم  ملنت ى  الكتاب 

األتمو  ،  عنوالل ع   أ د  وعثالل  شكلل  على  ع   ،  األعالموا  رر  مجإ  قد 
عا مل جيتمإ ا غ ه ع  األسفار املهارة  اإل اطو  ،  السنو  وبلغ رر غايو ا 

ومش  ع   ات  املسات  مجلو  ،  تت ا ر عناا  ااتر الكبار  أب ا ي  األ كام
األعمار" طواه  ببعضاا  الن ر  تفىن  وا  بعض  .  (  1) اناعو  عنل  طلق  رنل  مث 

وقد التمس ااعتلار ع  ذليف  حلاجو  ،  تابطلبو العلم ال يام بشرف الا الك
أ  اهبا ا تكراا  قد  رر  تق  الشرف  األوقال  لتدريس،  ا  ،  واستغراق 

خدعو   ا  طمًعا  ايل  الشروع  على  أا  مم  رر  األعلار  ع   ذليف  وغ  
   .(2) السنو
ومزاايه  األوطار  نيل  املؤلفال  :  مكانة كتاب  ع   األوطار  ني    تاب 

النااعوالليلو   عنل،  املمتعو  قي   ا  :  وقد  مبثلل  الزعاا  عني  تكت    "مل 
وعدم  ،  أعهى ايل املسات    اا ا    ل  على طريق اإلنصاف،  الت  يق

وطار ا اآلااق ا  ،  الت يد مبلاق األسالف وتناقلل عنل عشاتخل ام   وهنم
ع  شلء    و اا ي وه رنل مل ير ،  وانتفإ بل العلماء،  وقرئ عليل عرارا،   ياتل

 
 . 1/13( ني  األوطار 1)
 . 1/13( املرجإ السابق2)
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و اا أتليفل ا أايم عشاتخل؛ ، ع  عؤلفاتل سواه ملا او عليل ع  الت رير البليغ
  .(1) انباوه على عواضإ عنل  ىت حترر "

بنين الشو اين عناجل ا الكتاب وقد اعتمد    (:2)منهج الشوكاين يف كتابه
 :  ايل عا يلل

 . ااقتصار على بياا  اه احلدي  وتفس  غريبل -
 .  بياا  اال احلدي  اليت ت ار ع  شر ل ا اًيا وأ ولًيا ولغوايً  -
جتريد الشرف ع   ث  ع  التعريفال والشروف املهولو خا و ا املسات    -

 .  اليت ي   اياا اخلالف
 .  عدم الرتمجو للرواة لالستغناء ع  ذليف بكتق الرتاجم -
 .  التص يف أو الت ريفوتص يح عا  اا ع نو ، ضبط أمساء الرواة -
والتع ق عليل عند  ،  تضمني  الم املصنف  اخ  الشرف عإ النسبو رليل  -

 .  وجو  الداعل للليف
 . توضيح عا ا حيس  السكول عليل -

وكيفية  ، وأدلة اعتباره، التعريف بقادح فساد االعتبار: املبحث األول
 : وفيه ثالثة مطالب، اجلواب عنه

 ح فساد االعتبار تعريف قاد : املطلب األول 

 
 .202/ 3، أجبد العلوم444( التاج املكل /1)
 . 15-1/14( ني  األوطار 2)
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ال ياس  على  تر   اليت  ااعرتاضال  أام  أ د  او  ااعتبار  اسا   ،  قا ف 
 .  و ل وا ف، و ىت يتضح ععناه  اا ع  املناسق بياا امل صو   ل ياس

احلكم:  وال ياس  علو  ا  أل    ارع  املعىن  ،  عساواة  ا  عليل  ااي تل  أو 
  .(1) املعترب ا احلكم 

وال عا ،  ااعرتاضال اليت ميك  أا تر  على ال ياساال  :  أعا ال وا ف 
غ اا أو  العلو  ا  سواء  جبملتل  الدلي   ا  عث   ،(2) ي دف  عدة  أنواع  :  وال 

التأ  ،  والفرق،  والن ض ،  واملنإ،  ااستفسار ،  واملعارضو،  وال لق،  وعدم 
   .(3) وال وه  ملوجق وغ اا
 : ععىن اسا  ااعتبار

واملفسدة خالف  ،  عصدر اسد الشلء اسوً ا واساً ا:  الفسا  ا اللغو 
واعتبارًا  ،(4) املصل و  عبورًا  يعرب  عرب  عصدر  اللغو  ا  وااعتبار  ،  وااعتبار 

وااختبار ااتعاظ،  ااعت اا  مبعىن  تعار،  وأييت  قااااولل   ۅچ :  وعنل 

  .(6) وااعتبار ااعتدا   لشلء ا ترتيق احلكم  ،(5) چ ۉ ۉ

 
 . 4/5( ين ر: الب ر احمليط1)
 . 3545-7/3544( ين ر: الت ب 2)

الده/3) ا  املعونو  ين ر:  العريب/  90(  اب   احملصوه  بعداا،  روضو    177وعا  بعداا،  وعا 
 وعا بعداا.  566/ 3، شرف خمتصر الروضو329الناظر/

 عا ة )اسد(. 245( ين ر: املصباف املن /4)

 /سورة احلشر. 2( ع  اآليو5)

 عا ة )عرب(. 202ين ر: املصباف املن / (6)



 
357 

 الشرعيةجملة العلوم  
 هـ 1442  ربيع اآلخر  التاسع واخلمسونالعدد  

 

أو  :  اصطالًحا  نًصا  املستده  يسوقل  اللي  ال ياس  خيالف  أا  او 
 .  (1)رمجاًعا

 .  سواء  اا النص ع  الكتاب أو السنو
أو    النص  ال ياس عإ  ال ا ف مسل هبلا ااسم ألنل ا ميك  اعتبار  الا 

عنل،  اإلمجاع أقوى  األ لو  لي   تليف  رذ وضإ ا غ   ،  عإ  وا  ااسد  واو 
  .(2)  ىت ورا  انت ايئتل عر بًو تر يًبا   يً ا ، عوضعل
واسا  ااعتبار أييت ا ع دعو ال وا ف اليت ينبغل على املعرت  ريرا اا   

واو السؤاه  ،  اإذا عا روعل الرتتيق اإا قا ف ااستفسار،  على  لي  ال ياس
يتمك   ع  عدلوه اللفظ وععناه أييت ا امل دعو؛ ألا ع  ا يعرف املعىن ا  

مث أييت قا ف اسا  ااعتبار؛ ألنل ن ر  ،  ع  ععراو عا يتجل عليل ع  ال وا ف
ا اسا   لي  ال ياس ع  جاو الملو؛ ايكوا الن ر ا األعم قب  الن ر ا  

   .(3) األخص
الوضإ  اسا   وقا ف  ااعتبار  اسا   بني  و ي و  او  ،  واناك عالقو  اللي 

؛ واعتبار (  4) لعلو خالف عا ت تضيلااعرتا  على املستده أبنل علق على ا

 
لآلعدي  1) اإل كام  ين ر:  الروضو4/76(  خمتصر  وشرف  احمليط3/467،  والب ر   ،4/279  ،

، وعسلم الثبول  4/236، وشرف الكو ق املن 4/118الت رير  ، وتيس  335/ 3والت ريروالت ب 
 .2/150، ونشر البنو  2/392واواتح الرمحول

 .343، واملدخ /4/236، وشرف الكو ق املن 3/335 ب ( ين ر: الت رير والت2)

 . 4/241، وشرف الكو ق املن 4/303، والب ر احمليط4/123( ين ر: اإل كام لآلعدي 3)

، وميث  لل ب و م: لفظ ا بو ينع د بل  386، ررشا  الف وه/4/242( ين ر: شرف الكو ق املن 4)
النكاف   بل  ينع د  النكاف، اال  بل     اإلجارة؛غ   انع ا ه  ي تضل  بل  النكاف  انع ا  غ   اي اه: 
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غ    ا  الشلء  وضإ  ألنل  ااسد؛  اعتبار  اإلمجاع  أو  النص  عإ  ال ياس 
املت دعني شيًئا وا ًدا   ،(1) عوضعل وبعضام يتجل رر    ،(2) وقد جعلاما بعض 

أنواًعا   الوضإ  لفسا   جعلوا  رذ  ااعتبار؛  اسا   ع   أعم  الوضإ  اسا   جع  
يكوا  :  عناا النص أا  ع اب   ا  ع    ،(3) ال ياس  رر    ويتجل  ث   املتأخروا 

اعتبار قا ف اسا  ااعتبار أعم ع  اسا  الوضإ؛ رذ أنل يصدق عليل؛ اك   
ي وه الهوا ع  اخلالف ا بياا   ،(4) ااسد الوضإ ااسد ااعتبار وا عكس

ال ا  ني  يضر:  امل صو  هبلي   ،  "واخلالف ا ذليف خالف ا هال ل ا 
اللغو  ورطالق يناا  ا  اآلخر  على  عناما  وا د  توجيال  ،      ميك   ب  
 . (  5) اياا"

 أدلة اعتبار قادح فساد االعتبار  : املطلب الثاين  
 :  ميك  ااستداه على اعتبار اسا  ااعتبار قا ً ا بعدة أ لو عناا 

 ني بعثل الرسوه  لى هللا عليل  (  ه18ل)   دي  ععاذ ب  جب  :  أواًل 
(  مب ت ضل اي ععاذ؟: ) اليم  وايل أنل عليل والصالة والسالم سأهوسلم رر  

 
 .غ هلتأ  ه ا 

 .3/467( ين ر: شرف خمتصر الروضو1)

 .2/392، اواتح الرمحول116( ين ر: اللمإ/2)

 .3/472( ين ر: شرف خمتصر الروضو3)

لآلعدي4) اإل كام  ين ر:  احمليط4/77(  الب ر  العهار4/280،  الب ر  2/368،  اشيو   ،
املن ،  4/280احمليط الكو ق  الف وه/242-2/241شرف  ررشا   نشر  387،   ،
 . 2/151البنو 

 . 3/473( شرف خمتصر الروضو5)
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ابسنو رسوه  :  قاه  ،(اإا مل يك  ا  تاب هللا؟: )قاه،  مبا ا  تاب هللا:  قاه
وسلم عليل  هللا  )قاه،  هللا  لى  هللا؟:  رسوه  سنو  ا  يك   مل  :  قاه  ،(اإا 

  .(1)(احلمد هلل اللي واق رسوه رسوه هللا: )قاه،  اجتاد رأيل
النص:  والشااد و وبل  ،  أا ععاًذا رضل هللا عنل قد أخر ااجتاا  ع  

رتبو   بعد  أتيت  ال ياس  رتبو  أا  على  يده  مما  وسلم؛  عليل  هللا  النيب  لى 
  .(2) النص 

" اسا  ااعتبار واو خمالفو ال ياس نًصا؛    (:ه 803ل)  ي وه اب  الل ام 
   .(3) حلدي  ععاذ"

رضواا هللا عليام عإ  ثرة اجتاا اهتم واتاويام؛ اإهنم  اع  الص ابو : اثنًيا 
النص عإ عدم  را  قاسوا  أهنم  ين   عنام  النصوص؛ ،  مل  يسألوا ع   و انوا 

  .(4) اإذا وجدواا مل يعدلوا عناا 

 
(  تاب ااقضيو،  ب  3592)برقم  ( احلدي  أخرجل عد  ع  احملد ني عنام أبو  او  ا سننل  1)

األقضيو ا  الرأي  سننل  3/303اجتاا   ا  والرتعلي    ب (  تا1328)(  1327)برقم  ، 
، وقاه عنل:  دي  ا نعرال را ع   3/616األ كام،  ب عا جاء ا ال اضل  يف ي ضل

. وقد  287الا الوجل، وليس عندي اسنا ه مبتص ، وضعفل األلباين ا ضعيف سن  أيب  او /
اشتار الا احلدي  على ألسنو الف ااء واأل وليني واعترب مما تل تل األعو  ل بوه، ين ر:  شف 

 .3/411األسرار

 . 4/239، شرف الكو ق املن 3/468( ين ر: شرف خمتصر الروضو 2)

 . 152( املختصر/3)

 . 3/468، شرف خمتصر الروضو339( ين ر: روضو الناظر/4)
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عإ  :  اثلثًا  ال ياس  ااعتبار  ال ياس؛  ع اب   ا  واإلمجاع  النص  قوة  لي  
ب  را ال      ،(1) اب   لي  أقوىوجو  النص أو اإلمجاع او اعتبار لل ا ع 

  .(2) املستفا  ع  النص واإلمجاع أقوى ع  ال   املستفا  ع  ال ياس والرأي 
قد:  رابًعا  األ وليني  بعض  تكوا    أا  أا  العلو  شروط  ع   أبا   ر وا 

رمجاع أو  نص  يُر اا  ا  لي   بشرطاا؛  ارع    ؛(3) ساملو  ال ياس  ألا  وذليف 
عدعاما،  العلو عند  را  يستعم   يكوا  ،  وا  أا  جيق  العلو  شروط  وتواار 

قد تضم  خمالفو   ااعتبار  الفاسد  اال ياس  وبناء عليل  ال ياس؛  عت دًعا على 
 .  أل د شروط العلو مما ميتنإ عإ رجراء ال ياس

قو م  للنص  العلو  ملعارضو  لل  ميث   لبضع:  ومما  عالكو  اجاا  ا  املرأة  اا 
نكا اا قياًسا على التصرف ا عا ا؛ االعلو انا تعار  قولل    التصرف بع د 

والسالم الصالة  )عليل  انكا اا  ط   :  ولياا  رذا  بغ   نك ت  اعرأة  أميا 
لإلمجاع  ،(4)( الاثً  العلو  خمالفو  ا  :  وعثاه  على  وعل  املساار  قياس  الة 

 
 . 1/392، اواتح الرمحول3/467( ين ر: شرف خمتصر الروضو1)

 .3/469( ين ر: شرف خمتصر الروضو2)

اب  احلاجق عإ شر ل راإ احل3) ين ر: خمتصر  األسرار4/294اجق  (  الب ر  3/434،  شف   ،
 .4/85، شرف الكو ق املن 4/122احمليط

  سننل ( احلدي  رواه أ  اب السن  ع   دي  عاتشو رضل هللا عناا، ا د رواه اب  عاجل ا  4)
( بويل  1879برقم  را  نكاف  ا  النكاف،  ب  برقم  1/605(  تاب  سننل  ا  وأبو  او    ،

ا 2083) النكاف،  ب  )2/229الويل  (  تاب  برقم  سننل  ا  والرتعلي    ب (  تا1102، 
 .3/408النكاف،  ب عا جاء ا نكاف را بويل
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املوجق   السفر  جباعإ  الوجوب  اإلمجاع  ،  للمش وعدم  ختالف  العلو  واله 
   .(1) بوجوب أ اء الصالة

 اجلواب عن قادح فساد االعتبار: املطلب الثالث
   .(2) أا يبني عدم وجو  املعارضو: أواًل 
رنل  :  اثنًيا  ع   ي   ايل  يهع   أا  للمستده  ايمك   النص؛  ا  الهع  

ضعف ايل  العده،   لي   غ   رواه  نًصا  ،  أو  بكونل  عوقواًا،  عرساًل أو  ،  أو 
  .(3) و لليف ميك  للمستده الهع  ا   و اإلمجاع وانع ا ه 

ايتساقهاا:  اثلثًا  آخر  بنص  النص  أا  ،  ععارضو  على  ال ياس  ويسلم 
والسنو  لسنو؛ و ينئل  ،  يكوا النص عساواًي لل ا النوع  الكتاب  لكتاب

  .(4) يسلم ال ياس اعتضا ه  لنص املوااق لل
 ضعف  ،  ا يبني أا ال ياس ع دم على النص أب د وجوه الرتجيحأ:  رابًعا 
عموعيتل،  النص عنل،  أو  أخص  يرى  ،  وال ياس  املستده  علاق  لكوا  أو 

 
 .4/85، شرف الكو ق املن  207، غايو الو وه/4/294( ين ر: راإ احلاجق1)

 . 339( ين ر: روضو الناظر/2)

الروضو 3) خمتصر  شرف  ين ر:  املختصر/3/469(  شر 152،  الب 2/259العضد  ف ،    ر ، 
،  4/239، شرف الكو ق املن 4/118، تيس  الت رير3/335، الت رير والت ب 4/280احمليط
 .152/ 2، نشر البنو 2/368العهار و اشي

العضد4) شرف  ين ر:  الب 2/259(  والت ب 4/280احمليط  ر ،  الت رير  تيس   3/335،   ،
 . 2/368،  اشيو العهار241/ 4، شرف الكو ق املن  4/118الت رير
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ت دمي ال ياس على النص  ما ا ت دمي ال ياس على خرب الوا د رذا  اا مما  
  .(1) تعم بل البلوى 

ويرجح  ،  أتوي  النص؛ ايبني املستده أا النص ليس على ظااره:  خامًسا 
  .(2) أتويلل للنص على ال اار عنل 

أان أقوه مبوجق النص را أا  :  ال وه  ملوجق؛ اي وه املستده:  سادًسا 
   .(3) والدلي  خارج ع  حم  النزاع، ا يناا قياسل  عدلولل
املستده  على  توجل  رذا  ال ا ف  را  ان هإ  ،  مث  الواب  ع   يتمك   ومل 

  .(4) املستده لتجر   عواه ع   لي 
الثاين مسائل  :  املبحث  يف  االعتبار  فساد  قادح  على  الفقهية  التطبيقات 

 :  مطالبوفيه مخسة ، العبادات من كتاب نيل األوطار
االعرتاض بفساد االعتبار يف االستدالل ابلقياس يف كتاب  : املطلب األول 

 :  وفيه ثالث مسائل، الطهارة
األوىل على  :  املسألة  ابلقياس  االستدالل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 

 . عدم طهارة املاء املتوضأ به

 
ين 1) الناظر/(  روضو  الروضو339ر:  خمتصر  شرف  املختصر/ 3/470،  الب ر  152،   ،

 ،  4/279احمليط
شر (  2) احمليط2/259العضد  ف ين ر:  الب ر  والت ب 4/280،  الت رير  تيس   3/335،   ،

 .  2/368،  اشيو العهار4/240، شرف الكو ق املن  4/118الت رير
 .4/240، شرف الكو ق املن 4/280، الب ر احمليط2/259( ين ر: شرف العضد3)
الروضو4) ين ر: شرف خمتصر  احلجو  3/471(  رقاعو  ع   العجز  او:  واان هاع  اللي ،  الوجل  ع  

 .1/483للم الو. ين ر: الواضح ئابُتد
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أو املستعم  ا  او طاار ا نفسل  ،  اختلف الف ااء ا املاء املتوضأ بل 
غ    نفسل  ا  طااًرا  ايكوا  طاوريتل  يسلبل  ااستعماه  أا  أم  لغ ه  وعهار 

 : وذليف على قولني   ؟عهار لغ ه 
 ،(1) واو قوٌه عند احلنفيو ،  أنل طاار ا نفسل وعهار لغ ه:  القول األول
   .(4) واحلنابلو ،(3) والشااعيو  ،(2) وعلاق املالكيو 
وال روايو اثنيو عند  ،  أنل طاار ا نفسل غ  عهار لغ ه:  القول الثاين

   .(8) واحلنابلو ،(7) والشااعيو ،(6) واملالكيو ،(5) احلنفيو
وقد استده  ل ياس على عدم طاارة املاء املتوضأ بل؛ وذليف ب ياس املاء   

 . املستعم  ا الهاارة على املاء املستعم  ا راالو النجاسو 
 :  رأي الشوكاين 

" وعناا أنل  :  ي وه الشو اين ا ععر  ااستداه أل  اب الا ال وه 
  .(9) عاء أاي  بل عانإ ع  الصالة؛ اانت   املنإ رليل  غسالو النجس املتغ ة" 

 
 .129/ 1( ين ر: خمتصر اختالف العلماء1)

 .1/9، خمتصر خلي  1/56( ين ر: التل ني2)

 . 1/296، احلاوي الكب 1/8، املالب1/287( ين ر: األوسط3)

 . 1/28( ين ر: املغين4)

 . 1/102، الب ر الراتق1/46، املبسوط للسرخسل 129/ 1( ين ر: خمتصر اختالف العلماء5)

 . 1/70، عوااق اللي 1/9، خمتصر خلي 1/201( ين ر: ااستل ار6)

 . 14،  فايو األخيار/1/296، احلاوي الكب  1/8( ين ر: املالب7)

 . 1/28( ين ر: املغين8)

 . 1/24( ني  األوطار9)
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النص    ع اب   ا  ألنل  ااعتبار  ااسد  أبنل  ال ياس  الا  على  اعرت   مث 
   .(1)واو ااسد ااعتبار"، " او متسيف  ل ياس ا ع ابلو النص: قاتاًل 
البخاري  عند  الص يح  ا  )أنل(  ه256ل)   بت  الصالة  :  عليل  أيت 

بل اتوضأ  بوضوء؛  وضوءه،  والسالم  اض   ع   أيخلوا  الناس  ،  اجع  
املاء طاور ا ينجسل  : )وأيًضا قولل عليل الصالة والسالم  ،(2)(ايتمس وا بل

  .(3) (شلء
 :  اجلواب عن القادح

يعارضل  قد جياب ع     ال ياس  على  بل  املعرت   النص  ال ا ف أبا الا 
واو قولل  لى هللا  ، نص آخر ميك  أا يعضد ال ياس السابق حم  ااستداه

الداتم واو جنق: )عليل وسلم وقد استده    ،(4) (ا يغتسل  أ د م ا املاء 
 .  هبلا على أا املاء املستعم  تسلق طاوريتل

 : وذليف ملا يلل، يُسلم بل متاًعاوااستداه هبلا احلدي  قد ا  

 
 . 1/24( املرجإ السابق1)

(  تاب الوضوء،  ب  185ج يفو برقم )( احلدي  أخرجل البخاري ا   ي ل ع   دي  أبو  2)
 . 1/80استعماه اض  وضوء الناس

(  ب عا جاء ا بئر بضاعو  66)برقم  ( أخرجل أبو  او  ا سننل ع   دي  أيب سعيد اخلدري  3)
(  تاب أبواب الهاارة،  ب عا جاء أا املاء ا ينجسل  66)برقم  ، والرتعلي ا سننل  1/17

( عسند أيب سعيد  11275)برقم  ، وقاه عنل:  دي   س ، وأمحد ا عسنده  1/95شلء  
 .3/31اخلدري

(  تاب الهاارة،  ب  283( أخرجل عسلم ا   ي ل ع   دي  أيب اريرة رضل هللا عنل برقم )4)
 .236/ 1النال ع  ااغتساه ا املاء الرا د
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يؤ د ذليف عا ور  ا تتمو    ،(1) / وجو  الفرق بني ااغتساه وااستعماه 1
اريرة أبو  سئ   ا اه:  احلدي   ي   اريرة؟  أ   اي  يفع   ) يف  يتناولل : 

 .  أي أيخل عنل بواسهو رانء أو بيده ،(تناوًا 
/ أنل قد  بت ا  ق النق خالف ذليف؛  ي   بت ا احلدي  أنل  2

:  ا جفنو اجاء النيب ليغتس  أو ليتوضأ؛ ا الت  اغتس  بعض أاواج النيب  
  .(2) (املاء ا جينق: )ا اه عليل الصالة والسالم( رين  نت جنًبا)

/ أا ع  العلماء ع  مح  النال الوار  ا  دي  النال ع  ااغتساه  3
  .( 3) أنل للكرااو ا الت رمي على

الثانية على  :  املسألة  ابلقياس  االستدالل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 
 .  عدم وجوب غسل اإلانء من ولوغ الكلب سبًعا 

   .(4) الشرب أبطراف اللساا أو ر خاه لسانل ايل وحتريكل: الولوغ 
سبًعا    الكلق  ولوغ  ع   الغس   أا  ا  الف ااء  اختلف  على  وقد  اثبت 

 :  سبي  الوجوب أو ااست باب على قولني 

 
 . 1/24( ين ر: ني  األوطار1)

(2( برقم  عباس  اب   ع   دي   سننل  عاجل ا  اب   أخرجل  وسنناا،  ب  370(  الهاارة  (  تاب 
،  1/18(  ب املاء ا جينق  68)برقم  ، وأبو  او  ا سننل  132/ 1الرخصو بفض  وضوء املرأة  

عا جاء ا  65)برقم  والرتعلي ا سننل   الهاارة،  ب  أبواب  )أي  (  تاب  ذليف  الرخصو ا 
 ، وقاه عنل:  دي   س    يح. 1/94اض  طاور املرأة( 

 . 3/189( ين ر: شرف النووي على   يح عسلم 3)

 . 1/22، سب  السالم 17،  فايو األخيار/1/109( ين ر: احمللى4)
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األول  الكلق:  القول  لعاب  جناسو  رر  ال وه  الا  أ  اب  ،  ذاق 
اللعاب سبإ عرال عا عسل الا  والا علاق مجاور أا   ،  ووجوب تها  

   .(4) واحلنابلو ،(3) والشااعيو ،(2) واملالكيو  ،(1) وام بعض احلنفيو ، العلم
الثاين  العد أا  :  القول  اياا  الكلق ا يشرتط  ولوغ  وا  ،  الهاارة ع  

عرال اياا  الث  قد يكفل  ب   التسبيإ  اياا  أيب  ،  يلزم  ال وه علاق  والا 
احلنفيو،   نيفو املالكيو   ،(5) وأ ثر  عند  الزاري  ،(6) وقوٌه  قوه    واو 

  .(7) (ه114ل ) وعهاء( ه124ل)
ال اتلوا بعدم وجوب غس  اإلانء    ال ياس  وقد استده  سبًعا بدلي  ع  

وعإ ذليف مل يلزم الغس  مما ا  ،  عفا ه أا العلرة أشد جناسو ع  سؤر الكلق
 . عستل سبًعا

" قد بينا أا أغلظ النجاسال    (:ه321ل)  ي وه أبو جعفر اله اوي  
ذليف   يهاره  أا  أ رى  اما  وهنا  عرال  اإلانء  الث  غس   عناا  يهار 

  .(8) أيًضا"

 
 .  1/246العلماء و،  لي1/48( ين ر: املبسوط للسرخسل1)
التل ني2) ين ر:  األ كام  1/58(  الكربى،  اجملتاد  1/396الشرعيو  بدايو  جاعإ  1/22،   ،

 . 40األعاال/
 . 1/48، املالب1/396، احلاوي الكب 305( ين ر: األوسط/3)
 .85/ 1، شرف العمدة1/284، الشرف الكب  اب  قداعو 1/46( ين ر: املغين4)
اآلاثر 5) ععاين  ين ر: شرف  للسرخسل1/23(  املبسوط  العلماء48/  1،  األتمو  اختالف   ،1/35  ،

 . 1/23، ا دايو1/87بداتإ الصناتإ
 .1/181، اللخ ة1/206( ين ر: ااستل ار 6)
 . 1/306( ين ر: األوسط7)

 . 1/23( شرف ععاين اآلاثر8)
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" وأعا أبو  نيفو ا اه  ما قلنا بنجاسو    (:ه595ل  )  وي وه اب  رشد 
الكلق ايل؛ ،  سؤر  اللي ولغ  العد  ا غسلل شرطًا ا طاارة اإلانء  ير  ومل 

   .(1) ألنل عار  ذليف عنده ال ياس ا غس  النجاسال"
" وقدره  :  ع  غس  اآلنيو ع  ولوغ الكلق(  ه743ل)  وي وه الزيلعل  

   .(2)النجاسال"أ  ابنا  لثالث  ساتر 
 :  رأي الشوكاين

اسا     ب ا ف  الشو اين  وعنام  الماور  عليل  اعرت   مما  ال ياس  الا 
ااعتبار؛ رذ را النصوص قد  بتت  لغس  ع  ولوغ الكلق سبًعا؛ ا د جاء  

شرب الكلق ا رانء    رذا : )ا الص ي ني أا النيب  لى هللا عليل وسلم قاه
  .(3) (أ د م اليغسلل سبًعا

اآلخر احلدي   يغسلل  : )وا  أا  الكلق  ايل  ولغ  رذا  أ د م  رانء  طاور 
  .(4) (سبإ عرال أواا   لرتاب

الشو اين  العلرة  :  ي وه  أا  العم   حلدي   ع   أعلارام  مجلو  وع    "
ومل ت يد  لسبإ؛ ايكوا الولوغ  لليف ع   ب  ،  أشد جناسو ع  سؤر الكلق 

ور ن أبنل ا يلزم ع   وهنا أشد ا ااست لار أا ا يكوا الولوغ أشد  ،  األور

 
 . 1/22( بدايو اجملتاد1)

 . 32/ 1( تبيني احل اتق2)

اريرة  3) أيب  ع   دي   البخاري ا   ي ل  أخرجل  عليل،  عتفق  احلدي     ب (  تا170)برقم  ( 
، وعسلم ا   ي ل  1/75الوضوء،  ب املاء اللي يغس  بل شعر اإلنساا...وسؤر الكالب

 . 1/234(  تاب الهاارة،  ب  كم ولوغ الكلق279)برقم 

(  تاب الهاارة،  ب  كم ولوغ  279)برقم  ( أخرجل عسلم ا   ي ل ع   دي  أيب اريرة  4)
 .1/234الكلق
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احلكم تغليظ  ا  الصريح،  عناا  النص  ع ابلو  ا  قياس  ااسد  ،  وأبنل  واو 
   .(1)ااعتبار"

املاور ي  ،  السبإ" وأعا قياسام على عا اا  على    (:ه 450ل)  وي وه 
   .(2) ااو قياس يداعل النص"

اال  ،  " وأعا قياسام على ساتر النجاسال  (:ه676ل  )  وي وه النووي  
  .(3)يلتفت رليل عإ اله السن  الص ي و املت اارة على خمالفتل"

 :  اجلواب عن القادح
قد جياب ع  ال ا ف أبا النصوص اليت تعار  ال ياس قد  بت خالااا   

ا الكلق يلغ ا     وا نص على التسبيإ؛ ا د جاء ا احلدي  ع  النيب  
   .(4) (اإلانء أنل يغسلل  الاًث أو مخًسا أو سبًعا

ولك  الا الواب ا ي وى على ر  ااعرتا  الوار  على ال ياس رذ الا  
   .(5) فلاحلدي  قد  بت ضع

االعرتاض بفساد االعتبار يف االستدالل ابلقياس على أن  :  املسألة الثالثة
 .  مسح اليدين يف التيمم إىل املرفقني
 

 . 1/42( ني  األوطار1)

 . 1/308( احلاوي الكب 2)

 . 2/535( اجملموع3)

 . 2/535( اجملموع4)
رواه  5) ي وه:"  البيا ل  ي   قد ضعفل  الواا(  ع     بعبد  عياش  ب   رمساعي   ع   الض اك  ب  

  بعبد الواا  عروة وغ ه ع  أيب الزان  ع  األعرج ع  أيب اريرة، والا ضعيف مبرة،  اشام ب
البيا ل   رذا روى ع  أا  احلجاا" سن   الض اك عرتوك، واب  عياش ا حيتج بل خا و  ب  

اتح  1/240الكربى   ا:  اريرة  لغس   الاًث  أبو  اتوى  اب   جر  وه  قالل  عا  وين ر   ،
 .1/277الباري
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وقد  ،  جاء ا  فو التيمم الوار ة  لسنو أا املسح يكوا للوجل والكفني  
 : اختلف ا عسح عا اا  على الكفني على قولني 

  وذاق رر الا اإلعام عاليف ل ،  الكفني جمزئأا عسح  :  القول األول 
   .(3) واحلنابلو ،(2) وبعض الشااعيو  ،(1) (ه179)

الثاين  املرااق:  القول  رر  يكوا  املسح  الكفني  ،  أا  عسح  جبزيء  وا 
الص ابو  اب  عمر ل ،  ا ط بعض  اع   (  ه78ل )  وجابر (  ه 73)  والا 

عنام هللا  احلنفيو  ،(4) رضل  املالكيو  ،(5) وعلاق  علاق  ع     ،(6) واملشاور 
  .(7) والشااعيو 

ع اه  ع   ختلو  ا  أب ا ي   الثاين  ال وه  أ  اب  استده  ،  وقد 
يؤتى  لتيمم   أا  االبد  الوضوء؛  على  التيمم  ب ياس  وعضدواا  استداه 

   .(8) على عا يؤتى  لوضوء عليل اياما
اب   زم ل  قالوا  (:ه456)  ي وه  بده ع   :  "  الما  ،  الوضوءوالتيمم 

وملا  اا  ،  وجق  لليف ا التيمم،   اا جيد  املاء للوجل وعاء آخر لللراعني 
   .(9) الوضوء رر املرا ني وجق أا يكوا التيمم اللي او بدلل  لليف"

 
 .1/354، اللخ ة1/311ر، ااستل ا1/29الكاا اب  عبدالرب( ين ر: 1)
 ، عغين احملتاج 1/32، املالب1/234( ين ر: احلاوي الكب 2)
 .1/174،  شاف ال ناع 1/277، الشرف الكب  اب  قداعو1/154( ين ر: املغين3)
 .276/ 1( ين ر: الشرف الكب  اب  قداعو4)
 . 1/46، بداتإ الصناتإ1/107، املبسوط للسرخسل1/104للشيباين( ين ر: املبسوط 5)
 .69، جاعإ األعاال /1/50، بدايو اجملتاد1/29الكاا اب  عبدالرب ين ر:( 6)
 .1/32، املالب1/234، احلاوي الكب  2/48، األوسط49/ 1( ين ر: األم7)
 . 1/46، بداتإ الصناتإ1/107، املبسوط للسرخسل49/ 1( ين ر: األم8)

 . 2/148احمللى (9)
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وا شيف أنل لو  بتت الرواايل املتضمنو للزاي ة على الكفني اال أور   
تل النصوص الدالو على  وا  أعا اا تفاء  ل ياس اال يصح ملعارض،   ل بوه

 .  التيمم عسً ا للكفني 
 :  رأي الشوكاين

الشو اين  الوضوء:  ي وه  على  وا تجوا  ل ياس  ااسد  ،  "  واو 
   .(1)ااعتبار"

اب  رشد  رمنا    (:ه595ل )  وي وه  الفر   أا  يعت د  أا  او  "الصواب 
،  ععىن للاأعا أا يغلق ال ياس ااانا على األ ر اال  . . .  او الكفاا ا ط

وا أا ترجح بل أيضا أ ا ي  مل تثبت بعد؛ اال وه ا اله املسألو بنيِّ ع   
   .(2) الكتاب والسنو؛ اتأعلل"

 ى ى ېچ :  وع  النصوص اليت عارضاا الا ال ياس قولل تعار 

تل ر    ،(3) چ ۇئوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ الم 
   .(4) املرااق  ما ا آيو الوضوء 

ع   دي     الص ي ني  ا  عنلوجاء  هللا  رضل    (: ه37ل)  عمار 
  .(5) (امسح وجال و فيل،  اضرب النيب  لى هللا عليل وسلم بيده األر )

 
 . 1/334( ني  األوطار1)

 . 1/50( بدايو اجملتاد2)

 / سورة النساء. 43( ع  اآليو 3)

 . 1/311( ين ر: ااستل ار4)

البخاري  5) ا   يح  اثبت  احلدي   للوجل  336)برقم  (  التيمم  التيمم،  ب  (  تاب 
 . 1/280(  تاب احليض،  ب التيمم 368)برقم ، وعسلم ا   ي ل 1/130والكفني
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 :  اجلواب عن القادح
ميك  أا جياب أبا عا ذ ر ع  النصوص املعارضو لل ياس ععارضو بنص   

ال ياسآ يعضد  عمر،  خر  اب   ع   دي   عا  بت  أنل  اا (  ه73)  واو 
   .(1) (وضربو لليدي  رر املرا ني ، ضربو للوجل: )ي وه
  .(2) ووقفل بعضام على اب  عمر ، را أا الا النص مما ضعفل العلماء 

 
، واحلا م ا  12/367( عسند اناإ ع  اب  عمر  13366( رواه الهرباين ا املعجم الكب  برقم )1)

( برقم  برقم  1/286(632املستدرك  الكربى  سننل  ا  والبيا ل  التيمم  941)،  (  ب  يفيو 
1/207. 

( رذ او عروي ع  سليماا ب   او  احلراين ع  سامل واناإ ع  اب  عمر، وسليماا ضعيف ا  2)
احمللى ين ر:  بل.  اآلاثر2/150حيتج  ععاين  شرف  الكربى  1/113-114،  البيا ل  سن    ،

1/207. 
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االعرتاض بفساد االعتبار يف االستدالل ابلقياس يف كتاب  : املطلب الثاين
 : وفيه ست مسائل،  الصالة

األوىل االستدالل  :  املسألة  يف  االعتبار  بفساد  على  االعرتاض  ابلقياس 
 .  جواز أن يقيم غري املؤذن 

الصالة   رقاعو  عسألو  كم  واإلقاعو  املتعل و  ألذاا  الف ايو  املسات   ع  
املؤذا تنااع،  لغ   الواا  -الف ااء  وقد  على  اتفاقام  قصر    -(  1) بعد  ا 

 : األولويو على املؤذا على قولني 
األول أور  إلقاعو:  القول  ااو  أذا  ع   علاق ،  أا  بعض    واو 

   .(4) وروايو عند احلنابلو ،(3) والشااعيو ،(2) املالكيو 
الثاين غ ه:  القول  وي يم  رج   يؤذا  أا  أبس  اال  ارق؛  ا  والا  ،  أنل 

وقيده احلنفيو بعدم أذيو    ،(6) وروايو ع  احلنابلو  ، (5) علاق ع  بعض املالكيو
   .(7) املؤذا ع  رقاعو غ ه 

 . ال وه الثاين ب ياس غ  املؤذا عليلوقد استده بعض ع  ذاق رر 
 

 . 2/42ني  األوطار ،3/418، البدر املن 3/128، اجملموع6/230( ين ر: تفس  ال رطيب1)

 . 6/230، تفس  ال رطيب1/38( ين ر: الكاا اب  عبد الرب2)

 . 2/59، احلاوي الكب 3/128، اجملموع3/52، األوسط1/59، املالب86/ 1( ين ر: األم3)

 .105/ 1، الكاا1/404، الشرف الكب  اب  قداعو1/249( ين ر: املغين4)

 . 1/37ال وانني الف ايو، 2/74، اللخ ة 1/396( ين ر: ااستل ار5)

 . 1/323( ين ر: املبدع6)

العلماء7) اختالف  خمتصر  ين ر:  اآلاثر1/189(  ععاين  شرف  املبسوط  1/142،   ،
 .151/ 1، بداتإ الصناتإ1/132للسرخسل
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ااستل ار يصلوا إبقاعو  :  جاء ا  املسجد ا   أا   عاليف ع   " سئ  
  .(1) ا أبس بلليف؛ رقاعتل ورقاعو غ ه سواء": غ  املؤذا؟ ا اه

" وألنل حيص  امل صو  عنل أشبل عا لو    (:ه620)  ي وه اب  قداعو ل 
  .(2) توامها ععا "

اإلعاعوو لليف    على  اإلقاعو  ب ياس  بعضام  ل .  استده  ال راا    ي وه 
اجاا أا ي عا  . . .  " وألهنا عبا ة عست لو ع  األذاا :  ع  اإلقاعو(  ه684)

  .(3) ع  ا نني  اإلقاعو واإلعاعو" 
النص  ع اب   ال ياس أبنل جاء ا  اعرت  على الا  ااو  ،  وقد  و لتايل 

 . ااسد ااعتبار
 :  رأي الشوكاين

أنل يؤ ي رر  :  " اإحلاق غ ه بل ا جيوا لوجاني األوه:  ي وه الشو اين 
أعين  دي  النص  ااتدة  )ربهاه  ي يم:  ااو  أذا  ااسد    (؛ع   ايكوا 

   .(4) وجو  الفارق واو مبجر ه عانإ ع  اإلحلاق ": الثاين، ااعتبار

 
 . 1/396( ين ر: ااستل ار1)

 .1/404( الشرف الكب  اب  قداعو 2)

 . 2/74( اللخ ة3)

 . 2/43( ني  األوطار4)
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ال ياس  الا  تعار   اليت  الصرحيو  النصوص  ب   :  وع   ااي    دي  
الص اأرا  بالهاحلارث  أذا  أنل  النيب  لى  (  ه20ل )  داتل  ا اه  ي يم؛  أا 

  .(1) (اي أخا  داء را اللي أذا ااو ي يم: )هللا عليل وسلم
أبا احلدي  الوار  ا ع اب  ال ياس  :  وميكن أن جياب عن هذا القادح

وجد ااتفاق على جواا    رذ،  وعلى ار    تل ايمك  أتويلل،  ايل ضعف
املؤذا؛ والا عا جيع  ال ياس انا عإ وجو  النص أعره أسا ؛ رذ  رقاعو غ   

الواا ر بال  أور ه  ع   ر بال  ،  عرا   عرا ه  اإا  عليل  اعرت   ع   أعا 
 .  ااست باب أبا يتور اإلقاعو ع  أذا

الثانية على  :  املسألة  ابلقياس  االستدالل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 
 جواز افرتاش احلرير

ي اه لك   ، ومسل  ريًرا خللو ل،  ياب تصنإ ع  نسيج  و ة ال زاحلرير  
   .(2)  ر :  خالص

 
احلدي  1)  )  ( برقم  سننل  ا  أبو  او   وي يم  514أخرجل  يؤذا  الرج   ا  الصالة،  ب  (  تاب 

(  تاب أبواب الصالة،  ب عا جاء أا ع  أذا  199)برقم  ، والرتعلي ا سننل  1/142آخر
(  تاب اآلذاا والسنو،  ب السنو  717)برقم  ، وضعفل، واب  عاجل ا سننل  1/383ااو ي يم 
األذاا عسنده  1/237ا  ا  أمحد  واإلعام  سننل  4/169(  17572)برقم  ،  ا  والبيا ل   ،
 .  1/399  يؤذا وي يم غ ه( مجاع أبواب األذاا واإلقاعو،  ب الرج1735)برقم الكربى 

 عا ة ) رر(. 70( ين ر: املصباف املن /2)
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على    العلماء  بني  خالف  حم   للرجاه  عليل  اللوس  أو  احلرير  واارتاش 
 :  قولني 
األول   حمرم:  القول  احلرير  اارتاش  ع   ،  أا  الف ااء  مجاا   قوه  واو 

يوسف  ،(3) واحلنابلو  ،(2) والشااعيو  ،(1) املالكيو  أبو  قاه  (  ه182ل)  وبل 
  .(4) ع  احلنفيو(  ه189ل ) وحممد
وبعض    ،(5) واو علاق أ ثر احلنفيو،  جواا اارتاش احلرير:  القول الثاين 

عباس  ،(6) الشااعيو  اب   قوه  هللا  (  ه91ل  )  وأنس(  ه68ل )  واو  رضل 
  .(7) عنام
وذليف    ال ياس؛  املسألو  لي   ا  الواا  على  بل  استده  مما  وقد  اا 

   .(8) ب ياس الفراش على الوساتد احملشوة  ل ز؛ رذ ا اختالف اياا

 
 .1/506، عوااق اللي 2/260( ين ر: املدونو1)

الوسي(  2) للرااعل2/321طين ر:  الكب   الشرف  الهالبني2/357،  روضو  ،  فايو  2/67، 
 .  156األخيار/

 .84/ 21، جمموع الفتاوى1/245 احل( ين ر: عسات  اإلعام أمحد بروايو ابنل 3)

 . 3/342( ين ر: حتفو الف ااء4)

 . 3/342، حتفو الف ااء476( ين ر: الاعإ الصغ /5)

 .2/357( ين ر: الشرف الكب  للرااعل6)

 . 2/77( ين ر: ني  األوطار7)

 . 2/78( ين ر: ني  األوطار8)



 
376 
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 :  رأي الشوكاين
ي وه  ااعتبار  ي   بفسا   الشو اين  عليل  اعرت   مما  الدلي   "  :  الا 

وقد ت رر    ،. . .صوالا  لي   ط  ا ينبغل التعوي  عليل ا ع ابلو النصو 
النص ع ابلو  ا  املنصوب  ال ياس  بهالا  وغ ام  األ وه  أتمو  وأنل  ،  عند 

   .(1)ااسد ااعتبار"
وع  النصوص اليت خالف الا ال ياس  كماا عا جاء ا احلدي  ع    

هناان النيب  لى هللا عليل وسلم أا نشرب ا آنيو  : )وايل(  ه36ل )   ليفو
والفضو أن    ،  اللاق  والديباج،  ايااوأا  احلرير  لبس  جنلس  ،  وع   وأا 

أا رسوه هللا  لى هللا عليل وسلم  : )و لليف  بت ا الص ي ني   .(2)(عليل
  .(3) ( وع  جلوس على امليا ر،  هنى ع  لبس ال سل
 :  اجلواب عن القادح

ااعرتا  انا  ل ا ف قوي جًدا لص و عا  بت ع  النصوص املعارضو   
ااعرتا ،  و را تاالل ياس   حم   ال ياس  ي اب   آخر  قياس  واو  ،  ولوجو  

 
 ( املرجإ السابق. 1)

 . 5/2195(  تاب اللباس،  ب اارتاش احلرير 5499)برقم  ( أخرجل البخاري ا   ي ل 2)

(  تاب األشربو،  ب  5312)برقم  ( أخرجل البخاري ا   ي ل ع   دي  الرباء ب  عااب  3)
(  تاب اللباس والزينو،  ب النال ع   2078، وعسلم ا   ي ل برقم )2134/ 5آنيو الفضو

 ، واللفظ لل. 3/1659 تليااالتختم ا الوسهى واليت 

 .123/ 9وامليا ر: ارش  غ ة ع   رير، ين ر: شرف   يح البخاري اب  بهاه
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قياس اارتاش احلرير للرجاه على لبس احلرير  م؛ رذ او حمرم؛ ايكوا ااارتاش  
 . تبًعا لل ا الت رمي

ال يم  " لو مل أيل الا النص لكاا النال ع  لبسل عتناوًا  :  ي وه اب  
بل،  اارتاشل لاللت اف  عتناوه  لغو وشرًعاو ،   ما او  لبٌس  قاه  ،  ذليف   ما 

)أنس لبس:  عا  طوه  ع   اسو   قد  لنا  رر  ص   أيل    ،(1)(قمت  مل  ولو 
   .(2) اللفظ العام املتناوه اارتاشل  لنال لكاا ال ياس احملض عوجًبا لت رميل"

الثالثة على  :  املسألة  ابلقياس  االستدالل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 
 املأمومني بني السواريجواز صالة 

وا داا عاعو   ،  السواري مجإ ساريو وال اسهوانو ع   جارة أو آجر  
   .(3) املسجد
اتفاقا   جاتزة  السواري  بني  اإلعام  أو  املنفر   اختلف    ،(4) و الة  وقد 

 : الف ااء ا  كم  الة املأعوعني بني السواري على قولني 

 
،  1/149(  تاب الصالة،  ب الصالة على احلص   373( أخرجل البخاري ا   ي ل برقم )1)

 ( برقم  ا   ي ل  ا  658وعسلم  الماعو  جواا  الصالة،  ب  وعواضإ  املساجد  (  تاب 
 .  1/457الناالو

 . 2/366( رعالم املوقعني2)

 . 3/5، تفس  البغوي13/38( ين ر: هتليق اللغو3)

 . 1/494،  شاف ال ناع1/174، اإلقناع2/27، املغين2/106( ين ر: عوااق اللي 4)
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األول بني  :  القول  الصالة  ت هإ   رااو  الساريو  رذا  انت  السواري 
الضرورة ا  اه  را  املالكيو،  الصفوف  علاق  والا  املكاا    ،(1) وضيق 

   .(2) واحلنابلو
واو قوه    ،(3) وال روايو ع  احلنابلو،  عدم الكرااو عهلً ا:  القول الثاين

  .(4) (ه318ل)  بعض العلماء  اب  املنلر
ومما استده بل أ  اب ال وه الثاين  لي  ال ياس؛  ي  قاسوا املأعوم   

   .(5) ا الماعو على اإلعام واملنفر 
عفلح  اب   عدم  (  ه  763ل  )  ي وه  أمحد ا  اإلعام  روايو  ا  كايو 

   .(6) " وعنل ا يكره  م ذليف  اإلعام و املنرب":   رااو الصالة بني السواري
 .  ار؛ رذ او ععار  أب ا ي   رحيووالا ال ياس ااسد ااعتب

 :  رأي الشوكاين
" وعا ت دم ع  قياس املؤمتني على اإلعام واملنفر  ااسد  :  ي وه الشو اين 

  .(7) ااعتبار ملصا عتل أل ا ي  الباب"

 
،  113، جاعإ األعاال/1/99، هتليق املدونو2/106، التاج واإل لي   1/106( ين ر: املدونو 1)

 .49الف ايو / ، ال وانني 2/262اللخ ة

 . 2/92، املبدع1/124، احملرر ا الف ل 2/27( ين ر: املغين2)

 . 2/299، اإلنصاف للمر اوي1/124( ين ر: احملرر3)

 .4/183( ين ر: األوسط ا السن  واإلمجاع 4)

 . 3/236( ين ر: ني  األوطار5)

 . 2/93، املبدع2/299، وعثلل ا اإلنصاف 2/31( الفروع6)

 . 3/236األوطار( ني  7)
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ال ياس  الا  ععارضو  ا  ور   قرة :  ومما  ب   ععاويو  ع   املروي    احلدي  
نناى أا نصف بني السواري على عاد   نا  : )ع  أبيل أنل قااااه(  ه113ل)

   .(1) (ونهر  عناا طرً ا، رسوه هللا  لى هللا عليل وسلم
 ليت عإ أنس ب  عاليف  : )ب  حممو  قاه  دعبد احلميوا احلدي  ع    

 نا نت ل الا :  يوم المعو؛ اُداعنا رر السواري ات دعنا وأتخران؛ ا اه أنس
   .(2) (على عاد رسوه هللا  لى هللا عليل وسلم

 :  اجلواب عن القادح
اللي ي ار أا ااعرتا  على ال ا ف أب ا ي  النال ع  الصالة بني   

السواري ا ي دف ا ال ياس؛ ألا اله النصوص الدالو على الكرااو حممولو  
على عا تؤ ي رليل الصالة بني السواري ع  قهإ الصفوف؛ وللليف لو  لى  

   .(3) ا ناا أو  ال و مجاعو بني ساريتني مل يكره
 

 * * * 

 
(  تاب رقاعو الصالة والسنو اياا،  ب الصالة  1002( احلدي  رواه اب  عاجل ا سننل برقم )1)

 . 1/298، و   ل األلباين ا   يح سن  اب  عاجل1/320بني السواري ا الصف 

سننل  2) ا  أبو  او   رواه  احلدي   بني  673)برقم  (  الصفوف  الصالة،  ب  (  تاب 
(  تاب أبواب الصالة،  ب عا جاء ا  رااو  299ا سننل برقم )  يوالرتعل،  1/180السواري

 .199، و   ل األلباين ا   يح سن  أيب  او /1/443الصف بني السواري

 . 2/651( ين ر: اتح الباري3)
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 القحيز  بنت عبدهللا  د. أمل

الرابعة على  :  املسألة  ابلقياس  االستدالل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 
 عدم مشروعية التطويل يف االعتدال من الركوع والسجود  

الصالة  أر اا  ع   ر    السجدتني  بني  الهمأنينو  ،  ااعتداه  ايل  وتشرع 
،  ورطالو األر اا عشروعو عا مل خيف ع  اوال الوقت،   باقل أر اا الصالة
  .(1) أو الضرر  ملأعوعني 

والتهوي  ا اللوس بني السجدتني حم  خالف بني الف ااء ع   ي    
 :  والر وع أم ا على قولني ،  تهوي  ال راءة،   ونل عشروًعا  باقل األر اا

  .(2) واو علاق الماور ، أنل يشرع للمصلل التهوي :  القول األول 
واو  ،  وبهالا الصالة  لعمد رليل،  التهوي عدم عشروعيو  :  القول الثاين 

   .(3) علاق  ث  ع  الشااعيو
،  وقد  اإ الشااعيو  لا ال وه أهنم قسموا أر اا الصالة رر أر اا طويلو 

وأخرى قص ة  ااعتداه بني السجدتني مما يلزم عنل أا تهوي  الر   ال ص   

 
الكب 1) احلاوي  ين ر:  املبسو 2/233(  والت صي   1/188للسرخسل  ط،  البياا  الشرف  2/55،   ،

 . 3/367، اجملموع513-1/512الكب  للرااعل

املغين2) ين ر:  للرااعل309وا 1/302(  الكب   الشرف  اجملموع  2/68،  روضو  4/133،   ،
الفتاوى1/299الهالبني جمموع  املختصر22/579،  ع   املعتصر  أسىن  1/45،   ،
 . 2/72ايو احملتاج، هن3/124، بري و حممو يو1/188املهالق

والفرق3) المإ  ين ر:  للرااعل1/370(  الكب   الشرف  اجملموع2/68،  أسىن  4/133،   ،
 .1/505، هنايو احملتاج1/187املهالق
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وع دار  ،   اا ساًواويوجق سجو  الساو رذا  ،  يبه  الصالة رذا  اا عمًدا 
  .(1) التهوي  عندام أا ا يزيد على قدر التشاد الواجق 

وقد ا تجوا على عنإ التهوي  ا ااعتداه بني السجدتني  ل ياس على   
  .(2) وليسا ع صو ي  ا أنفساما ،  ي  شرعا للفص  ؛الراإ ع  الر وع

نص  ريح  را أا الا ال ياس ضعيف ا ي وى على ععارضو عا ور  ع   
 .  ا عشروعيتل

 :  رأي الشوكاين
الشو اين  طوي :  قاه  ر    ااعتداه  أا  على  يده  احلدي   الا   "  ،

ب  او نص ايل؛ اال ينبغل العدوه عنل  ،  و دي  أنس أ رف عنل ا الدالو
،  واو قو م مل يس  ايل تكرير التسبي ال  الر وع والسجو ،  حلدي  ضعيف

   .(3) واو ااسد"، ع ابلو النصووجل ضعفل أنل قياس ا 
 :  وع  النصوص الشرعيو اليت تعار  الا ال ياس 
 اا رسوه هللا  لى هللا  : )وايل  ،(ه91)   دي  أنس رضل هللا عنل  

،  مث يسجد،  مسإ هللا مل  محده قام  ىت ن وه قد أوام:  عليل وسلم رذا قاه
  .(4) (وي عد بني السجدتني  ىت ن وه قد أوام

 
 . 1/203، رعانو الهالبني187/ 2( ين ر: الوسيط1)

 .2/293، ني  األوطار2/72، هنايو احملتاج1/187( ين ر: أسىن املهالق2)

 . 2/289، ويراجإ أيًضا اتح الباري2/293األوطار( ني  3)

(  تاب الصالة،  ب اعتداه أر اا الصالة وختفيفاا ا  473) برقم  ( أخرجل عسلم ا   ي ل  4)
 . 1/344متام 
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الرباء رضل هللا عنل  قاه(  ه72ل)  و دي   النيب  : ) ي    اا ر وع 
الر وع،   لى هللا عليل وسلم وسجو ه السجدتني  ،  ورذا راإ رأسل ع   وبني 

   .(1) (قريًبا ع  السواء
ا  فو  (  ه36ل  )  و لليف عا  بت ع   دي   ليفو رضل هللا عنل 

و اا ي عد بني السجدتني حنًوا ع   : )وايل،  يب  لى هللا عليل وسلم الة الن
  .(2) (رب اغفر يل، رب اغفر يل: و اا ي وه، سجو ه

 :  اجلواب عن القادح
ا ي ار للبا   أا اإلجا ل احملتملو ع  الا ال ا ف ت وى لر   لي    

 :  ال ياس لألسباب التاليو
املتكررة تعضده مما جيع  ال وه بص و عا أ ى  أا السنو الص ي و  :  أواًل 

 . رليل ال ياس ع  بهالا الصالة بتهوي  ااعتداه بني السجدتني ضعيًفا
 ما ور  ا  ،  ني ت أا عا ور  ع  بياا للل ر اللي ي اه بني السجد:  اثنًيا 

بعد    أو  ا ط  املرتني  ا  احلصر  عنل  امل صو   ليس  السابق   دي   ليفو 
" مل يُر  أا الا قالل    (:ه728ل)  سالم اب  تيميو لي وه شيخ اإل .  حمدو 

 
البخاري ا   ي ل  1) الهمأنينو  ني  768)برقم  ( احلدي  أخرجل  الصالة،  ب  (  تاب  فو 

الر وع اعتداه  472)برقم   ي ل  ، وعسلم ا  1/276يراإ رأسل ع   الصالة،  ب  (  تاب 
 .1/344أر اا الصالة وختفيفاا ا متام

،  1/231(  ب عا ي وه الرج  ا ر وعل وسجو ه  874)برقم  ( احلدي  رواه أبو  او  ا سننل  2)
(  تاب الصالة،  ب است باب تهوي  ال راءة ا  772)برقم  واحلدي  أ لل ا   يح عسلم  

 . 1/536 الة اللي 
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ب  يريد أنل جع  يثين الا ال وه  ،  عرتني ا ط  ما ي نل بعض الناس الغالهني 
  .(1) وير  ه ويكرره  ما يثين لفظ التسبيح"

أا قياس اإلطالو بني السجدتني على اإلطالو بعد الراإ ع  الر وع  :  اثلثًا 
عنإ التهوي ؛ وذليف ملا  بت ع  عشروعيو التهوي   أور ع  ال ياس عليل ا  

قام طوياًل قريًبا مما  : )بعد الراإ ع  الر وع؛ ا د جااااااااااااااء ا   يح عسلم أنل
   .(2) (ر إ
" وايل التصريح جبواا  :  ع  اله السنو الثابتو(  ه676ل  )  ي وه النووي  

طالو؛ ااألقوى  والواب عنل  عق على ع  عنإ اإل،  رطالو ااعتداه  لل ر
   .(3) جواااا  لل ر وهللا أعلم"

اخلامسة ابلقياس  :  املسألة  االستدالل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 
 على جواز سقوط حتية املسجد عن املأموم حال خطبة اجلمعة

 ما    ،(4) حتيو املسجد مما اتفق العلماء على است باهبا مل   خ  املسجد 
   .(5) اتف وا على أنل جيق على ع   ضر المعو اإلنصال للخهيق

خيهق    واإلعام  المعو  يوم  املسجد  حتيو  ا  كم  الة  اختلف  وقد 
 :  على قولني 

 
 . 14/107( جمموع الفتاوى1)

 . 3( احلدي  سبق خترجيل ا الصف و الساب و احلاشيو  2)

 . 4/132( اجملموع3)

  .1/739، الشرف الكب  اب  قداعو4/56، اجملموع1/85( ين ر: املالب4)

 . 2/21( ين ر: ااستل ار5)
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ر عتني حتيو  أنل يشرع مل   خ  املسجد يوم المعو  الة  :  القول األول 
   .(2) واحلنابلو  ،(1) والا علاق الشااعيو، للمسجد

،  أنل يشرع لل اإلنصال وااستماع اال يصلل حتيو املسجد:  القول الثاين 
  .(4) واملالكيو ،(3) والا علاق احلنفيو

اإلعام    أا  اكما  الثاين  ل ياس؛  لل وه  ذاق  ع   بعض  استده  وقد 
تس ط عنل حتيو املسجد عإ أنل مل يشرع ا اخلهبو بعد؛ اس وطاا ع  املأعوم  

  .(5) ع   ب أور 
اتف وا على س وط الت يو ع  اإلعام  :  " قي   (:ه855ل)  ي وه العيين  

املنرب ابتداء الكالم  ،  عإ  ونل جيلس على  لل  املأعوم؛  عإ أا  ا اخلهبو  وا 
  .(6) ايكوا ترك املأعوم الت يو بهريق األور"

ع اب     ا  او  رذ  ااعتبار؛  ااسد  قياس  أبنل  ال ياس  الا  تع ق  وقد 
 .  النص

 :  رأي الشوكاين

 
املالب1) ين ر:  التنبيل/1/115(  العلماء45،  ،  فايو  4/471اجملموع،  241/ 2،  ليو 

 . 147األخيار/

املغين2) ين ر:  قداعو2/84(  اب   الكب   الشرف  الفتاوى2/214،  جمموع  شرف  22/107،   ،
 . 275الزر شل /

 .  2/68، اتح ال دير  1/263، بداتإ الصناتإ 2/29( ين ر: املبسوط للسرخسل3)

 . 56، ال وانني الف ايو/1/37( ين ر: الكاا اب  عبد الرب4)

 . 3/317ن ر: ني  األوطار( ي5)

 . 2/41، وعثلل ا اتح الباري6/234( عمدة ال اري6)
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الثاين  ال وه  أ لو  ذ ر  ععر   ا  الشو اين  اتف وا  :  ي وه  أهنم  وعناا   "
مل يك  يشرع ا اخلهبو؛ اس وطاا  على أا اإلعام يس ط عنل الت يو عإ أنل  

األور بهريق  املأعوم  النص،  ع   ع ابلو  ا  قياس  أبنل  ااسد  ،  وتع ق  واو 
   .(1)ااعتبار"

 :  وع  النصوص اليت تعار  الا ال ياس 
أو قد  ،  رذا جاء أ د م واإلعام خيهق: )قوه النيب  لى هللا عليل وسلم 

   .(2)(خرج؛ اليااااااااااااااااص  ر عتني 
وجاء ا احلدي  أيًضا أنل جاء رج  والنيب عليل الصالة والسالم خيهق   

 :  يوم المعو؛ ا ااااااااااااااااااااااه
االا؟)  اي  )قاه،  ا:  قاه  ،(أ ليت  اار إ:  روايو(  قم  )وا  اص   : 
  .(3) (ر عتني 

 :  اجلواب عن القادح

 
 . 3/317( ني  األوطار1)

أبواب التهوع،  ب    (1113)برقم  ( أخرجل البخاري ا   ي ل ع   دي  جابر ب  عبدهللا  2)
(  تاب المعو،  ب  875)برقم  ، وعسلم ا   ي ل  1/392عا جاء ا التهوع عثىن عثىن  

 . 2/596الت يو واإلعام خيهق 

الصالة،  ب رذا    ب(  تا889)( و888)برقم  ( أخرجل البخاري ا   ي ل ع   دي  جابر  3)
رأى اإلعام رجاًل جاء واو خيهق أعره أا يصلل ر عتني، و ب ع  جاء واإلعام خيهق  لى  

و واإلعام  المعو،  ب الت ي  ب(  تا875)، وعسلم ا   ي ل برقم  1/315ر عتني خفيفتني  
 . 2/596خيهق 
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عناا قولل  ال ياس انا واللي او حم  اعرتا  يعتضد بعدة نصوص أخرى 
 ، ( 1) چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆچ:  تعار

الرسوه   الناس    وقوه  ا د  : )-واو خيهق  -لرج  ختهى رقاب  اجلس 
أعره  للوس  ؛(2) (آذيت املسجد ،  ا د  بت يو  أيعره  عليل ،  ومل  قولل  و لليف 

   .(3) (رذا قلت لصا بيف أنصت واإلعام خيهق ا د لغول: )الصالة والسالم
 .  ام   ب أور أا يناى ع  املندوب، املنكروالا هنل ع  النال ع   

وعإ ذليف ميك  أا يصار رر المإ بني اله النصوص اليت حيتج هبا ع    
 : يستده  ل ياس عإ النصوص املعارضو لل ياس بعدة أوجل عناا

وعإ عا  ،  واخلهبو ليست  لاا قرآانً ،  اآليو تش  رر ااستماع لل رآا:  أوًا 
ا تكوا  ال رآا  ع   املسجد  اياا  حتيو  عشروعيو  الة  على  الدالو  أل ا ي  

 .  خمصصو لعموعاا
حتيو  :  اثنًيا عشروعيو  قب   تكوا  قد  ال ياس  تعضد  اليت  األ ا ي   أا 
 .  املسجد

 
 /سورة األعراف. 204( اآليو1)

(  تاب إلقاعو الصالة والسنو  1115( رواه اب  عاجو ا سننل ع   دي  جابر ب  عبدهللا برقم )2)
المعو   يوم  الناس  النال ع  ختهل  عا جاء ا  برقم  1/354اياا،  ب  وأبو  او  ا سننل   ،

النا1118) رقاب  ختهل  الصالة،  ب  المعو  (  تاب  يوم  ا  1/292س  احلا م  ورواه   ،
 . 1/424( وقاه عنل:  دي    يح على شرط عسلم ومل خيرجاه1061املستدرك برقم )

(  تاب المعو،  ب اإلنصال  892( أخرجل البخاري ا   ي ل ع   دي  أيب اريرة برقم )3)
 ب ا    (  تاب المعو، 851، وعسلم ا   ي ل برقم )1/316يوم المعو واإلعام خيهق

 .2/583اإلنصال يوم المعو ا اخلهبو
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قد يكوا املرا   أل ا ي  العاضدة لل ياس اجلس أو أنصت بعد  :  اثلثًا
 .  أا تصلل حتيو املسجد

ل:  رابًعا العاضدة  األ ا ي   تليف  تكوا  قد  درل ا وقت  أا  ل ياس 
  .(1) تضيق ايل الوقت ع  حتيو املسجد

مما  ، ويب ى عا  بت ع  نصوص آعرة بت يو املسجد  اه اخلهبو حم  قوة 
 .  يعزا جانق ااعرتا  ب ا ف اسا  ااعتبار

االعرتاض بفساد االعتبار يف االستدالل ابلقياس على  :  املسألة السادسة
 امليت وسطه موضع الصالة على الرجل  

الصالة علياا    النااة عند  اإلعام ع   العلماء ا عوضإ وقوف  اختلف 
 :  على أقواه

األول  أو  دره:  القول  الرج   ي وم عند رأس  اإلعام  وي ف عند  ،  أا 
  .(2) والا قوه الماور، وسط املرأة

ووسط املرأة أو  لو  ،  أا اإلعام ي ف عند وسط الرج :  القول الثاين 
  .( 3) والا قوه املالكيو، عنكبياا

الثالث  واملرأة:  القول  الرج   عند  در  ي ف  اإلعام  قوه  ،  أا  والا 
  .(1) احلنفيو

 
 . 2/409( ين ر: اتح الباري1)
احمللى2) ين ر:  السنو  5/156(  شرف  األوسط5/360،  اختالف  5/418-419،  خمتصر   ،

، الكاا ا ا ل اب   2/14، الت  يق ا أ ا ي  اخلالف1/172، بدايو اجملتاد1/386العلماء
 .  1/329، شرف الزر شل1/242، تبيني احل اتق1/260 تب 

املدون(  3) املدونو1/175وين ر:  هتليق  اللي 1/119،  عوااق  ،  اشيو  2/227، 
 ،  1/418الدسوقل
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وا تج بعض ع  ذاق لل وه الثاين  ل ياس؛  ي  قاس عوضإ الصالة   
قام   وسلم  عليل  النيب  لى هللا  أا  اليت  بت  املرأة؛  على  امليت  الرج   على 

   .(2) للصالة على وسهاا
رشد   اب   الرج   (  ه595ل)  ي وه  ا  ق  ذاق  لا  مل   عستدًا 
را أا يثبت ا  ،  ا د" املرأة والرج  سواء؛ ألا األ   أا  كماما و :  أيًضا

   .(3) ذليف اارق شرعل"
مجلو    ع   والرجلني  الرأس  اا  الوسط  لصدر؛  يفسر  ع   احلنفيو  وع  

 .  األطراف؛ ايب ى البدا ع  العجيزة رر الرقبو؛ ايكوا الوسط او الصدر
ل   الكاساين  على  (  ه587)  ي وه  الصالة  عوضإ  أا  على  عستدًا 

النسني  لكال  الوسط  او  وال يام:  النااة  ليستوي    "  أور؛  الوسط  للاء 
   .(4)الانباا ا احلظ ع  الصالة"

 .  والا ال ياس حم  ن ر ألا النص ور  خبالال 
 :  رأي الشوكاين

الشو اين  ي ام  :  ي وه  أنل  على  مسرة  لدي   استده  ع   يصق  ومل   "
املرأة،   لاء وسط واملرأة رنل نص ا  الرج ؛ ألا الا  ،  وقاه  وي اس علياا 

 
 . 1/312، بداتإ الصناتإ2/65، املبسوط للسرخسل386/ 1( ين ر: خمتصر اختالف العلماء1)
 ليت وراء النيب  لى هللا عليل وسلم على   (  بت الا ا  دي  مسرة ب  جندب وجاء ايل: ) 2)

(  تاب الناتز،  ب  325)برقم  ( أخرجل البخاري  اعرأة عاتت ا نفاساا ا ام علياا وسهاا
(  تاب الناتز،  ب أي   964)برقم  ، وعسلم ا   ي ل  1/125أي  ي وم ع  الرج  واملرأة  

 .664/ 2ي وم اإلعام ع  امليت للصالة عليل
 . 1/172بدايو اجملتاد( 3)
 . 1/312( بداتإ الصناتإ4)

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1266&idto=1266&bk_no=0&ID=859#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1266&idto=1266&bk_no=0&ID=859#docu
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واسيما عإ تصريح ع  سأه أنًسا  ،  واو ااسد ااعتبار،  قياس عصا م للنص
  .(1) وجوابل عليل ب ولل نعم"،   لفرق بني الرج  واملرأة

ومما ور  ا عوضإ وقوف اإلعام عند الصالة على امليت احلدي  املروي   
ا ام  ياه  ،  جنااة رج أنل  لى على  : )وايل  ،( ه91)  ع  أنس ب  عاليف 

ا ام وسط  ،  اي أ  محزة    علياا:  رأسل؛ اجلء جبنااة أخرى  عرأة؛ ا الوا
اي أ  محزة اكلا رأيت رسوه هللا  لى هللا  :  السرير؛ ا اه لل العالء ب  ااي 

الرج  ع   ع اعيف  النااة  ع   قام  وسلم  ع   ،  عليل  ع اعيف  املرأة  ع   وقام 
  .( 2) (ا ف وا: نا؛ قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهنعم؛ اأقب  علي: املرأة؟ قاه

وا ي ار عا ميك  أا جياب بل ع  ااعرتا  هبلا النص وغ ه ا عوضإ  
الصالة على    ع  جنااة املرأة وجنااة الرج ؛ واو  ريح ا الا؛ ايب ى  

 .  ااستداه  ل ياس ضعيًفا
االعرتاض بفساد االعتبار يف االستدالل ابلقياس يف  : املطلب الثالث

 :  كتاب الزكاة وفيه مسألة واحدة

 
 . 109/ 4( ني  األوطار1)

الناتز،  ب عا جاء ا أي  ي وم اإلعام رذا    ب(  تا1943) برقم  ( أخرجل اب  عاجل ا سننل  2)
(  تاب الناتز،  ب عا جاء أي   1034)برقم  ، والرتعلي ا سننل  1/479 لى على النااة

، وقاه عنل:  دي  أنس الا  دي   س ، والبيا ل  3/352ي وم اإلعام ع  الرج  واملرأة  
ف على الرج  عند رأسل، وعلى  (  تاب الناتز،  ب اإلعام ي 6713ا سننل الكربى برقم )

 . 4/33املرأة عند عجيزهنا
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آل   أخذ  جواز  على  ابلقياس  االستدالل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 
 البيت من الزكاة مقابل العمل عليها  

ععرواو  الز اة  اآليو،  عصارف  ا  ذ رام  الوار    ڻ ڻچ:  وام 

  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 . (  1) چ ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ ۓ  ے  ے  ھ
الز اة  حتصي   على  يعم   ع   ام  الز اة  على  ، وجبايتاا،  والعاعلوا 

الز اة ،  و رااا ملست  ياا عاه  أجورام ا  البيت    ،(2) ااؤاء جع  هللا  وآه 
وام آه النيب  لى هللا عليل وسلم جيتمعوا ععل ا ااشم ب  ،  ام بين ااشم
عناف رمجاًعا  ،(3) عبد  الصدقو  العم  ا حتصي     ،(4) وا حت   م  وجيوا  م 

  .(5) الز اة عإ أخل األجرة ع  غ  الز اة 
الز اة على    الُعمالو ع   أجرة  البيت  العلماء ا جواا أخل آه  واختلف 
 :  قولني 

 
 / سورة التوبو. 60( اآليو 1)

 .  2/694، الشرف الكب  اب  قداعو139( ين ر: األ كام السلهانيو/2)

 .2/214( ين ر: شرف خمتصر خلي  للخرشل 3)

 . 2/460( ين ر: البياا والت صي  4)

 . 2/275،  شاف ال ناع2/695اب  قداعو، الشرف الكب  8/522( ين ر: احلاوي الكب 5)
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األول  العمالو:  القول  أجرة  الصدقو  م،  أنل ا حت   م  ،   ما ا حت  
احلنفيو ع   الماور  قوه  عند    ،(3) والشااعيو  ،(2) واملالكيو  ،(1) والا  ووجل 

  .(4) احلنابلو
الثاين  عناا:  القول  البيت  آه  ع   الز اة  على  العماه  أيخل  أا  ،  جيوا 

  .(6) ووجل عند احلنابلو ،(5) (ه150ل)   والا قوه أيب  نيفو
قياس    الثاين  ل ياس؛  ال وه  أ  اب  استده  الز اة  وقد  على  العمالو 

واملنااإ عاه؛ اال  ،  على شراء املنااإ  ملاه؛ ذليف أا العمالو ععاوضو مبنفعو
  .(7)  ما لو اشرتااا مبالل

واناك ع  ي يس أخل ذوي ال رىب للز اة بهريق العمالو على أخل الغين   
  .(8)  ا ع  الا الهريق 

لوجو  النص الصريح ا    ؛ااعتباروالا ال ياس مما اعرت  عليل بفسا    
 .  ر ه

 
، العنايو  2/490، احمليط الربااين259/ 2، الب ر الراتق4/437( ين ر: أ كام ال رآا للجصاص1)

 . 2/53، غمز عيوا البصاتر3/195شرف ا دايو
والت صي 2) البياا  ين ر:  اللخ ة2/460(  واإل لي 3/146،  التاج  اتح  2/349،   ،

 . 2/47الوااب
 . 6/150، اجملموع1/168، املالب497/ 8ين ر: احلاوي الكب ( 3)
،  1/292، اإلقناع 694/ 2، الشرف الكب  اب  قداعو2/275، املغين45اخلرقل/  ر ين ر: خمتص(  4)

 . 1/267 شف املخدرال
 . 1/217، اختالف األتمو العلماء2/11( ين ر: شرف ععاين اآلاثر5)
 . 3/225، اإلنصاف للمر اوي2/694ب  قداعو، الشرف الكب  ا275/ 2( ين ر: املغين6)
 . 4/232، ني  األوطار1/168، املالب8/497( ين ر: احلاوي الكب 7)
 . 2/89( ين ر: ععتصر املختصر8)
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 :  رأي الشوكاين
  .(1) " والا قياس ااسد ااعتبار ملصا عتل للنص": ي وه الشو اين 
  وربيعو ب  احلارث (  ه18ل)  ا د جاء ا احلدي  أا الفض  ب  عباس  

:  رضل هللا عناما اجتمعا وطلبا استعما ما على الصدقو ومما قاا(  ه23ل)
  .  . انؤ ي  ).  الصدقال؛  اله  بعض  على  لتؤعران  اجئنا  النكاف  بلغنا  قد 

الناس يؤ ي  يصيبوا،  رلييف  ما  طويال:  قاه  ،(ونصيق  ما  مث  ،  اسكت 
   .(2)(رمنا ال أوساخ الناس،  را الصدقو ا تنبغل آله حممد: )قاه

 :  اجلواب عن القادح
آه    ع   الز اة  أو  الصدقو  متنإ  نصوص  ع   ور   سواء  انت  عا  البيت 

ا  هبا األسباب  رحيو  ع   وغ اا  املسكنو  أو  الف ر  أو  العم   ، بسبق 
والنصوص  ،  وميك  المإ بني ال ياس املثبت لواا أخل آه البيت ع  الز اة

تليف   ع   استغناء  ا  اه  على  وهنم  النصوص  تليف  لم   لل  املعارضو 
،  أعا ا  اه ا رام،  اخلمساألعواه ن ًرا لوجو  عصا ر أخرى  نصيبام ا  

أو عنعام ع  اخلمس؛ االلي ي ار أنل جيوا  م  يناا األخل ب در احلاجو؛  
   .(3)  اًعا للضرر الواقإ عليام

 
 . 4/231( ني  األوطار1)

(  تاب الز اة،  ب ترك استعماه آه النيب  لى هللا عليل  1072( أخرجل عسلم ا   ي ل )2)
 .  2/752وسلم على الصدقو 

 . 2/434، املبدع8/497( ين ر: احلاوي الكب 3)
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الرابع يف  :  املطلب  ابلقياس  االستدالل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 
 :  وفيه مسألة واحدة ،  كتاب الصيام

ابلقياس على عدم كراهية صوم  االعرتاض بفساد االعتبار يف االستدالل  
 .  يوم اجلمعة

 : قد وقإ خالف ا  كم رارا   يام يوم المعو على قولني 
المعو عفرً ا:  القول األول يوم  احلنفيو،   راايو  وم    ، (1) والا علاق 

يوااق عا ة لل ا  يام    ،(3) واحلنابلو  ،(2) والشااعيو  استثين ع  ذليف أا  وقد 
  .(4) يوااق يوًعا يست ق  وعل  عراو أو ، يوم والفهر يوم

والا ال وه حمكل ع   ،  عدم  راايو  وم يوم المعو عفرً ا:  القول الثاين
  .(6) وعاليف  ،(5) أيب  نيفو 

وقد استده أ  اب ال وه الثاين بدلي  ال ياس؛ قياس  وم يوم المعو   
 .  على غ ه ع  األايم

 
 . 426،  اشيو اله هاوي/1/344، حتفو الف ااء1/256( ين ر: اختالف األتمو العلماء1)

للرااعل 2) الكب   الشرف  ين ر:  املالب3/247(  الهالبني1/189،  روضو  ،  فايو  2/387، 
 . 1/208األخيار

رااويل3) واب   ب   نب   أمحد  اإلعام  عسات   ين ر:  املغين1/293(  اب   52/ 3،  الكب   الشرف   ،
 . 3/54، املبدع 3/91، الفروع 3/107قداعو

 . 1/231ف ل، احملرر ا ال3/52، املغين1/256، اختالف األتمو العلماء7/20( ين ر: احمللى 4)

 . 1/344، حتفو الف ااء1/257( ين ر: اختالف األتمو العلماء5)

عبدالرب6) اب   الكاا  ين ر:  ااستل ار129/ 1(  اجملتاد3/380،  بدايو  جاعإ  1/266،   ،
 . 178األعاال/
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ا يكره رارا   :   نيفو وعاليف" وقاه أبو    (:ه620ل)  ي وه اب  قداعو  
   .(1) المعو؛ ألنل يوم اأشبل ساتر األايم"

 .  و لليف قياس  وم يوم المعو على  وعل عإ غ ه 
 :  رأي الشوكاين

املستدلني   لساا  على  المعو  يوم  ع   الشو اين  يكره  :  ي وه  ا  يوم   "
عنصوب ا  والا قياس ااسد ااعتبار؛ ألنل ،  وعل عإ غ ه؛ اال يكره و ده

   .(2) ع ابلو النصوص الص ي و"
الا وقد خالف الا ال ياس مجلو ع  األ ا ي  الص ي و والصرحيو ا   

وقد اعتلر لإلعام عاليف بعض أ  ابل أبنل ،  النال ع  رارا  المعو  لصيام
  .(3) وأنل لو بلغل مل خيالفل، مل يبلغل احلدي 

جاء ا الص يح أا النيب  لى  وع  النصوص املعارضو  لا ال ياس عا   
ا ختتصوا يوم المعو بصيام ع  بني األايم را أا يكوا  : ) هللا عليل وسلم قاه

  .(4) (ا  وم يصوعل أ د م
عناا   هللا  رضل  احلارث  بنت  جويريو  ع   أيًضا  احلدي   ا    وجاء 

وال    (:ه56ل) المعو  يوم  علياا  وسلم  خ   عليل  هللا  النيب  لى  أا 

 
 . 3/52( املغين1)

 . 4/338( ني  األوطار2)

 . 179األعاال/، جاعإ 451-6/450( ين ر: روضو الهالبني3)

(  تاب الصيام،  ب  رااو  يام  1144( أخرجل عسلم ا   ي ل ع   دي  أيب اريرة برقم )4)
 . 2/801يوم المعو عنفرً ا 
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(  تريدي  أا تصوعل غًدا؟: )قاه،  ا:  قالت(  أ مِت أعس؟: ) اتمو؛ ا اه
  .( 1) (اأاهري: )ا؛ قاه:  قالت
ا يصوع  أ د م يوم المعو را  : ) وقاه رسوه هللا  لى هللا عليل وسلم 

   .(2) (أا يصوم يوًعا قبلل أو بعده
 :  اجلواب عن القادح

السنو    لصريح  خمالف  المعو  لصيام  يوم  رارا   لواا  املثبت  ال ياس 
وللا اال ا ف ععترب را أنل ميك  المإ بني  ،  الص ي و ا النال ع  رارا ه

األ لو عا ة  ،  تليف  تكوا  أا  على  المعو  ا  يام  الواا  لم   وذليف 
يو ،  لإلنساا وراهار  يوم  عا تل  يام  تكوا  يوم  ،  م أا  يوم  وعل  اوااق 
أو  ،  أو ي إ  وم المعو وااء بنلر  أا ينلر أا يصوم رذا قدم ايد،  المعو

أو  ،  أو يصوعل قضاء،  شفى هللا عريضل؛ اواا ت تليف األ داث يوم المعو
  .(3) يوااق  وعل يوم عرال؛ اال يكره  يناا

 
 * * * 

 
البخاري ا   ي ل  1) اإذا أ بح    ب(  تا1885)برقم  ( أخرجل  الصوم،  ب  وم يوم المعو 

 .701/ 2 اتًما يوم المعو اعليل أا يفهر 

أخ2) عليل  عتفق  اريرة  (  أيب  البخاري ا   ي ل ع   دي   الصوم،  1884)برقم  رجل  (  تاب 
يفهر   أا  اعليل  المعو  يوم  أ بح  اتًما  اإذا  المعو  يوم  ا  2/700 ب  وم  وعسلم   ،

 .801/ 2(  تاب الصيام،  ب  راايو  يام يوم المعو عنفرً ا  1144)  ي ل 

 .4/234، اتح الباري 3/52( ين ر: املغين3)
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االستدالل ابلقياس يف  االعرتاض بفساد االعتبار يف : املطلب اخلامس 
 : وفيه ست مسائل،  كتاب املناسك
األوىل على  :  املسألة  ابلقياس  االستدالل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 

 .  جواز نكاح احملرم
 :  اختلف الف ااء ا  كم نكاف احملرم على قولني 

والنكاف اللي يع ده احملرم يعترب  ،  عدم جواا نكاف احملرم:  القول األول 
احلنفيو،  عفسوًخا بعض  علاق    ،(3) والشااعيو  ،(2) واملالكيو  ،(1) والا 
   .(4) واحلنابلو

الثاين  الوطء:  القول  للم رم  وا  النكاف  أ ثر  ،  جواا ع د  قوه  والا 
  .(5) احلنفيو
وقد استده أ  اب ال وه الثاين  ل ياس؛ قياس نكاف احملرم على شراء   

 .  احملرم الاريو للوطء
واو ا يصنإ شيًئا مما  ،  " و يف ا يتزوج احملرم:  حممد ب  احلس ي وه   

:  قي   م،  ألا اله ع دة حي  هبا الماع:  قالوا،   رعل هللا عليل ع  الماع
 

 . 1/302، اختالف األتمو العلماء3/250العلماء و :  ليين ر( 1)

 .2/34، بدايو اجملتاد239/عبد الرب، الكاا اب  4/181( ين ر: املدونو 2)

األم3) ين ر:  الكب  5/78(  احلاوي  املالب  4/123،  الوسيط1/210،  الشر 2/691،  الكب     ف، 
 . 3/488للرااعل

 . 2/402، شرف الزر شل 3/282الفروع، 3/157( ين ر: املغين4)

ين ر: احلجو  5) املبسوط للسرخسل2/268، شرف ععاين اآلاثر2/210(  العنايو شرف  4/191،   ،
 .2/368ا دايو
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:  اما ت ولوا ا رج  اشرتى جاريو واو حمرم ع  رج  أجيوا ذليف؟ اإا قالوا
قد  :  قلت،   ولك  ا ينبغل أا يهأاا وا ي بلاا  ىت حي،  نعم الشراء جاتز

 لليف جيوا التزويج وليس ينبغل لل  ،  أجبتم وتر تكم قولكم ا النكاف أيًضا
   .(1) أا يتعر   ا ب بلو وا بغ اا  ىت حي "

 .  والا ال ياس حم  اعرتا  رذ او خمالف للنصوص الصرحيو ولإلمجاع 
 :  رأي الشوكاين

الشو اين  يتزوج  :  ي وه  أا  حيرم  انل  ااحلق  يزوج غ ه،  احملرم"   ما  ،  أو 
  وقاه عهاء وعكرعو وأا  الكواو جيوا للم رم أا يتزوج،  ذاق رليل الماور

،  وتع ق أبنل قياس ا ع ابلو النص،   ما جيوا لل أا يشرتي الاريو للوطء
  .(2) واو ااسد ااعتبار"

ا يانكح  : )ا د جاء ا احلدي  أا رسوه هللا  لى هللا عليل وسلم قاه 
  .( 3) (رم وا يُنكح وا خيهقاحمل

وع  أا  املدينو؛ ا د    ،(4)  ما أنل خمالف لإلمجاع احملكل ع  الص ابو  
اأمجإ أا  املدينو  ،  أا رجال تزوج واو حمرم ( )ه94)  روى سعيد ب  املسيق
   .(1) (على أا يفرق بيناما

 
 .  2/272، وين ر أيًضا ا: شرف ععاين اآلاثر2/210( احلجو1)

 . 5/82( ني  األوطار2)

عثماا3) ع   دي   ا   ي ل  عسلم  أخرجل   )  ( حترمي  (  ت1409برقم  النكاف،  ب  اب 
 .2/1030نكاف احملرم و راايو خهبتل 

، ي وه املاور ي:" وألنل رمجاع ع  الص ابو رضل هللا عنام، وروي ذليف  4/124( احلاوي الكب  4)
 ع  عمر وعثماا وعلل واب  عمر وايد ب  ااي ، وليس يعرف  م ع  الص ابو خمالف". 
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املعارضو  وا ي ار عا ميك  أا جياب بل ع  ال ا ف لل ياس عإ قوة األ لو  
 .  لل ع  النص واإلمجاع

الثانية على  :  املسألة  ابلقياس  االستدالل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 
 .  عدم جواز استدامة الطيب للمحرم

وقد وقإ خالف ا  كم الهيق قب     ،(2) الهيق ع  حم ورال اإل رام 
 :  اإل رام على قولني 
ررا ة  :  القول األول التهيق عند  ولو ب يت رات تل عند  ،  اإل رامجواا 

  .(3) والا او علاق الماور ، واحملرنم ابتداء الهيق بعد اإل رام، اإل رام
الثاين اإل رام:  القول  عند  التهيق  جواا  ذليف  ،  عدم  رر  وذاق 

  .(5) وحممد ب  احلس  ،(4) املاااااااااااااالكيو 

 
، وقد  5/66اب احلج،  ب احملرم ا ينكح وا يُنكح  (  ت8949( رواه البيا ل ا سننل برقم )1)

، ورمجاع  5/585، وال اري ا عرقاة املفاتيح7/257 كى الا اإلمجاع أيًضا النووي ا اجملموع
 أا  املدينو خم  خالف بني األ وليني.

اآلاثر2/151مين ر: األ(  2) الكاا  7/140، احمللى1/57، خمتصر اخلرقل2/132، شرف ععاين   ،
 .2/407، الشرف الكب  للرااعل3/147، املغين1/208، املالب153/عبد الرباب  

،  2/131، شرف ععاين اآلاثر203، عسات  اإلعام أمحد بروايو ابنل عبدهللا /2/151( ين ر: األم3)
الكب  للسرخسل4/78احلاوي  املبسوط  الوسيط4/3،  الصناتإ2/634،  بداتإ   ،2/144  ،

 .2/406،  شاف ال ناع 1/240، اتح الوااب2/409العمدة، شرف 3/120املغين

ااستل ار  4) ين ر:  اجملتاد4/30(  بدايو  والت صي 1/240،  البياا  عوااق  3/471،   ،
 .3/161اللي 

 . 2/144، بداتإ الصناتإ2/132( ين ر: شرف ععاين اآلاثر 5)
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للم رم    الهيق  استداعو  قياس  الثاين  ل ياس؛  ال وه  أ  اب  وا تج 
  .(1) على استداعو اللباس لل
ل  اله اوي  ع     (:ه321)  ي وه  ال وه  هبلا  قاه  ع   وع   جو   "

الن ر واخلفاف  :  طريق  والسراويالل  ال ميص  لبس  ع   مينإ  اإل رام  أا 
الما أمجعوا أا الرج   ،  ورعسا لوع  قت  الصيد  ،  ومينإ ع  الهيق،  والعماتم

، را لبس قميًصا أو سراوياًل قب  أا حيرم اما أ رم واو عليل أنل يؤعر بنزعل
لبًسا عست اًل  لبسل ا ر راعل  وجيق عليل ا  ،  ورا مل ينزعل وتر ل  اا  م  

   .(2)ذليف عا جيق عليل لو استأنف لبسل بعد ر راعل"
 :  رأي الشوكاين

ابتداًءا  :  الشو ايني وه    بل  عا تهيق  الهيق او  ع   احملرنم  أا  واحلق   "
وا يصح أا  ،  ورحًيا،  وب ل أ ره لوانً ،  بعد ر راعل ا عا اعلل عند ررا ة اإل رام

اللباس؛ ألا  :  ي اه ا جيوا استداعو الهيق قياًسا على عدم جواا استداعو 
لبس اللبس  اليست  ،  استداعو  الهيق  استداعو  سلمنا  ،  بهيقخبالف 

  .(3) واو ااسد ااعتبار "، استواتاما االا قياس ا ع ابلو النص
 :  وع  النصوص اليت تعار  ال ياس املل ور 

 
 . 4/79( ين ر: احلاوي الكب 1)

 . 2/132( شرف ععاين اآلاثر2)

 . 5/34وطار( ني  األ 3)
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 القحيز  بنت عبدهللا  د. أمل

عناا  هللا  رضل  عاتشو  وبيص  )  (:ه58ل)   دي   رر  أن ر   أين 
  .( 2) (واو حمرم،  ا عفرق النيب  لى هللا عليل وسلم(  1) الهيق 

أطيق النيب  لى هللا عليل وسلم إل راعل قب    نت  : )وجاء عناا أيًضا
   .(3) (وحللل قب  أا يهوف  لبيت، أا حيرم

 :  اجلواب عن القادح
الهيق استداعو  ع   احملرم  عنإ  على  يده  املسألو  اله  ا  ،  ال ياس 

قب    للم رم  الهيق  ال ياس تده  را و على جواا  اليت تعار   والنصوص 
واللي ي ار أا المإ بني عفا  تليف  ،  أا ينوي اإل رام ويدخ  ا النسيف

األ لو ممك ؛ اي م  ال ياس على املنإ ع  استداعو الهيق الواقإ على لباس  
املعارضو لل على جواا وضإ الهيق عند اإل رام  ،  اإل رام النصوص  وحتم  

ويؤ ده عا ،  وذليف بدالو  دي  عاتشو رضل هللا عناا،  على الرأس والبدا
أنل الص يح  ا  احملرم  قاه     بت  يلبس  عا  السات   سؤاه  ع   )جميًبا  ا  : 

 
 عا ة )وبص(.  333( الوبيص: الربيق واللمعاا. ين ر: املصباف املن /1)

البخاري ا   ي ل  2) (  تاب الغس ،  ب ع  تهيق مث اغتس   268)برقم  ( احلدي  أخرجل 
الهيق   أ ر  ا   ي ل  1/105وب ل  وعسلم  الهيق  1190)برقم  ،  احلج،  ب  (  تاب 
 . 2/847للم رم عند اإل رام

(  تاب احلج،  ب الهيق عند اإل رام وعا يلبس  1465)برقم  جل البخاري ا   ي ل  ( أخر 3)
(  تاب احلج،  ب الهيق للم رم  1189)برقم  ، وعسلم ا   ي ل  2/558رذا أرا  أا حيرم

 . 2/847عند اإل رام
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ال ميص السراوي ،  يلبس  الربنس،  وا  الزعفراا،  وا  عسل  وا  ،  وا  وً  
 (  1) (ورس

الثالثة على  :  املسألة  ابلقياس  االستدالل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 
 .  عدم قطع اخلف للمحرم 

احملرم  عنل  مينإ  مما  اخلفني  وسلم  وقد رخص  ،  لبس  عليل  النيب  لى هللا 
وأعر ابس اخلفني ب هعاما أسف  ع   عبيل؛  ،  اياما عند عدم توار النعلني 

 . ألنل رذا قهعاما  ارا شبياني  لنع 
 : وقد اختلف الف ااء ا  كم قهإ اخلف على قولني  
  .(2) واو علاق الماور ، أنل واجق:  القول األول 
 . (3) أمحدوال أ ح الروايتني عند ، قأا ال هإ ليس بواج: القول الثاين 
الثاين  لي  ال ياس؛ قياس اخلف    وقد  اا مما ا تج بل أ  اب ال وه 

اكما مل يؤعر بفتق  ،  على السراوي  ا لبس    عناما عند عدم اإلاار والنع  
 .  السراوي  عند عدم اإلاار؛ اكلليف اخلف يلبس وا ي هإ وا ارق بيناما

 
(  تاب الصالة،  ب الصالة ا  359)برقم  ( أخرجل البخاري ا   ي ل ع   دي  اب  عمر  1)

والسراوي    وعسلم ا   ي ل  1/143ال ميص  يباف  1177)برقم  ،  عا  احلج،  ب  (  تاب 
 . 2/835للم رم لج أو عمرة وعا ا يباف وبياا حترمي الهيق عليل

املدونو2) ين ر:  األم2/463(  العلماء 2/147،  اختالف  خمتصر  ععاين  2/105،  شرف   ،
،  4/14، ااستل ار7/79، احمللى4/96، احلاوي الكب 1/175املدونو  ، هتليق2/134اآلاثر

 . 7/226، اجملموع1/239، بدايو اجملتاد1/138، ا دايو شرف البدايو2/183بداتإ الصناتإ

رااويل3) واب   أمحد  اإلعام  عسات   ين ر:  املغين1/541(  املبدع3/138،  جمموع  3/142،   ،
 .3/21، شرف العمدة21/193الفتاوى
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 القحيز  بنت عبدهللا  د. أمل

قداعو  اب   أبيح  . . .  وا تج أمحد"  :  قاه  اإنل علبوس  ال ياس؛  عواا و 
   .(1) لعدم غ ه؛ اأشبل السراوي "

 :  رأي الشوكاين
" واستده بعضام ب ياس اخلف على السراوي  ا ترك  :  وقاه الشو اين 
   .(2)ور  أبنل عصا م للنص؛ ااو قياس ااسد ااعتبار"، ال هإ
عا    ال ياس  اليت عارضت الا  النصوص  جاء ا  دي  سامل ع   وع  

،  وا العماعو،  ا يلبس احملرم ال ميص: )أبيل أا النيب  لى هللا عليل وسلم قاه
وا اخلفني را مل   ،  وا ورس،  وا  وً  عسل اعفراا،  وا الربنس،  وا السراوي 

  .(3)(مل جيد النعلني؛ اإا مل جيدمها الي هعاما أسف  ع  الكعبني 
" لبس   (:ه676ل)  ي وه النووي،  ال ياس خمالف لإلمجاع ما أا الا    

والا جممإ عليل سواء  اا اخلف   يً ا أو  ،  اخلف  رام على الرج  احملرم 
  .(4) خمرقًا لعموم احلدي  الص يح"

وا ي ار عا ي وى ألا جياب بل على ال ا ف لضعف ال ياس ا ع ابلو  
 .  النصوص الصرحيو واإلمجاع

 
 .3/34، شرف العمدة 3/142، وين ر قريق عنل أيًضا ا: املبدع3/138غين( امل1)

 . 5/70( ني  األوطار2)

البخاري ا   ي ل  3) أخرجل  العماتم  5469)برقم  (  اللباس،  ب  ، وعسلم  5/2187(  تاب 
 . 2/835(  تاب احلج،  ب عا يباف للم رم لج أو عمرة 1177)برقم 

 . 7/258( اجملموع4)



 
403 

 الشرعيةجملة العلوم  
 هـ 1442  ربيع اآلخر  التاسع واخلمسونالعدد  

 

االعرتاض بفساد االعتبار يف االستدالل ابلقياس على  :  املسألة الرابعة
 . جواز قطع الشوك للمحرم 

احلرم  شجر  قهإ  حترمي  على  العلماء  اإلذخر،  أمجإ  أنبتل  ،  ور  و  وعا 
   .(1) اآل عل ع  الزروع

 : ووقإ اخلالف بينام ا  كم قهإ شوك احلرم على قولني  
  .(2) والا علاق الماور ، حترمي قهإ الشوك:  القول األول 
وبعض    ،(3) والا علاق الشااعيو،  جواا قهإ شوك احلرم:  القول الثاين 

  .(4) احلنابلو
واستده ع  ذاق لواا قهإ الشوك  ل ياس؛ قياس قهإ الشوك على   

 . قت  الفواسق ع   ي  را  اًل عناا عؤٍذ بهبعل

 
امل1) ين ر:  للشيباين(  العلماء459-2/458بسوط  اختالف  خمتصر  احلاوي  2/129،   ،

احمللى4/310الكب  ااستل ار7/260،  املالب4/411،  التنبيل/1/218-219،   ،74  ،
 .168/ 3، املغين4/104املبسوط للسرخسل

للسرخسل2) املبسوط  ين ر:  احمللى4/104(  الف ااء7/260،  حتفو  بداتإ  1/424،   ،
،  338-3/337، اللخ ة4/204، العنايو شرف ا دايو209عاال/، جاعإ األ2/210الصناتإ
الزر شل 3/351الفروع شرف  الصغ 1/503،  الشرف  على  الصاوي  شرف  4/18،  اشيو   ،

 . 1/565عنتاى اإلرا ال 

الكب 3) ين ر: احلاوي  املهالق7/381، اجملموع4/312(  ،  1/528، عغين احملتاج 1/521، أسىن 
 . 3/355هنايو احملتاج

 . 3/554، اإلنصاف 1/503، شرف الزر شل3/352، الفروع3/169: املغين( ين ر4)
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وحنومها مجاور اا  اب  " وقد استثىن الشوك والعوسج  :  ي وه الزر شل 
   .(1)ن ًرا ألذاه ااو  سباع البااتم"

وع  العجق أنل ذاق الشااعل رر جواا قهإ الشوك  :  وي وه الصنعاين 
   .(2)واو  ط "، والا ع  ت دمي ال ياس على النص . . . ع  اروع الشجر

 :  رأي الشوكاين
وال ياس عصا م  لا  "  :  ع  الا ال ياس(  ه1182ل)  ي وه الشو اين 

  .(3)النص ااو ااسد ااعتبار"
:  وقد  بت ا الص ي ني عا يعار  الا ال ياس ا د جاء ا احلدي  

  .  . شو اا).  خيتلى  ا  شجراا،  واله  رام  يعضد  تلت ط  ،  وا  وا 
   .(4) (ساقهتاا

 
 . 1/503( شرف الزر شل1)

 . 2/197( سب  السالم 2)

 . 5/94( ني  األوطار3)

ا   ي ل  4) البخاري  أخرجل  العلم 112)برقم  (  العلم،  ب  تابو  ا  1/53(  تاب  وعسلم   ،
 . 2/988(  تاب احلج،  ب حترمي عكو و يداا وخالاا وشجراا 1355)برقم   ي ل 

املن / املصباف  ين ر:  وجيز،  ي هإ  أي  شو اا:  بيختلى  الشجر    96وامل صو   وعضد  عا ة)خلو(، 
 عا ة)عضد(.  215أيًضا: قهعل، ين ر: املصباف املن /
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 :  اجلواب عن القادح
ااستداه  لنص  وا ي ار عا ميك  أا يداإ بل  ،  ال ياس انا ضعيف 

 :  ا ع ابلل لألسباب التاليو
أا النص جاء ا الشوك حتديًدا مما جيع  استثناءه ع   كم حترمي  :  أوًا 

 .  ال هإ بعيًدا
لكاا  :  اثنًيا خاص  بشك   الشوك  قهإ  حترمي  على  النص  ير   مل  لو  أنل 

 اخاًل ا حترمي قهإ الشجر الثابت أيًضا  لنص؛ رذ قهإ الشجر عام يشم   
  .(1) ا  اا شوً ا وغ ه ع

ال هإ  :  اثلثًا ع   كم  ااستثناؤه  احلرم  أشجار  غالق  او  الشوك  أا 
 .  ل ياس على الفواسق عستبعد

الفارق؛  :  رابًعا ال ياس املل ور ميك  ااعرتا  عليل بكونل قياًسا عإ  أا 
اإلنساا  ألذى وت صد  تعتدي  قد  الفواسق  ا  ،  رذ  اثبت  الشوك  بينما 

 . وميك  للمرء اجتنابل، عكانل
اخلامسة على  :  املسألة  ابلقياس  االستدالل  يف  االعتبار  بفساد  االعرتاض 

 .  جواز كون اهلدي يف اإلبل عن عشر من الشياه
احلج  أشار  ا  أ رم  لعمرة  مجيًعا،  مث  ج،  ع   هبما  ب راا  ،  أو  ج 

املعتمر جتزيء ايل،  وجق عليل ا دي  و لليف     م وجق على احلاج أو 

 
 .1/565( ين ر: شرف عنتاى اإلرا ال1)
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 القحيز  بنت عبدهللا  د. أمل

تعار قولل  لعموم  ي إ    .( 1) چٴۇۆۆۈۈچ:  شاة؛  أا  ويكا  
را أا اناك خالاًا  ،  أو سبإ ب رة،  ااتفاق على أا الشاة يعا  ا سبإ بدنو

 :  وقد وقإ على قولني  ،(2) حمكًيا ا رجزاء البدنو والب رة ع  سبعو ع  الشياه 
األول  ع   :  القول  سبعو  ع   والب ر  اإلب   ا  ا دي  والا  ،  الشياهأا 

الماور جوااه  ،(3) قوه  ا  املالكيو  بني  خالف  ادي  ،  عإ  على  قصره  أو 
  .( 4) التهوع  وا ا دي الواجق

وقد ذاق  لا  ،  أا ا دي ا اإلب  يعده عشًرا ع  الغنم:  القول الثاين 
   .(5) بعض املت دعني ع  التابعني وغ ام عنام رس اق ب  رااويو

واو قياس ا دي على  ،  ا ال وه  ل ياسوقد ا تج بعض أ  اب ال 
  .(1) األض يو على قوه ع  يرى رجزاء البدنو ع  عشر ع  الغنم

 
 / سورة الب رة. 196( ع  اآليو1)

 . 1/318( ين ر: بدايو اجملتاد2)

األ(  3) اآلاثر2/217مين ر:  ععاين  شرف  الكب 4/175،  احلاوي  اب   122/ 15،  الكاا  عبد  ، 
العلماء164/الرب األتمو  اختالف  للسرخسل  1/328،  املبسوط  بداتإ  ،  4/147، 

املغين2/224الصناتإ العمدة3/294،  شرف  العدة  اجملموع1/198،   ،8/292  ،
 . 2/589، اإلقناع 3/397الفروع

املدونو  4) ين ر:  ااستل ار3/90(  اب   4/270،  الكاا  الرب،  اللخ ة164/ عبد   ،3/354  ،
 . 3/240عوااق اللي 

رااويل5) واب   أمحد  اإلعام  عسات   ين ر:  الرتعلي1/552(  س   احلاوي  3/248،   ،
 .3/329،  ليو العلماء15/122الكب 

خزميو اب   ا:   يح  غ ه  رأي  اآلاثر4/297وين ر  ععاين  شرف  اختالف  4/174،  خمتصر   ،
 . 12/160، التمايد اب  عبدالرب7/382، احمللى3/223العلماء
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الكاساين  ا اه:  ي وه  والب رة؛  البع   الب رة ا  :  " وعنام ع  اص  بني 
البع  اإنل جيوا ع  عشرة،  جتوا ع  أ ثر ع  سبعو ورووا ع  رسوه  ،  اأعا 
ع  ال ياس    ونوعٌ ،  البدنو جتزيء ع  عشرةٍ :  أنل قاههللا  لى هللا عليل وسلم  

الب ر ع   قيمو  أ ثر  اإلب   أا  واو  الز اة  ،  يؤيدا   انفصلت ا  ب  و لا 
  .(2) والدايل اتنفص  ا األض يو أيًضا" 

 :  رأي الشوكاين
الشو اين  قالوا ي اس ا دي علياا:  ي وه  او قياس ااسد  :  قلنا،  " اإا 

   .(3)ملصا عتل النصوص"ااعتبار؛ 
أعران رسوه هللا  : )وايل،  وع  النصوص اليت تعار  ال ياس  دي  جابر 

وعنل   ،(4) ( لى هللا عليل وسلم أا نشرتك ا اإلب  والب ر    سبعو ا بدنو

 
اب   1) أنل  بت ا  دي   عليل وسلم ا سفر ا ضر   عباس:(  عتبار  النيب  لى هللا  عإ    ) نا 

عاجل ا سننل   اب   رواه  الب رة سبعو والزور ع  عشرة(  ااشرت نا ا  (  3131)برقم  األض ى 
والب رة البدنو  ع   م جتزيء  األضا ل،  ب  )47م2 تاب  برقم  سننل  ا  والرتعلي   ،905  )

والب رة البدنو  ا  ااشرتاك  عا جاء ا  احلج،  ب  عنل:  دي   س   3/245 تاب  وقاه   ،
 . 2/451احلج، أبواب ااشرتاك ا ا دي  ب(  تا4123)برقم سننل غريق، والنساتل ا 

 . 5/71( بداتإ الصناتإ2)

 . 5/187( ني  األوطار3)

الب رة  1318( أخرجل عسلم ا   ي ل برقم ) 4) (  تاب احلج،  ب ااشرتاك ا ا دي ورجزاء 
 . 2/955والبدنو    عناما ع  سبعو
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حنران عإ رسوه هللا  لى هللا عليل وسلم عام احلديبيو  : )أيًضا رضل هللا عنل
  .(1) (سبعوالبدنو ع  سبعو والب رة ع   

 :  اجلواب عن القادح
اللبح للجزور ع     ال ياس للادي على األض يو يعضده نص ا  وا 

 نا عإ رسوه  : )عشر ع  الغنم؛ ا د  بت ا احلدي  ع  اب  عباس أنل قاه
سفران  ا  وسلم  عليل  هللا  سبعو  هللا  لى  الب ر  ا  البدنو  ،  ااشرت نا  وا 

   .(2)(عشرة
االعرتاض بفساد االعتبار يف االستدالل ابلقياس على  :  السادسةاملسألة  

 .  إجزاء األضحية عن واحد 
 : اختلف ا رجزاء األض يو ع  الوا د ألا  البيت على قولني 

األول  لو  اا  :  القول  البيت  ىت  أا   ع   الوا دة جتزيء  الشاة  أا 
   .(3) والا علاق الماور، عد ام  ب ًا جًدا

  .(1) والا قوه احلنفيو ، أا األض يو جتزيء ع  وا د ا ط: الثاينالقول  

 
الب رة  1318) ( أخرجل عسلم ا   ي ل برقم  1) (  تاب احلج،  ب ااشرتاك ا ا دي ورجزاء 

 . 2/955والبدنو    عناما ع  سبعو

(2( برقم  سننل  الرتعلي ا  رواه  والب رة  904(  البدنو  ا  ااشرتاك  جاء ا  عا  احلج،  ب  (  تاب 
وقاه  3/248 )   عنل:  دي،  برقم  واب   باا ا   ي ل  غريق،  عا  4821 س   ذ ر   )

 .  11/150 قسم الغناتم ع  الشاء يعده البع  ا 

املدونو  3) ين ر:  عبدهللا/ 3/70(  ابنل  براويو  أمحد  اإلعام  عسات   احمللى262،   ،7/381  ،
املغين  5/242ااستل ار اجملموع9/347،  واإل لي 8/276،  التاج  أسىن  3/239،   ،
 .589/ 2، اإلقناع للشربيين1/536املهالق
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" عا  نا نعرف را  :  قاه سعيد ب  املسيق ع  تض يو الرج  ألا  بيتل 
العراق،  بلاك أا   خالهنا  يض وا  لشاة  :  ي وه،   ىت  البيت  أا    اا 

   .(2) الوا دة؛ اض وا ام ع     وا د شاة"
لل وه الثاين  ل ياس؛ قياس األض يو على  وقد استده بعض ع  ذاق   

 . ا دي ا  ونل ع  وا د ا ط
رهنا جتزيء ع  وا د ا ط  :  " ولع  عتمسيف ع  قاه:  ي وه الشو اين 

  .(3) واو ااسد ااعتبار"، ال ياس على ا دي
 : وقد جاءل السنو  لنصوص اليت تعار  الا ال ياس 
عا  بت ع  عاتشو رضل هللا    النيب  لى هللا عليل وع  ذليف  أا  عناا 

أقرا بكبش  أعر  .وسلم   . ذلل  ،.  قاه،  مث  )مث  ع   ،  بسم هللا:  ت ب   اللام 
  .(4) (مث ض ى بل، وع  أعو حممد، وآه حممد، حممد

 
، بدايو  1/232، اختالف األتمو العلماء3/85الف ااء  ، حتفو4/178( ين ر: شرف ععاين اآلاثر1)

 . 6/3، تبيني احل اتق 1/219املبتدي

عصنفل )2) الرااق ا  عبد  رواه  الض ااي8153(  املناسيف  ب  عاجل ا  4/385(  تاب  ، واب  
( ع  أيب سرحيو قاه: )محلين أالل على الفاء بعدعا علمت ع  السنو  اا  3148)برقم  سننل  

 تاب األضا ل،  ب ع  ض ى    ج اننا( وا  لشاة والشاتني، واآلا يبخلنا  أا  البيت يض
 . 3/228بشاة ع  أالل، واحلدي  رسنا ه   يح ورجالل   ال. ين ر: عصباف الزجاجو

. مل أعثر على ع  استده  ل ياس لدى أ  اب الا ال وه ورمبا اارت   5/211( ني  األوطار  3)
  م. الشو اين الا الدلي  

(  تاب األضا ل،  ب است باب الض يو ذلاا عباشرة  1967رجل عسلم ا   ي ل )( أخ4)
 . 3/1557بال تو ي  
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وقد  بت أيًضا أا عبدهللا ب  اشام  اا قد أ رك النيب  لى هللا عليل   
لى هللا عليل وسلم؛  وذابت بل أعل اينق بنت محيد رر رسوه هللا  ،  وسلم
وسلم:  ا الت عليل  النيب  لى هللا  ا اه  رسوه هللا  يعل؛  )اي    ؛او  غ : 

رأسل على  لل،  امسح  مجيإ  ،  و عا  ع   الوا دة  يض ل  لشاة  و اا 
   .(1)(أالل

 :  اجلواب عن القادح
أتولوا    وا د  ع   را  جتزيء  ا  األض يو  أا  رر  ذاق  مم   احلنفيو 

ومل يك  الغين ا ذليف الزعاا  ، األض يو ا جتق را على غيناأل ا ي  أبا 
ونسبو أا  بيتل على ععىن أهنم يساعدونل ا  ،  را  ا ق البيت ا الغالق

  .(2) وينتفعوا هبا، وأي لوا عناا،  التض يو
 

**** 

 

 

 
 . 6/2636(  تاب األ كام،  ب بيعو الصغ  6784)برقم  ( أخرجل البخاري ا   ي ل 1)

 . 3/128( ين ر: الروضو النديو 2)
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 اخلامتة 
واللي تناوه أ د أام قوا ف  ،  أمحد هللا وأشكره على رمتام الا الب   

األوطار ني   ع   تاب  العبا ال  أبواب  ا  التهبي يو  وأعثلتل  وقد  ،  ال ياس 
 :  تو لت ايل رر النتاتج والتو يال اآلتيو

 :  النتائج: أواًل 
 .  أمهيو  تاب ني  األوطار وعكانو عؤلفل -1
مبخالفتل    -2 ااعرتا   ال ياس  على  الوار ة  ااعرتاضال  أام  ع   أا 

 .  اإلمجاعلدلي  أقوى عنل  النص أو 
عإ وجو     -3 لل ياس  يلجئوا  قد  الف ااء  أا  الب    ع  خاله  ظار 

 .  وإلجراء الا ال ياس عربراتل، النص املخالف ا الدالو ا عسات  ععرواو
ع     -4 قلو  على  ليس حمصورًا  اإلمجاع  أو  النص  ع اب   ا  ال ياس  أا 
 .  ب  قد ير  ع  أتمو امللااق، العلماء
  املسات  الف ايو اليت ور ل ا الكتاب حم   تضم  الب   عدً ا ع   -5

 . الب   عستدًا  ا  ل ياس عإ ااعرتا  عليل ب ا ف اسا  ااعتبار
بياا   -6 ع   ي   ال ا ف  الا  ريرا   وجل  بياا  الب    تضم    ما 

 . الدلي  ع  عنصوص الشارع أو اإلمجاع اللي ي اب  الدلي  
 :  التوصيات: اثنًيا 

الف ل  أو ل  لعنايو  ل  -1 أ وه  علم  بني  تربط  اليت  العلميو  ب وث 
والا مما يعو   لنفإ لهالق العلم  ،  والعلوم األخرى  الف ل والتفس  واحلدي 
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ا   الف ل  أ وه  علم  أمهيو  يؤ د  مما  األ وليو؛  العلماء  آراء  على  إبطالعل 
 .  العلوم الشرعيو األخرى

جا  -2 تثري  اليت  العلميو  أو ل  لعنايو  لب وث  التهبي ال   ما  نق 
عا   عإ  خا و  وأ راا؛  األ وليو  ال اعدة  أمهيو  بياا  علو  تعني  اليت  الف ايو 

 .  يُل ظ ع  تكرار األعثلو بني األ وليني أو حمدو يتاا
،  وا اخلتام أسأه هللا العلل ال دير أا جيع  عا نكتبل  جو لنا ا علينا 

 . املسلمني ولساتر ، ويغفر لنا، ويراإ بل  رجاتنا، وأا يت بلل عنا
و لى هللا على نبينا حممد وعلى  ،  وآخر  عواان أا احلمد هلل رب العاملني  

 .  آلل و  بل أمجعني 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس املصادر واملراجع 
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 . ال رآا الكرمي -1
العلوم -2 أ واه  بياا  ا  املرقوم  الوشل  العلوم  ب   س  :  أتليف،  أجبد   ديق 

العلميو،  ا ار  رالباعبد  :  حت يق(  ه1307)  ل،  ال نوجل الكتق  ، ب ول،   ار 
 .  م 1978

أبو احلس  علل ب  حممد ب   بيق :  أتليف،  األ كام السلهانيو والواايل الدينيو -3
املاور ي  البغدا ي  العلميو    ،(ه450)  ل،  البصري  الكتق   -ب ول    - ار 

 .  م1985 -اا1405
  ، (ه581)  ل،  اإلشبيلل  قعبد احلأبو حممد  :  أتليف،  األ كام الشرعيو الكربى  -4

عبدهللا  سني:  حت يق عكاشو   أبو  الرشد،  ب   ،  األور:  ط،  الراي ،  عكتبو 
 .  ه1422

سيف الدي  أيب احلس  علل ب  أيب علل  :  أتليف،  اإل كام ا أ وه األ كام  -5
،  ار الكتاب العريب،  سيد الميلل.   :  حت يق  ،(اا631)  ل،  ب  حممد اآلعادي 

 .  اا 1404، األور: ط، ب ول
  الواير أيب امل فر حيىي ب  حممد ب  اب ة الشيباين :  أتليف،  اختالف األتمو العلماء -6

 .  اا1423، األور : ط، ب ول، لبناا،  العلميو ق ار الكت ،( اا560)
األعصار -7 ا ااء  مللااق  الاعإ  ب   :  أتليف،  ااستل ار  يوسف  عمر  أيب  احلااظ 

سامل حممد  :  حت يق  ،(اا463)  النمري األندلسل ل  عبد الربعبدهللا ب  حممد ب   
 .  ه1421، األور: ط، ب ول،  ار الكتق العلميو، وحممد علل ععو ، عها

الشيخ أيب حيىي ا راي ب  حممد ب  أمحد  : أتليف، أسىن املهالق شرف رو  الهالق -8
، ب ول،  ار الكتق العلميو، حممد حممد اتعر.  : حت يق  ،(اا926) األنصاري ل

 .  اا 1422، األور: ط
:  أتليف،  رعانو الهالبني على    ألفاظ اتح املعني لشرف قرة العني مبامال الدي  -9

 . ب ول،  ار الفكر، أيب بكر عثماا ب  السيد حممد شها الدعياطل
 ار    ،( اا1396)   ل،  خ  الدي  ب  حممو  الزر لل الدعش ل:  أتليف،  األعالم -10

 .  م2002، اخلاعسو عشر: ط، ب ول، العلم للماليني
شرف الدي  عوسى ب  أمحد ب   :  أتليف،  اإلقناع ا ا ل اإلعام أمحد ب   نب  -11

 .  ب ول - ار املعراو   ، (اا968)  ل، عوسى أبو النجا احلجاوي 
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شجاع -12 أيب  ألفاظ  ا     اخلهيق:  أتليف،  اإلقناع  الشربيين   ل ،  حممد 
 .  ه1415، ب ول،  ار الفكر -عكتق الب وث والدراسال : حت يق ، (ه977)
الشااعل:  أتليف،  األم -13 ر ريس   ار    ، ( اا204)  ل ،  اإلعام أيب عبدهللا حممد ب  

 .  اا1410،  األور: ط، ب ول، الفكر
السن  واإلمجاع وااختالف -14 ربراايم ب   :  أتليف،  األوسط ا  أيب بكر حممد ب  

النيسابوري  ب   .   :  حت يق  ،(ه319)  ل،  املنلر  أمحد  محا   غ   حممد أبو 
 .  م1985، األور: الهبعو، الراي ،  ار طيبو،  نيف

،  اي  العابدي  ب  ربراايم اب  جنيم احلنفل:  أتليف،  الب ر الراتق شرف  نز الدقاتق -15
 .  الثانيو: ط، ب ول،  ار املعراو ،(اا 970) ل

الف ل  -16 أ وه  ا  احمليط  عبدهللا  :  أتليف،  الب ر  ب   هبا ر  ب   حممد  الدي   بدر 
  -لبناا،   ار الكتق العلميو،  حممد حممد اتعر.   :  حت يق  ، (اا794)  ل،  الزر شل 
 .  م2000،  اا 1421، األور: ط، ب ول

  ،(ه587) ل،  عالء الدي  الكاساين :  أتليف،  بداتإ الصناتإ ا ترتيق الشراتإ  -17
 .  م1982، الثانيو: ط، ب ول،  ار الكتاب العريب

ال رطيب  :  أتليف،  بدايو اجملتاد وهنايو امل تصد -18 حممد ب  أمحد ب  حممد ب  رشد 
 . ب ول،  ار الفكر ،(ه595) ل، أبو الوليد

،  حممد ب  علل الشو اين:  أتليف،  البدر الهالإ مب اس  ع  بعد ال را السابإ  -19
 .  ال اارة،  ار الكتاب اإلسالعل ، (اا1250) ل

ا   -20 املن   الكب البدر  الشرف  ا  الواقعو  واآلاثر  األ ا ي   اب   :  أتليف،  ختريج 
الشااعل أبو  فص عمرو ب  علل ب  أمحد  الدي     ، (ه804)  ل،  املل   سراج 

الغيط :  حت يق أبو  سليماا،  عصهفى  ب   ب   ماه،  وعبدهللا  ا جرة  ،  وايسر   ار 
 .  م2004، ه1425، األور: ط، الراي ، للنشر والتوايإ

احمل -21 احملمديوالربي و  الهري و  شرف  ا  حممد  :  أتليف،  مو يو  ب   حممد  سعيد  أبو 
عهبعو عصهفى البايب احلليب ،  حممد أعني عمراا:  حت يق   ،(اا 1156)  ل،  اخلا عل
 .  اا1348 األور: ط، عصر، وأوا ه
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املستخرجو -22 عسات   ا  والتعلي   والتوجيل  والشرف  والت صي   أبو  :  أتليف،  البياا 
،  الثانيو:  ط،  ب ول،   ار الغرب اإلسالعل  ،(ه520)  ل،  ال رطيبالوليد اب  رشد  

 .  م 1988،  ه1408
حممد  ديق  س   :  أتليف،  التاج املكل  ع  جواار عآ ر الهراا اآلخر واألوه -23

،  قهر،  واارة األوقاف والشؤوا اإلسالعيو  ،(ه1308) ل،  خاا ال نوجل البخاري 
 .  ه1428، األور: ط
الر  -24 شرف  نز  احل اتق  علل  :  أتليف،  قاتق تبيني  ب   عثماا  الدي   اخر  العالعو 

علل:  حت يق  ،(اا743)  ل،  الزيلعل اإلسالعل،  حممد  ر   الكتاب  ،   ار 
 .  اا1314

الف ااء -25 الدي  السمرقندي :  أتليف،  حتفو  العلميو  ، (ه540)  عالء  ،   ار الكتق 
 .  م1984،  ه1405، األور: ط، ب ول

ب  علل ب  حممد     عبد الرمحأيب الفرج  :  أتليف،  الت  يق ا أ ا ي  اخلالف -26
 ار الكتق  ،  حممد السعدين  دعبد احلميعسعد  :  حت يق  ،( اا597)  ل،  اب  الواي 

 .  اا1415،  األور: ط، ال اارة، ع  عهبعو السنو احملمديو، ب ول، العلميو
با -27 املسمى  البغوي  التنزي )  تفس   عسعو   :  أتليف  ،(ععامل  ب   احلسني  أيب حممد 

الشااعل البغوي  الرمحخالد  :  حت يق(  اا516)   ل،  الفراء  وعرواا  ،  العيف   عبد 
 .  م1987، اا1407، الثانيو: ط، ب ول،  ار املعراو، سوار

حممد ب    أيب عبدهللا:  أتليف  ،(الاعإ أل كام ال رآا)  تفس  ال رطيب املسمى با -28
 .  ال اارة،  ار الشعق ،(اا 671) ل،  حممد أمحد األنصاري ال رطيب

مشس الدي  أيب عبدهللا :  أتليف  ،(وععل الت رير)  الت رير و الت ب  شرف الت رير -29
احلاج أع   املعروف  ب   احلليب  حممد  ب   الكربى   ،(اا 879)  ل،  حممد  املهبعو 

 .  اا1316، األور: ط، عصر، بواق، األع يو
ب  علل ب  نصر الثعليب املالكل   بعبد الواا:  أتليف ،  التل ني ا الف ل املالكل -30

عكو  ،  املكتبو التجاريو،  حممد اثل  سعيد الغاين:  حت يق  ،(ه422)  ل ،  أبو حممد
 .  ه1415،  األور: ط، املكرعو
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الشااعل -31 الف ل  ا  يوسف  :  أتليف،  التنبيل  ب   علل  ب   أ  ربراايم    ي الف وا 
رس اق  أبو  أمحد  يدر:  حت يق  ،(ه476)  ل ،  الش ااي  الدي   عامل  ،  عما  

 .  ه1403، األور: ط، ب ول، الكتق
اللغو -32 األااري :  أتليف،  هتليق  أمحد  ب   حممد  عنصور    ،(ه370)  ل،  أبو 

عرعق:  حت يق عو   العريب،  حممد  الرتاث  ر ياء  ،  األور:  ط،  ب ول،   ار 
 .  م2001

أمحد  :  حت يق،  أبو سعيد خلف ب  أيب ال اسم ال  واين:  أتليف،  هتليق املدونو -33
 .  ه1427، األور: ط، ب ول،  ار الكتق العلميو، اريد املزيدي 

أع     شاه حممد أعني ب  :  أتليف  ،(وععل الت رير اب  ا مام)  تيس  الت رير -34
 .  ب ول،  ار الكتق العلميو  ، (اا987) ل، حممو  البخاري 

: ل،  اب  احلاجق مجاه الدي  عثماا ب  مهر الكر ي :  أتليف،  األعاالجاعإ   -35
،  األور:  ط،  اليماعو للنشر والتوايإ،  األخضري    عبد الرمح أبو  :  حت يق  ، (ه646)

 .  ه1419
الصغ  -36 الشيباين:  أتليف،  الاعإ  احلس   ب   حممد  عبدهللا    (،ه189)  ل،  أبو 

 .  ه1406، األور: ط، ب ول، عامل الكتق
والفرق -37 الويين:  أتليف،  المإ  يوسف  ب   عبدهللا  حممد    ،(ه438)  ل،  أبو 

 .  م2004، األور: ط، ب ول،  ار الي ، ب  سالعو املزيين  عبد الرمح: حت يق
الكب  -38 الشرف  على  الدسوقل  الدسوقل:  أتليف،   اشيو  عرال    ل،  حممد 

 .  ب ول،  ار الفكر، حممد عليش:  حت يق ، (ه1230)
الصغ  اشيو   -39 الشرف  على  ب  حممد :  أتليف   ،(ه1241)  ل،  الصاوي  أمحد 

 .   ار املعارف، عصهفى  ماه و فل.  : حت يق، الصاوي 
اإليضاف -40 نور  شرف  الفالف  عراقل  على  اله هاوي  ب   :  أتليف،   اشيو  أمحد 

احلنفل اله هاوي  رمساعي   ب   األع يو    ،(ه1231)  ل،  حممد  الكربى  املهبعو 
 .  اا1318، الثالثو: ط، عصر، ببواق

،  أيب السعا ال  س  ب  حممد العهار:  أتليف،   اشيو العهار على شرف احمللل -41
 .  ب ول،  ار الكتق العلميو ، (اا1250) ل
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الشااعل -42 اإلعام  ا ل  ا  الكب   ب  :  أتليف،  احلاوي  حممد  ب   علل  احلس   أيب 
البصري  املاور ي  حممد  :  حت يق  ،(اا 450)  ل ،   بيق  علل  ، ععو الشيخ 
أمحد   عا ه  املوجو والشيخ  العلميو،   عبد  الكتق  ،  األور:  ط،  ب ول،   ار 

 .  اا1419
املدينو -43 أا   على  هللا:  أتليف،  احلجو  عبد  أبو  الشيباين  احلس   ب     ل ،  حممد 

ال ا ري :  حت يق  ، (ه189) الكيالين  الكتق،  عادي  س   :  ط،  ب ول،  عامل 
 .  ه1403، الثالثو

اتريخ   -44 ا  البشر  عشر ليو  الثال   ب   :  أتليف،  ال را  ب   س   الرااق  عبد 
،  ب ول،   ار  ا ر،  حممد هبجو البيهار:  حت يق  ،( ه1335)  ل،  ربراايم البيهار

 .  ه1413، الثانيو: ط
سيف الدي  أيب بكر حممد ب   :  أتليف،   ليو العلماء ا ععراو علااق الف ااء -45

ال فاه الشاشل  أمح .   :  حت يق  ،(ه507)  ل،  أمحد  ربراايم  را  وايسني  ،  د 
 .  م1980، األور : ط، عماا-ب ول ،  ار األرقم، عؤسسو الرسالو 

  ، (اا684)  ل،  شااب الدي  أمحد ب  ر ريس ال راا املالكل:  أتليف،  اللخ ة -46
 .  م1994، ب ول،  ار الغرب اإلسالعل، حممد  جل: حت يق

عواق الدي  عبدهللا ب  أمحد  :  أتليف،  روضو الناظر وجنو املناظر ا أ وه الف ل -47
امل دسل قداعو  ب   حممد  العزي.   :  حت يق  ،( اا620)  ل،  ب   الرمح  زعبد      عبد 

 .  ه 1399،  الثانيو: ط، الراي ، جاععو اإلعام حممد ب  سعو ، السعيد
البايو -48 الدرر  شرف  النديو  ال نوجل  :  أتليف،  الروضو  خاا  حممد  ديق  س  

:  ط،  ال اارة،   ار اب  عفاا،  علل  سني احلليب:  حت يق (  ه1307)  ل،  البخاري 
 .  م1999، األور

أتليف -49 األ كام  أ لو  ع   املرام  بلوغ  شرف  السالم  رمساعي  :  سب   ب   حممد 
األع  اخلويل:  حت يق  ،(ه1182)  ل،  الصنعاين  العزيز  عبد  ر ياء ،  حممد   ار 
 .  ه1379، الرابعو: ط ،ب ول، الرتاث العريب

 ل،  أيب  او  سليماا ب  األشع  السجستاين األا ي :  أتليف،  سن  أيب  او  -50
 . ب ول،  ار الفكر، دعبد احلميحممد حمل الدي  : حت يق ،( اا275)
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الكربى  -51 البيا ل  البيا ل،  سن   احلسني  ب   أمحد  :  حت يق  ،(ه458)  ل،  أليب 
 .  اا1414ط/، عكو، عكتبو  ار الباا، حممد عبدال ا ر عها

الرتعلي  -52 السلمل:  أتليف،  سن   الرتعلي  عيسى  ب   حممد  عيسى    ل ،  أيب 
 .  ب ول،  ار ر ياء الرتاث العريب، أمحد حممد شا ر وآخروا: حت يق ،( اا279)
اخلرقل  -53 خمتصر  على  الزر شل  الزر شل:  أتليف،  شرف  هللا  عبد  ب     ل،  حممد 

العلميو:  حت يق  ، (ه772) الكتق  ربراايم  ار  املنعم خلي   ،  ب ول  -لبناا،  عبد 
 .  م 2002، اا 1423، األور: ط
شعيق  :  حت يق  ، (ه516)   ل،  احلسني ب  عسعو  البغوي :  أتليف،  شرف السنو -54

،  الثانيو:  ط،   عشق و ب ول،  املكتق اإلسالعل،  حممد اا  الشاويش،  األرانؤوط
 .  م1983، اا1403

البخاري  -55 ب  :  أتليف،  شرف   يح  عبداملليف  ب   خلف  ب   علل  احلس   أبو 
ال رطيب البكري  ربراايم:  حت يق  ،(ه449)  ل،  بهاه  ب   ايسر  متيم  عكتبو  ،  أبو 

 .  م2003، اا 1423، الثانيو: ط، الراي  -السعو يو ، الرشد
عسلم -56 النووي :  أتليف،  شرف   يح  ب  شرف  ا راي حيىي    ، (ه676)   ل،  أبو 

 .  ه1392، الثانيو :ط، ب ول،  ار ر ياء الرتاث العريب
احلاجق -57 اب   خمتصر  على  العضد  املنتاى)  شرف  خمتصر  عإ  :  أتليف  ،(املهبوع 

  (. اا756)  ل،  الش ااي اإلجيل  رعبد الغفاب  أمحد ب      عبد الرمحعضاد الديا   
وتص يح رمساعي .   :  عراجعو  حممد  األااريو،  شعباا  الكليال  ،  ال اارة،  عكتبو 

 .  اا1403
ا   -58 العمدة  ب   :  أتليف،  الف لشرف  احلليأمحد  احلراين  معبد  تيميو    ل ،  ب  

العهيشاا :  حت يق  ، (ه728) ب   احل  العبيكاا،  سعو   :  ط،  الراي  ،  عكتبو 
 .  ه1413، األور

ب  حممد ب  أمحد ب      عبد الرمحمشس الدي  أيب الفرج  :  أتليف،  الشرف الكب  -59
 .  ال اارة، عو املنارعهب، حممد رشيد رضا: حت يق  ،(اا 682) ل، قداعو امل دسل

الكب  -60 الكرمي:  أتليف،  الشرف  ال زويين  عبد  الرااعل  حممد    ، (ه623)  ل،  ب  
عو :  حت يق حممد  ب   أمحد  ،  علل  املوجو وعا ه  العلميو،   عبد  الكتق  ،   ار 
 .  ه1417، األور: ط، ب ول
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أيب الب اء حممد ب  أمحد  :  أتليف  ،(خمتصر الت رير)   شرف الكو ق املن  املسمى -61
العزي ب    النجار  زعبد  املعروف  ب   حممد  .   :  حت يق  ،( اا972)   ل،  الفتو ل 

 .  ه1400،  الراي ، عكتبو العبيكاا، نزيل محا . و ، الز يلل
الروضو -62 خمتصر  ب   :  أتليف،  شرف  سليماا  الربيإ  أيب  الدي   ال و جنم  ب    ي عبد 

الكرمي ب   .   :  حت يق  ، (اا716)   ل ،  الهوا  عبد  احملسعبدهللا  ،  الرت ل   عبد 
 .  اا1407، األور: ط، ب ول، عؤسسو الرساالو

أمحد ب  حممد ب  سالعو ب  عبداملليف ب  سلمو أبو :  أتليف،  شرف ععاين اآلاثر  -63
،   ار الكتق العلميو،  حممد ااري النجار:  حت يق  ،( ه321)  ل،  جعفر اله اوي 

 .  م1399، األور: ط، ب ول
اإلرا الشرف   -64 املنتاى)  عنتاى  لشرف  الناى  أويل  ب   :  أتليف  ،( قاتق  عنصور 

الباويت ر ريس  ب   الكتق  ، (ه1051)  ل،  يونس  ،  الثانيو:  ط،  ب ول،  عامل 
 .  م1996

البخاري  -65 العفل:  أتليف،    يح  البخاري  رمساعي   ب   حممد  عبدهللا    ل ،  أيب 
البغا.   :  حت يق  ،(ه256) اب   ث ،  عصهفى  يق  اليماعو،  ق عش،   ار  ،   ار 

 .  م1987،  اا1407،  الثالثو: ط، ب ول
خزميو -66 اب   السلمل :  أتليف،    يح  خزميو  ب   رس اق  ب   حممد  بكر  أيب 

املكتق  ،  األع مل  عصهفىحممد  .   :  حت يق(  ه311)  ل،  النيسابوري 
 .  اا1390، ب ول، اإلسالعل

أبو  او  -67 سن   األلباين:  أتليف،    يح  الدي   ان ر    ،(ه1420)  ل،  حممد 
 .  ه1419، األور: ط، الراي ، عكتبو املعارف

عاجل -68 اب   سن   األلباين:  أتليف ،    يح  الدي     ، (ه1420)  ل،  حممد ان ر 
 .  ه1417، األور: ط، الراي ، عكتبو املعارف

  ل ،  أيب احلسني عسلم ب  احلجاج ال ش ي النيسابوري :  أتليف،    يح عسلم -69
 .  ب ول،  ار ر ياء الرتاث العريب، لالباقعبد حممد اؤا  : حت يق ، (ه261)
أيب  او  -70 سن   األلباين:  أتليف،  ضعيف  الدي   ان ر    ،(ه1420)  ل،  حممد 

 .  ه1419، األور: ط، الراي ، عكتبو املعارف



 
420 

 قادح فساد االعتبار وتطبيقاته يف مسائل العبادات من كتاب نيل األوطار للشوكاين 
 القحيز  بنت عبدهللا  د. أمل

بدر الدي  حممو  ب  أمحد العيين  :  أتليف،  عمدة ال اري شرف   يح البخاري  -71
 .  ب ول – ار ر ياء الرتاث العريب  ، (ه855) ل

أ م  الدي  حممد :  أتليف  ،(املهبوع عإ ا دايو واتح ال دير)  العنايو شرف ا دايو -72
 .  الثانيو : ط، ب ول،  ار الفكر ،( اا786) ل، ب  حممو  البابريت

والن اتر -73 األشباه  شرف  البصاتر  عيوا  احلموي  :  أتليف،  غمز  حممد  ب   أمحد 
العلميو  ، (اا1098)   ل،  احلنفل الكتق  -اا1405،  األور:  ط،  ب ول،   ار 
 .  م1985

اإلعام احلااظ أمحد ب   :  أتليف،  اتح الباري شرف  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يح البخاااااااااااااااااااااااااااري  -74
:   ار النشر، حمق الدي  اخلهيق:  حت يق ، (اا852)  ل، علل ب   جر العس الين

 .  ب ول،  ار املعراو
ال دير -75 ب   :  أتليف،  اتح  حممد  الدي   الوا   ماه  املعروف   دعبد  السيواسل 

 .  الثانيو: ط، ب ول،  ار الفكر ،(ه 861)  ل،  لكماه ب  ا مام
الهالب -76 عناج  بشرف  الوااب  ا راي  :  أتليف،  اتح  ب   أمحد  ب   حممد  ب   ا راي 

حيىي أبو  العلميو  ،(ه926)  ل،  األنصاري  الكتق  ،  األور:  ط،  ب ول،   ار 
 .  ه1418

الفروع -77 وتص يح  ل :  أتليف،  الفروع  هللا  عبد  أبو  امل دسل  عفلح  ب     حممد 
ال اضل:  حت يق  ، (ه763) الزاراء  اام  العلميو،  أبو  الكتق  :  ط،  ب ول،   ار 

1418  . 
الثبول -78 عسلم  شرف  الرمحول  العل:  أتليف،  اواتح  الدي     لعبد  ن ام  ب   حممد 

 ار  ،  بدار ر ياء الرتاث العريبعكتق الت  يق  :  حت يق ،( اا1180)  ل ،  األنصاري 
 .  ه1418، األور : ط، لبناا–ب ول ، ر ياء الرتاث العريب

املالكيو -79 تلخيص علاق  الف ايو ا  ب  جزي :  أتليف،  ال وانني  أمحد  ب   حممد 
،   ار الكتق العلميو،  حممد أعني الضناوي :  حت يق  ، (ه741)  ل،  الكليب الغرانطل

 .  م2006، ب ول
ا ل اإل -80 الدي  أيب حممد عبدهللا ب  أمحد ب  :  أتليف،  عام أمحدالكاا ا  عواق 

احلنبلل امل دسل  قداعو  ب   اإلسالعل  ، (اا620)  ل،  حممد    -ب ول،  املكتق 
 .  م1979،  اا1399، الثانيو: ط،  عشق
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احلااظ أيب عمر يوسف ب  عبدهللا  :  أتليف،  الكاا ا ا ل أا  املدينو املالكل -81
ب    الربب  حممد  األندلسل  عبد  احلديثو  ،( اا463)   ل،  النمري  الراي   ،  عكتبو 

 .  م 1978-اا   1398، األور: ط، الراي 
اإلقناع -82 عنت  على  ال ناع  ر ريس :  أتليف،   شاف  ب   يونس  ب   عنصور  الشيخ 

االه:  حت يق  ، (اا1051)  ل،  الباويت عصهفى  عصيل ل  االه   ار  ،  الشيخ 
 .  م1982،  اا1402: ط، ب ول، الفكر

املختصرال شف   -83 أخصر  لشرف  املزارال  والراي   عبد  :  أتليف،  املخدرال 
احلنبلل البعلل  هللا  عبد  ب   ان ر  :  حت يق  ، (ه1192)  ل،  الرمح   ب   حممد 

 .  م2002 -اا  1423، األور: ط، ب ول،  ار البشاتر اإلسالعيو ، العجمل
الدي  أيب بكر ب  حم:  أتليف،   فايو األخيار ا    غايو اإلختصار   -84 مد  ت ل 

الشااعل الدعش ل  احلصين  احلميعلل  :  حت يق  ،(ه829)  ل،  احلسيين    د عبد 
 .  م1994،  األور: ط،  عشق،  ار اخل ،  و حممد وايب سليماا بلهجل

عفلح :  أتليف،  املبدع -85 ب   حممد  ب   عبدهللا  ب   حممد  ب   ربراايم  رس اق  أيب 
 .  ه1400،  املكتق اإلسالعل ا  عشق ، (اا884) ل، احلنبلل

السرخسل:  أتليف،  املبسوط -86 سا   أيب  ب   أمحد  ب   حممد  بكر    ل،  أيب 
 .  ب ول،  ار املعراو ،( اا482)
حت يق ك    ،(ه189)  ل ،  حممد ب  احلس  الشيباين :  أتليف  ،(األ  )  املبسوط -87

 .   راتشل،  ر ارة ال رآا والعلوم اإلسالعيو، أبو الواا األاغاين
املالب -88 عرسل حميل  :  أتليف،  اجملموع شرف  ب   ب  شرف  ا راي حيل  أيب  الدي  

 .  م 1997، ب ول،  ار الفكر ، (ه676) ل، النووي 
عبد :  مجإ وترتيق  ،(اا 728)  ل،  جمموع اتاوى شيخ اإلسالم أمحد اب  تيميو -89

قاسم   الرمح ب   احلنبلل  ب  حممد  النجدي  وساعده    ، (اا1392)  ل،  العا مل 
 .  الثانيو: ط، عكتبو اب  تيميو، ابنل حممد

عبد السالم ب  عبد  :  أتليف،  احملرر ا الف ل على علاق اإلعام أمحد ب   نب  -90
:  ط،  الراي ،  عكتبو املعارف  ،(ه652)  ل،  هللا ب  أيب ال اسم ب  تيميو احلراين

 .  ه1404، الثانيو
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ب   زم  :  أتليف،  احمللى  آلاثر  -91 سعيد  ب   أمحد  ب   علل  حممد  أيب  اإلعام 
 . ب ول،  ار اآلااق الديدة ، (اا456) ل، األندلسل

حممو  ب  أمحد ب  الصدر الشايد النجاري برااا الدي  :  أتليف،  احمليط الربااين -92
الكرمي:  حت يق  ،( ه616)  ل،  عااه الندي   عبد  العلميو،  ساعل  الكتق  ،   ار 

 .  م2004، ه1424،  األور: ط، لبناا–ب ول 
لله اوي  -93 العلماء  اختالف  الصاص  :  أتليف،  خمتصر  علل  ب   أمحد  بكر  أيب 

أمحد.   :  حت يق  ، (اا 370)  ل،  الرااي  نلير  اإلسالعيو،  عبدهللا  البشاتر  ،   ار 
 .  اا 1417، الثانيو: ط، ب ول

ا جرة -94 رعام  ار  ا ل  ا  خلي   عوسى  :  أتليف،  خمتصر  ب   رس اق  ب   خلي  
علل  ر ال:  حت يق  ،( ه776)  ل،  املالكل الفكر،  أمحد  ، ب ول،   ار 
   .ه1415

عالء الدي  علل ب  حممد ب  علل ب  عباس  :  أتليف،  املختصر ا أ وه الف ل  -95
حممد  .   :  حت يق  ،( اا803)  ل،  ب  شيباا البعلل الدعش ل املعروف  ب  الل ام

، زعبد العزيعر ز الب   العلمل ور ياء الرتاث اإلسالعل جباععو املليف  ،  ع ار ب ا
 .  عكو املكرعو

ب   نب  -96 أمحد  اإلعام  علاق  رر  ال ا :  أتليف،  املدخ   ب     رعبد  أمحد  ب  
   عبد احملسعبدهللا ب   .   :  حت يق  ،( اا1346)  ل،  عصهفى ب  بدراا الدعش ل

 .  م 1981، اا1401، الثانيو: ط، ب ول، عؤسسو الرسالو، الرت ل
الكربى  -97 األ ب ل،  املدونو  أنس  ب   عاليف  اإلعام  ا جرة    ل،  إلعام  ار 

ال اسم)  ،( اا179) اب   التنوخل ع     ، (ع  اإلعام عاليف  روايو س نوا ب  سعيد 
 .  ب ول،  ار  ا ر

عبدهللا -98 ابنل  بروايو  ب   نب   أمحد  اإلعام  ب   :  أتليف،  عسات   أمحد  ب   عبدهللا 
الشاويش:  حت يق  ، (اا290)  ل،   نب  اإلسالعل،  اا   :  ط،  ب ول،  املكتق 
 .  م1981، اا1401، األور

الفض   احل  -99 أيب  ابنل  بروايو  ب   نب   أمحد  اإلعام    ،(ه266)  ل،  عسات  
 .  ه1408، األور: ط، ا ند، الدار العلميو،  اض  الرمح   ي  حممد: حت يق
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رااويل  -100 واب   أمحد  اإلعام  هبرام:  أتليف،  عسات   ب   عنصور  ب   أبو ،  رس اق 
املرواي  ات ل:  حت يق  ، (اا251)  ل ،  املعروف  لكوسج،  يع وب  خالد  ،  مجعو 

 .  ه1425، األور: ط، السعو يو –الراي   – ار ا جرة ، وائم احلوشل، الر ط
الف ل  -101 أ وه  ا  الثبول  ب   :  أتليف،  عسلم  هللا  الشكو حمق    ل،  رعبد 
عإ شر ل  (  اا 1119) الرمحولعهبوع  العريب،  اواتح  الرتاث  ر ياء  ،  ب ول،   ار 
 .  اا 1418، األور: ط
  ، (اا241) ل، أيب عبدهللا أمحد ب   نب  الشيباين: أتليف، عسند اإلعام أمحد -102

 .  عصر، عؤسسو قرطبو
،  املكتبو العصريو  ، (ه770)  ل ،  أمحد ب  حممد الفيوعل:  أتليف،  املصباف املن  -103

 .  ه1417، األور: ط، ب ول
أبو احملاس  يوسف ب  عوسى  :  أتليف،  املعتصر ع  املختصر ع  عشك  اآلاثر -104

املتنيب،  ب ول،  عامل الكتق  ،(ه474)  ل،  احلنفل عكتبو سعد  ،  ال اارة،  عكتبو 
 .  عشق، الدي 

املؤلفني -105 رضا   الو:  أتليف،  ععجم  العريب،  عمر  الرتاث  ر ياء  ،  لبناا،   ار 
 .  لبناا، عكتبو املثىن

،  الشيخ حممد اخلهيق الشربيين:  أتليف،  رر ععراو ألفاظ املنااجعغين احملتاج   -106
 . ب ول،  ار الفكر ،(اا 977) ل
قداعو :  أتليف،  املغين -107 ب   حممد  ب   أمحد  ب   عبدهللا  حممد  أيب  الدي   عواق 

 .  1405، األور: ط، ب ول،  ار الفكر ، (اا620) ل، امل دسل احلنبلل
اإلعام   -108 ا ل  ا  ب  :  أتليف،  الشااعلاملالب  علل  ب   ربراايم  رس اق  أيب 

 .  ب ول،  ار الفكر ، (اا 476) ل، يوسف الش ااي 
خلي  -109 خمتصر  شرف  ا  اللي   ب   :  أتليف،  عوااق  عبدهللا  الرمحأيب    عبد 

املعروف  حلهاب املغريب  الفكر  ، (اا 954)  ل،  الهرابلسل  :  ط،  ب ول،   ار 
 .  م1978، اا1398، الثانيو

، عبدهللا ب  ربراايم العلوي الشن يهل:  أتليف،  البنو  على عراقل السعو نشر   -110
 .  اا1421،  األور: ط، لبناا، ب ول،  ار الكتق العلميو ، (اا1235) ل
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مشس الدي  حممد ب  أيب العباس أمحد  :  أتليف،  هنايو احملتاج رر شرف املنااج -111
،   ار الفكر  ،(اا1004)  ل،  ب  محزة ب  شااب الدي  الرعلل الشا   لشااعل

 .  اا1404، ب ول
األخبار -112 عنت ى  شرف  األوطار  حممد  :  أتليف،  ني   ب   علل  ب   حممد  اإلعام 

 .  م 1973  –ب ول  - ار الي   ،( اا1250) ل، الشو اين
عشرا   -113 الثال   ال را  ا  اليم   رجاه  تراجم  ع   الوطر  ب   :  أتليفني   حممد 

السلفيو  ، (ه1381)  ل،  الصنعاينحممد ب  حيىي ا رة احلسين   ،  ال اارة،  املهبعو 
 .  ه1350

برااا الدي  أيب  :  أتليف  ،(املهبوع عإ اتح ال دير)  ا دايو شرف بدايو املبتدي  -114
ب    علل  اللياحلس   الفكر  ،(اا593)  ل،  املرغيناين   عبد  :  ط،  ب ول،   ار 

 .  ه1422، األور
الكتق وآاثر   -115 العاراني أبمساء  رمساعي   شا ب  حممد  :  أتليف،  املصنفنياديو 

 .  ه1413 –ب ول  - ار الكتق العلميو  ، (اا1329) ل، أعني البغدا ي 
 

 * * * 
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 د. عاصم بن عبدهللا بن محمد آل حمد 

 أصول الدين كلية   – القرآن وعلومه قسم 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وأثرهما في البناء القرآني   األساليب والعادات العربية
 

 
 د. عاصم بن عبدهللا بن محمد آل حمد

 أصول الدين   كلية – القرآن وعلومه قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1441 / 4 / 12: تاريخ قبول البحث هـ  1441  /2  /29: تاريخ تقديم البحث 

 : ملخص الدراسة
  املوضوع أمهية

 مرتبطًا أبهم كتاب لدى املسلمني.كون املوضوع  -1
 أمهية اللغة العربية يف فهم القرآن.  -2
 لكون القرآن نزل مواقًعا لعني ما اعتادته العرب. -3

 البحث أهداف
 بيان عالقة اللغة ابلقرآن، وأثر القرآن عليها، وعلى حركة التأليف املعجمي.-
 حروفه وفهم تفسريه.بيان أمهية معرفة عادات العرب وأثرها على القرآن يف تنزل -
 بيان أن القرآن يف أسلوبه جاء منسجًما مع عادات العرب.-

 أهم النتائج:
 أن عالقة اللغة العربية ابلقرآن عالقة التزام ال تنفك حبال.-
 أن من أقوى أسباب بقاء اللغة العربية كوهنا حمفوظة حبفظ القرآن هلا. -
 ال لبيان الغريب من القرآن.أن فكرة املعاجم العربية ابتداًء ما قامت إ -
 أن من شرائط املفسر وآدابه أال يقدم إال من كان عاملا بلغة العرب.-
 ضرورة معرفة املفسر لعادات العرب، يف أقواهلا، وأفعاهلا.-
ا للهجاااات العرب املتنوعاااة، كماااا كاااان لعاااادات العرب ا ثر  - كاااان القرآن يف تنزلاااه مراعياااً

 ان تنزله على ما وفق ما يفهمون.الواضح يف أساليب القرآن، إذ ك
 أهم التوصيات:

تكثيف اجلهود من قبل املؤسااسااات املعنية ابلقرآن وعلومه، واملت يفاايفااة يف دراسااته بن اار  
 ضوابط املفسر وآدابه، واليت من أمهها اإلحبار يف حبار اللغة العربية، ومعرفة عادات العرب.

 القرآن يف عادات اجلاهليةعادات العرب، أسلوب  :الكلمات املفتاحية



 

 

 

 Arab methods and customs and their impact on building the Qur’an 
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Abstract:  

       Arab customs and their impact on download (the Qur'anic building) 

The importance of the subject 

1 - The fact that the subject linked to the most important book to Muslims. 

2 - The importance of Arabic language in understanding the Qur'an. 

3 - The fact that the Qur'an revealed sites for the eyes of the Arabs. 

Research goals: 

- the relationship of language to the Qur'an, and the impact of the Qur'an on 

them, and the movement of lexicography. 

- The importance of knowledge of the habits of the Arabs and their impact on the 

Qur'an to lower the characters and understanding the interpretation. 

- The statement that the Qur'an in his style came in line with the customs of the 

Arabs. 

Main results: 

- The relationship of the Arabic language with the Qur'an is a relationship of 

commitment that never ceases. 

- One of the strongest reasons for the survival of the Arabic language being 

reserved to memorize the Qur'an. 

- that the idea of Arabic dictionaries began only to show the stranger from the 

Qur'an. 

- that the tapes of the interpreter and literature should not be provided only by a 

scientist in the language of the Arabs. 

- The necessity of knowing the interpreter of the customs of the Arabs, in their 

words and deeds. 

- The Qur'an verbally revealed, taking into account the various Arab dialects, as 

was the customs of the Arabs, the clear impact in the methods of the Qur'an, as it 

revealed on what they understand. 

Main Recommendations: 

Intensification of efforts by the institutions concerned with the Qur'an and its 

sciences specialized in the study of publishing the disciplines of the interpreter 

and literature, which are the most important sailing in the seas of the Arabic 

language, and knowledge of Arab customs. 

 

key words: Arab customs, the style of the Qur'an in the customs of ignorance 
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 :  املقدمة
احلمد هلل أنزل القرآن ابلفيفاحة، علم اإلنسان البيان والبالغة، ضرب لنوره مثال  
امل كاة والزجاجة، الزجاجة كأهنا كوكب دري يدفع الظالم بضوئه، ويغلب ا فالك  
بنوئه، يف َمَثٍل َعَجزت عن مثله ألسن أهل املعلقات، وعقول القيفص وا ساطري  

ان العريب اللحَن وأزاحه، وجعل اللغة العربية  واحلكاايت، فتبارك من أزال عن اللس 
مرتبعة فوق كل دوحة غالبة يف كل ساحة وابحة، أنزل القرآن عربًيا، وأرسل رسواًل  
عربًيا، وجعل لسان أهل اجلنة عربًيا، فطوىب ملن أكرم لسانه ابلعربية وأراحه، أشهد  

باحة، وأشهد أن حممًدا  أن ال إله إال هللا، رب العاملني: اإلنس واجلن وا فالك الس 
عبده ورسوله، إماُم املتقني، وقائُد الُغر احملجلني، جاء اب مر واإلابحة، وأمر ابملكارم  
وهنى عن القباحة وال قاحة، أعرب القرآن، وأزال عن ا لسن العجمة ابلبيان، وكان  
ق  له من جوامع الكلم والطالقة، ما ََجُلت به اللغة، وحارت معه احلروف، ابملنط 

السهل، ورائقة السماحة، بعد أن تكاملت له ذائقة البديع والفيفاحة، صلى هللا  
 عليه وآله أَجعني، أما بعد: 

إن مما مييز اللغة العربية أهنا تكونت على جناح من النطق أصيل، وفيها من  
روعة الرتاكيب وَجال التعبري مع عظيم املعاين السامية ما بّزت به َجيع ا لسن  

 فال يدانيها فقر اللغات، وال جياريها ت تت اللهجات.واللكنات، 
إن لغتنا العربية أتخذ ابلقلوب، وأتسر الفكر، وتسيب ا رواح، أما أعداؤها  
وخيفومها فابتعدوا عنها ملا كانوا سطحيني يف معرفة اللغة، مل يضعوا أايديهم  

 على ا صداف. 
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 د. عاصم بن عبدهللا بن حممد آل محد 

ا  أعذب  ومن  حروفها،  القرآن  من  العظيمة كانت  تراكيبها،  فلغتنا  هنار 
 وقالت عن نفسها: 

 َوَما  ِضْقُت  َعْن  آٍي  ِبِه   َوِعظَاتِ   َوِسْعُت  ِكَتاَب  اَّللِه   َلْفظًا   َوَغايَةً 

 َوتـَْنِسيِق     َأْْسَاٍء     ِلُمْخََتََعاِت؟  َفَكْيَف َأِضيُق اليَـْوَم  َعْن  َوْصِف  آَلةٍ 

 (1)فـََهْل َساَءُلوا الَغوهاَص  َعْن  َصَدفَاِت   َأْحَشائِِه  الدُّرُّ  َكاِمن    َأََن الَبْحُر  يف 

وتيفديق الدعوات اليت أطلقت من هاهنا وهناك لرتك اللغة العربية: حرفًا،  
أو معىن، نذيُر شؤم، وميفري بؤس، جيعل ا مة عقرية الفهم لكالم رهبا، عقيمة  

املدخل ا م لفهم حكمة اخللق، وغاية اإلجياد  التيفور حملاسن دينها، ذلكم أن  
هو ابب اللغة العربية، فال شك أن من خناجر أعداء الدين طعنهم يف اللسان  
العريب ا صيل؛ لييفلوا من خالل ذلك إىل أعجمية ا مة يف فهم أعظم دستور  

 هلا، أال وهو القرآن، من هنا ينجلي أثرها على التفسري إذ هبا تفهم املعاين. 
امل تلفة    عاداٍت أسلوبية وخطابية وعاداٍت عرفية يف حياهتاأن للعرب  ا  كم

ا طياف، املرتامية ا طراف، أَِلفوا عليها، وختلقوا هبا وتنادوا إليها، ومن تلك  
العادات ما مل يتعرض هلا القرآن إبقرار أو هتذيب، أو إبطال أو ترغيب، فال  

َدرِبوا عليه و  أن تكون سجيًة وطبًعا  ما  تعدو  اليت كثريًا  العمامة  َمَرنوا، كِلبس 
، وسئل  (2)"العمائم تيجان العرب:"  افت روا هبا، قال علي بن أيب طالب  
 

 ( 253: ص ) ديوان حافظ إبراهيم ( 1)  
"ويف  ( :  466:  ص)  الس اوي يف املقاصد احلسنةقال  ،  وال ييفح  روي مرفوعا عن النيب  (  2)  

بلفظ العرب،  تعمموا تزدادوا حلما":  الباب مما ي به  " سوى ما ذكره وكله  والعمائم تيجان 
 .  موقوفاً  عن علي بن أيب طالب ( 3/182)  وأرده ابن ه ام يف السرية،  ضعيف"
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فقال:   العمامة  عن  الدؤيل  ا سود  احلر،  أبو  من  وَمِكنة  احلرب،  يف  "ُجّنة 
وَمدفأة من الَقّر، ووقار يف النهدّي، وواقية من األحداث، وزايدة يف القامة،  

 .(1)"د عادة  من عاداِت العربوهي بع
والعادات   ا ساليب  واقع  معرفة  حَملُّه  إمنا  للبحث،  حماًل  ليس  هذا  ومثل 
فهم   على  ذلك  أثر  مث  وأساليبه،  القرآن يف حروفه  بناء  ذلك يف  وأثر  العربية 

 تفسريه.
ومن ا مثلة املوضحة: أن معرفة اخلطاب العريب يكون مرجًحا أحد ا قوال  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   چ التفسريية: ومن ذلك: من قال إن معىن قوله تعاىل:  

أي: أكاد أخفيها حىت من نفسي. وهذ على أحد (  15)سورة طه:    چٹ  
 ا قوال يف معىن سياق اإلخفاء.

العر  البغوي: "وذكر ذلك على عادة  ال يء  قال  إذا ابلغوا يف كتمان  ب 
يقولون: كتمت سرك من نفسي، أي: أخفيته غاية اإلخفاء، وهللا عز امسه ال  

 .(2) خيفى عليه شيء"
ومع تقادم ا عيفار، وتغري ا حوال وا ميفار، وتطور العادات وا فكار،  
َقيُفرت أفهام املتأخرين وَضُعفت عن إدراك ما كان عليه السمت العريب ا ول،  

 
والتبيني(  1)   ومغطية :  وَمِكنة،  الرتس :  واجلُنة  (.1/436)  للجاحظ،  البيان  الليلة  :  والّقر،  ساترة 

  ،(272-221:  ص)   للرازي ،  خمتار اليفحاح :  انظر.  جملس القوم ومتحدثُهم :  والنهديّ ،  الباردة
   (.801/ 2) واملعجم الوسيط

   (.5/267) للحسني البغوي ، معامل التنزيل( 2)  
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مف ونقاط السواد    ،(1) كان لزاًما الوقوُف على أحواهلم، واستك اف هديهم وَدهلِّ
أنزل   الذي  ره مراُد هللا  القرآن ومفسِّ لقارئ  والبياض يف حياهتم، حىت يستبني 

األساليب على أولئك الب ر، و جل ذلك كله اخرتت أن يكون موضوع حبثي:  
 والعادات العربية وأثرمها يف البناء القرآين. 

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره
أبهم كتاب   -1 مرتبطًا  املوضوع  القرآن،  كون  وهو  أال  املسلمني،  لدى 

أن حيفظ   الذي جيب  اخلالد  املوروث  و نه  عزهم،  وسبيل  والذي هو جناهتم 
 وييفان.

املعاين   -2 ملعرفة  ا ول  الباب  القرآن، كوهنا  فهم  يف  العربية  اللغة  أمهية 
 والنظم. 

الضعف اللغوي الذي دب بني أرجاء املتعلمني فضال عن غريهم، مما   -3
 هم معاين القرآن. يؤثر ابلسلب على ف

لكون القرآن نزل مواقًعا لعني ما فعله العرب أسلواًب وعادة، مراعًيا  عرافهم   -4
العتيقة، ومؤيًدا ملنطقهم ا صيل، فمن غفل عن واقعهم، مث انطلق يفسر القرآن،  

 . فقد قال على هللا بغري علم
  

 
خمتار  :  انظر.  واملنظر وال مائليف اهليئة  ،  والوقار،  من السكينة:  قريب من اهلدي ومها:  الدَّل(  1)  

   (.1/88)  اليفحاح
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 أهداف البحث 
القرآن  -1  وأثر  ابلقرآن،  اللغة  عالقة  التأليف  بيان  حركة  وعلى  عليها، 

 املعجمي. 
بيان أمهية معرفة أساليب وعادات العرب وأثرمها يف البناء القرآين يف تنزل  -2

 حروفه وفهم تفسريه. 
بناء  -3 ا ثر يف  العربية واليت كان هلا  والعادات  الظواهر ا سلوبية  أهم  إبراز 

 اخلطاب القرآين.
 : مشكلة البحث

ا ساليب   أثر  ا سلوب  إبراز  بناء  يف  العرب  لدى  العرفية  والعادات  العربية 
القرآين، فإن معرفة ذلك يبعد اخلطأ التفسريي، ويسهم يف ترجيح القول ا حرى  

 .املوافق لداللة أساليبهم أو عاداهتم
 :الدراسات السابقة

عن   احلديث  أفرد  من  احلديثة  الدراسات  يف  عنه  حبثت  فيما  أجد  مل 
، واطلعت على رسالتني عربية وأثرمها يف البناء القرآيناألساليب والعادات ال

 يف فلك العادات وتفسريها املوضوعي فحسب:
للماجستري: عادات  -رمحه هللا -رسالة الدكتور: انصر بن حممد املاجد  -1

حتدث فيها عن تفسري تلك العادات وموقف    -دراسة موضوعية- أهل اجلاهلية
 القرآن منها. 
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للدكتور:  -2  الفتا حبث حمكم  حممد خضر يف: عادات عربية يف    حعبد 
ضوء القرآن الکارمي، وكان الغرض من رسالته استقراء عادات العرب وبيان كيفية  

 تعاطى القرآن معها: إْن رًدا، وإْن موافقًة، وإْن هتذيًبا. 
فهااتن الرسالتان موضوعيتان يف تفسري عادات العرب، أما موضوع البحث  

مبيًنا األثر الذي حيدثه األسلوب العريب، والعادة العربية  ا فقد جاء:  هن
 يف بناء الكلمة أو اجلملة أو السياق القرآين. 

 :خطة البحث
 وتتكون من مقدمة ومبحثني وخامتة وفهارس.

 وتتضمن أمهية املوضوع، وأهداف البحث، وخطة البحث، ومنهجه.  املقدمة:

 الفصل األول
 وفيه ثالثة مباحث ، اللغوي والقرآين الواثق 

 املبحث األول: أثر اللغة العربية على الدين والعقل. وفيه مطلبان: 
 التالزم بني اللغة العربية والقرآن املطلب األول: 
 اختيفاص اللغة العربية بلغة القرآن.املطلب الثاين:  

 : القرآن وأثره يف رسوخ اللغة العربية. املبحث الثاين
 : املعاجم اللغوية وكتب املعاين وعالقتها ابلقرآن.املبحث الثالث

الثاين القرآين:  الفصل  البناء  يف  العربية  والعادات  األساليب  وفيه  ،  أثر 
 مبحثان:

 معىن العرب والعادات. وفيه مطلبان:  املبحث األول:
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 معىن العرب.املطلب األول: 
 معىن العادة.املطلب الثاين: 
البناء القرآين.  م  املبحث الثاين: عرفة أساليب وعادات العرب وأثر ذلك يف 

 وفيه أربعة مطالب:
األول:   يف  املطلب  ذلك  وأثر  العلماء  العرب يف كالم  عادات  معرفة  منزلة 

 التفسري.
الثاين:   ا ساليب  املطلب  من  العرب  عليه  ما كان  على  القرآن  نزول 

 واللهجات. 
 . بية يف البناء القرآينأثر العادات وا فعال العر ملطلب الثالث: 
 مراعاة القرآن  ساليب العرب يف نظمها وأسلوهبا وأمثاهلا.  املطلب الرابع:

 شاملة أهم النتائج والتوصيات.اخلامتة: 
 منهج البحث

 وفق اآليت: سلكت يف البحث املنهج الوصفي،  
اتبعت يف بناء البحث إبراز ظواهر أثر العادات وا ساليب العربية يف   .1

البناء القرآين على وفق ما تناوله املفسرون، من خالل تنيفييفهم على العادة،  
أو ا سلوب، أو ذكرهم للعرب، أو ما يفهم من سياق حديثهم يف تناول ذلك،  

والبالغة: كالزخم ري  اللغة  علم  يف  املربزين  على  وابن    متكًئا  املتقدمني،  من 
 عاشور من املتأخرين، أو من كان له اهتمام يف ذلك: كالبغوي، والقرطيب.  

 ضبط الكلمات ابل كل عند احلاجة إىل ذلك. .2
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 شرح الكلمات الغريبة عند احلاجة إىل ذلك.  .3
 التعريف اب ماكن عند احلاجة إىل ذلك. .4
 . تعريًفا موجًزاالتعريف اب عالم الذين يتطلب البحث التعريف هبم،  .5
 . است دام عالمات الرتقيم حسب الوسع والطاقة .6
 توثيق النقل يف اهلامش.  .7
 . ختريج ا حاديث و اآلاثر الواردة يف البحث من ميفادرها ا صلية .8
أكتفي بت ريج احلديث من اليفحيحني أو أحدمها إذا وجد، وإذا مل يكن   .9

قاله أئمة    يف أحد منهما فأخرجه من أمهات الكتب الستة، مع ذكر ما 
 احلديث واجلرح والتعديل فيه من القبول والرد.

اللغة   .10 أو كتب  قائليها من دواوينهم  إىل  ال عرية وعزوها  ا بيات  توثيق 
 وا دب.

 عند النقل ابختيفار و تيفرف حيال إليه بقول: انظر.   .11
كتابة اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين على رواية حفص عن عاصم وترقيم   .12

 وعزوها.اآلايت 
 وضع خامتة تتضمن أهم النتائج و التوصيات.  .13
 م تملة على:  ،وضع فهارس ختدم الباحث و املطلع .14

o   قائمة امليفادر 
o  فهرس املوضوعات 
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 الفصل األول: أثر اللغة العربية على الدين والعقل
أثر العربية يتعدى تقومي اللسان إىل تقومي الفكر، ونضوج العقل، بل وأُتَثّر  

على أخالق املرء، فتزيد من اتزانه، وُتكّثف عليه احتماله، بل أثر  اللغة عكًسا 
تعلهموا  اللغة العربية ييفل إىل ثقافة املتكلمني هبا، يقول عمُر بن اخلطاب: "

 .(1) " العربيَة؛ فإهنا تُنِبُت العقَل وتزيُد املـروءةَ 
وأتمل حال الطفل عندما يولد ُغفاًل عن أي لغة، وكيف أنه بتلقف اللغة  
ينبين نسيجه اللغوي والفكري والديين على دعائم هذه اللغة، فإذا تعلم اللغة  
العربية فهو يتعلم شجاعة العرب، وجودهم، وكرمهم، وغريهتم، بل والفكر العريب  

غة العربية فهو يف احلقيقة بعٌد  بكل عجره وجبره، والنتيجة أّن أيَّ بُعد عن الل
 عن كل شي متيفل هبا وأعظهما اتيفاالً القرآن العظيم.

بل بلغ ابلقرن ا ول أن كانوا يؤدبون ويزجرون ويستغفرون من اللحن، ذلك  
أن ا مر كان كبريًا على ألسنتهم، واليت مكثت ردًحا من الزمن مل تتلوث أبلسن  

بعدهم، ولعلمهم أن اخلطأ يف اللغة خطأ    أبناء سبااي ا مم والذين كثر اللحن 
  -رضي هللا عنه - يرتتب عليه أخطاء يف الدين، والفكر، والثقافة، فقد مر عمر 

على قوم يسيئون الرمي، فقرعهم، فقالوا: إان قوم "متعلمني"، فأعرض مغضًبا، 
 . ( 2)" وهللا خلطؤكم يف لسانكم أشد علّي من خطئكم يف رميكم وقال: " 

 
البيهقي يف شعب    ،(81:  ص)  رواه حممد بن خلف بن املرزابن يف املروءة   (1)   وأمحد بن احلسني 

   (. 3/210) اإلميان
( 3/309)   للذهيب،  وميزان االعتدال   ،( 441/ 6)   محد اجلرجاين،  الكامل يف ضعفاء الرجال :  انظر   (2)  

 . إسناده ومل ييفحح 
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 :-رمحه هللا-م ابن تيمية  يقول شيخ اإلسال
؛ فإّن فهَم الكتاب " اللغُة العربيُة من الدين، ومعرفُتها فرض  واجب 

، وال يُفهُم إال بفهم اللغِة العربية، وما ال يتمُّ الواجُب إال   والسنة فرض 
 .(1) "به فهو واجب  

فزامحت   ا خرى  اللغات  على  وأثًرا  أتثريًا  العربية  اللغة  نسيج  ووصل 
فانتثرت    وأضافت: التجارة،  الدخول يف اإلسالم، أو  إما بسبب اجملاورة، أو 

كثري من املفردات العربية على ألسنة أولئك، فتسمع الكلمات اإلسالمية كما  
اليفيام، احلج...، ووصل ذلك إىل بعض    ،هي: اليفالة، الركعة، اخل وع، الزكاة

 والرتكية...وغري ذلك. الكلمات اليومية الدنيوية، كما يف الفارسية، وا وردية، 
وبعض تلك اللغات ما زالت على منط احلرف العريب يف الكتابة: كالفارسيَّة  
العربية ومزامحة   اللغة  اللغات ا وربية من ممازجة  والك مرييَّة...، بل مل تسلم 

 مفرداهتا هلا.
هي أساس عقل وتفكري مرء، ولباسها    - أي لغة-اللغة  وحاصل القول أن

 ييفبغ على صحاهبا ثقافة وتراث ما الكه بلسانه. 
اعتياد اللغة يؤثر يف العقل، واخللق، والدين أتثريًا    يقول ابن تيمية:"

قواًي بيًنا، ويؤثر أيًضا يف مشاهبة صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني،  
 . (2)"والدين واخللقومشاهبتهم تزيد العقل 

 
   (.1/527)  محد بن تيمية ، اقتضاء اليفراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم  (1)  
   (.1/527) املرجع السابق (2)  
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 املبحث األول: العالقة بني اللغة العربية والقرآن. 

 املطلب األول: التالزم بني اللغة العربية والقرآن. 
عالقة اللغة ابلقرآن عالقة ال تنفك حبال،  ن القرآن عريب واللغة عربية،   

  ٿ   ٹ     ٹ  ٹچ أن يبني القرآن للناس فقال:ث    وقد أمر هللا نبيه

والبيان ال يكون إال    (44آية: -)سورة النحل  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ
بلسان عريب،  ن هللا ال يرسل الرسل إال بلسان أقوامهم ليفهموا عنهم وحييفل  

اإلنزال، ذلكم  مثرة  هو  والذي  التفكر،  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ هلم 

 .(4آية: -)سورة إبراهيم چ  ڱ  ڱ  ں
 ا صالة العربية للقرآن، ومنها: وجاءت كثري من اآلايت دالة على

 ( 2آية:  -)سورة يوسف  چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چقوله تعاىل: 

 (37آية: -)سورة الرعد  چ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ وقوله جل جالله:

سبحانه: الزمر   چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ وقوله  آية: -)سورة 
28) 

تعاىل: )سورة    چٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ   پ  پچ وقوله 
 (3آية: -فيفلت

جالله: جل  ک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  چ وقوله 

 (7آية: -)سورة ال ورى چ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ں

ولذا ال ميكن  حد أن خيوض غمار التفسري إال بفهم اللغة العربية، ومن  
 وارد ال حمالة، قال ال اطيب:جتاسر على ذلك فهو مذموم، واخلطأ عليه 
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ال بد يف فهم الشريعة من اتباع معهود األميني، وهم العرب الذين  "
للعرب يف لساهنم عرف مستمر، فال  فإن كان  بلساهنم،  القرآن  نزل 
يصح العدول عنه يف فهم الشريعة، وإن مل يكن مث عرف، فال يصح أن  

امل يف  جار  وهذا  تعرفه،  ال  ما  على  فهمها  يف  واأللفاظ جيرى  عاين 
 .(1) "واألساليب
أن من عادة العرب اعتناءها مبقيفود الكالم، وغاية املعىن، ومل تكن    مثاله:

النفس،  يف  املراد  املعىن  تؤدي  ا لفاظ  إذا كانت  اللفظة  ابختيار  تكرتث 
يستغنون ببعض ا لفاظ عما يرادفها أو يقارهبا، وال يعدون    - أحياانً -فتجدهم

عرب جاءت أبلفاظ  ذلك اختالفًا وال اضطرااًب، ومن هنا جتد أن بعض أشعار ال
 متقاربة ملعىن واحد، ومل يكن ذلك عيًبا وال نقًدا.

 :(3) : أن دين ابن ا عرايب (2) قال أمحد بن حيي 
 وموضع زبن ال أريد مبيته      كأين به من شدة الروع آنس

 
   (.131/ 2) إلبراهيم ال اطيب، املوافقات( 1)  
"العالمة احملدث  :  إمام الكوفيني قال عنه الذهيب:  أمحد بن حيي بن زيد بن سيار املعروف بثعلب(  2)  

وأصيب يف أواخر أايمه بيفمم فيفدمته فرس فسقط يف  .  اللغة والعربية" ولد ومات يف بغدادشيخ  
البن  ،  وفيات ا عيان:  انظر.  وشرح ديوان ا ع ى،  الفيفيح:  من كتبه.  فتويف على ا ثر ،  هوة

   ، (2/174) للذهيب،  وتذكرة احلفاظ  ، (1/102) خلكان
لزمت ابن  :  قال ثعلب،  املعروف اببن ا عرايب الكويف صاحب اللغة،  أبو عبد هللا حممد بن زايد (  3)  

  البن خلكان ، وفيات ا عيان:  انظرتويف سنة إحدى وثالثني ومائتني ،  ا عرايب تسع ع رة سنة
   (. 9/75) وسري أعالم النبالء للذهيب ،(4/307)
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فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أن دتنا، وإمنا أن دتنا: "وموضع 
نا منذ كذا وكذا وال تعلم أن الزبن والضيق  ضيق" فقال: سبحان هللا! تيفحب

 واحد؟! 
القرآن على سبعة أحرف، قال عنها كلها شاف  :"-  ث  ومن هنا نزل 

رضي هللا  -، فكان القراء يقرؤون ابلقراءات اليت وافقت رسم عثمان(1)"كاف
 من غري شك وال إشكال، كقراءة: ملك، ومالك، وخيدعون، وخيادعون.  -عنه

آخر  وكذلك   موضوع  أعيدت يف  إذا  واليت  القرآن،  يف  املت اهبة  اآلايت 
ابملقاربة كا" ألفاظها  بعض  "اانفجرتعادت  و  و"نبجست"  "  يذحبون"، 

التفنن يف  يقتلونو" "، ومن هنا جند أن ابن عاشور كثريًا ما يُرجع ذلك إىل 
الكالم، ودفع سآمة التكرار، وعدم إعادته بنفس اللفظ كما هي عادة العرب،  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ كما قال يف )أنزل( و )أويت( يف قوله تعاىل:

ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

البقرة  چڃ   ڃ  ڃ   هذه (136آية:  -)سورة  بعض  جانب  يف  والتعبري   "
إعادة  لتجنب  تفنن  )أوت(  بلفظ  بعضها  ويف  )أنزل(  بلفظ  الشرائع 

 .(2) اللفظ الواحد مرارا" 

 
:  يف ابب ،  اب فضائل القرآنوأبو داود يف أبو ،  من حديث أيب بكرة،  رواه أمحد يف مسند البيفريني (  1)  

،  والنسائي يف كتاب الساجد،  عن أيب بن كعب  ،(1477)  ورقم ،  "أنزل القرآن على سبعة أحرف"
 .  وأصله يف اليفحيحني، وإسناده صحيح ،(1014) ورقم ، جامع ما جاء يف القرآن: يف ابب

   (.1/739) حملمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير( 2)  
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وال مانع مع ذلك أن تظهر للمتأمل نكتة من وجود ذلكم االختالف،   
ېئ   چ ولكن بال متحل أو استيفناع، قال ابن عاشور يف اآليتني من سورة البقرة:

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ  (48)آية:    چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

اإلعادة وهو تفنن، والتفنن يف الكالم تنتفي به سآمة  :"(123)آية:    چں
نكتة   التفنن  مع  حصل  وقد  التكرير،  من  املقصود  حصول  مع 

 ، مث ذكرها. (1) لطيفة..." 

املقيفود ا عظم، وإمنا تيفلح   املعىن هو  العرب جتعل  فألجل هذا كانت 
ا لفاظ للمعاين، ومل يكن السلف يتعمقون يف مرادات ا لفاظ إذا كان املعىن  

ن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه العام واضًحا جلًيا، عن أنس بن مالك، أ
قال: ما ا ب؟ مث قال: ما كلفنا    ،(31آية:  -)سورة عبس  چوئ  ۇئ  ۇئ  چقرأ: 

 .(2) هذا. أو قال: ما أمران هبذا 
  أن القرآن ال ميكن أن يفهم إال بلغة القوم الذين مضوا، وخالصة القول:  

وا زمان، وا حوال، وهبذا  ومعرفة طبيعة ألسنتهم يف التعاطي مع ا ساليب،  
حُيفظ الفهُم اليفحيح لتفسري القرآن، مهما ضعفت ألسن الناس، ومهما ابتعدوا  

   عن زمن التنزيل.

 
   (.1/698) حملمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير( 1)  
وأصله يف   ،(2/614) سورة عبس: ابب، يف كتاب التفسري، أخرجه ابن كثري يف مسند الفاروق ( 2)  

ما يكره من  :  وابب،  االعتيفام ابلكتاب والسنة:  "هنينا عن التكلف" يف كتاب:  الب اري ولفظه
 (  7293) ورقم ، كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه
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 املطلب الثاين: اختصاص اللغة العربية بلغة القرآن. 
خص هللا العربية إبنزال كتابه الكرمي دون سائر اللغات  ن غريها قاصرٌة  

عربية، "وذلك  ن لغة العرب أفيفح اللغات وأبينها  وعاجزة عن بياٍن كبيان ال
وأوسعها، وأكثرها أتدية للمعاين اليت تقوم ابلنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب  
أبشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف املالئكة، وكان ذلك يف  

 . (1) أشرف بقاع ا رض"
ل  البيان هي كذلك،  قادرة على  اللغات ا خرى  كن عجزها  وإن كانت 

يكمن يف وصوهلا حّد البالغة والفيفاحة واإلعجاز، وإال فإن ا بكم قد يُبني  
عن كالمه ويفهم غريَه، ومع ذلك ال يسمى متكلًما، وأبعد منه أن يوصف  

 ابلبليغ الفيفيح.
وإن أردت أنه سائر اللغات تبنّي إابنة اللغة العربية  قال ابن فارس: "

نعرب عن السيف وأوصافه ابللغة الفارسية   فهذا َغلط، ألَن لو احتجنا أن
َذِلَك ِإاله ابسم واحد، وحنن نذكر للسيف ابلعربية صفات  أمكننا  ملا 
ابألْساء   املسّماة  األشياء  من  وغريمها  والفرس  األسد  وكذلك  كثريًة، 
املَتادفة. فأين َهَذا من ذاك، وأين لسائر اللغات من السهعة َما للغة  

 .(2) "خفاء ِبِه َعَلى ذي هُنَية العرب؟ َهَذا َما ال

 
 (  4/365) إلمساعيل ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ( 1)  
 (  20: ص)  محد بن فارس، اليفاحيب يف فقه اللغة( 2)  
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ومن هنا ال يستطيع أحد أن يرتجم اللغة العربية إىل اللغات ا خرى ترَجة  
حرفية، بل هو من احملرمات، أما الرتَجة املعنوية أو التفسريية فهي جائزة، لكنها  
تضعف عما احتوت عليه بالغة العربية وفيفاحتها، مع روعة تراكيبها وجزالة  

نية ِإىَل احلَب ية والرُّومية، وتُرَجت  ، بينما جند نَاْقل "اإلجنيل عن سراي(1) نظمها
التوراة والزَّبور وسائُر كتب هللا عّز وجّل ابلعربية،  ن العجم ملَْ تتَّسع يف اجملاز  

  .(2) اتساع العرب"
 املبحث الثاين: القرآن وأثره يف رسوخ اللغة العربية.

 بقااي مما  لوال القرآن لتعذر بقاء اللغة العربية على ما هي عليه اآلن، إال
تلوكه ا لسن، و صبحنا حنتاج إىل املعاجم وا سفار لفك رموزها، وحل الغريب  
أوزان   وال  ا وراق،  مثاقيل  يسعها  ال  اللغة  معاجم  ولكانت  منها،  املتكاثر 

 ا حبار.

 
  حملمد عبد العظيم الزُّْرقاين ،  مناهل العرفان يف علوم القرآن:  انظر يف بيان الَتمجة وتعريفا وحكمها(  1)  

وترَجات معاين    ،(بعدها  وما  1/20)  حملمد الذهيب،  واملفسرونوالتفسري    ، (وما بعدها  2/109)
   (. 11: ص) عبدهللا بن عباس الندوي. د، القرآن الكرمي 

قبل أن يستقر قرارها يف  ، وقد أثريت قضية ترَجة معاين القرآن على نطاق واسع منتيفف القرن املاضي 
وحممد    ،(11/268)  القرآن يف جملة املنارحممد رشيد رضا عن ترَجة  :  وانظر ما كتبه،  هذا العيفر 

ترَجة القرآن  :  بعنوان،  وحبث حملمود شلتوت،  ترَجة القرآن وأحكامها:  ميفطفى املراغي يف حبثه
وحبث حول  ، ملفيت الدولة العثمانية ميفطفى صربي،  ومسألة ترَجة القرآن،  ونيفوص العلماء فيها
 .  خليل  ز لعبد العزي، ترَجة معاين القرآن

 (  20: ص)  محد بن فارس، احيب يف فقه اللغةاليف( 2)  
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وال شك أن من أقوى أسباب بقاء اللغة العربية كوهنا حمفوظة حبفظ القرآن  
-)سورة احلجر   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ لب ر هلا، والذي حفظه هللا ال ا

وذلك أن اهلمم انيفرفت لدرس القرآن، وَجعه من السطور إىل اليفدور،     (9آية:  
فُحفظْت معه اللغة العربية، وما زاال العلماء يلقون صريف أقالمهم لتبيني معاين  
القرآن وتفسريه، فمئات التفاسري ختط ألوان البيان يف توضيح وك ف أساليب  

 البديع، وَجيل النظم.  القرآن، وما انطوى عليه من إثراءات العربية، وعظيم
فاإلسالم وطد للغة العربية حىت أصبحت ديًنا، وفكًرا، وثقافة، وسياسة،  
وأداًب، بل كانت اللغة العربية هي إحدى النواقل الكبار اليت نقلت احلضارات  
اليت   احلروب  رغم  اللغة  والتنمية، وصمدت  االبتكارات،  إىل  والغربية  ا وربية 

المي، وهذا ما جعل الغرب يعرتف بذلك، يقول ثيودر  هزت العامل العريب واإلس
 نولدكه:
 .(1) "إن العربية مل تصر لغة عاملية حًقا إال بسبب القرآن الكرمي"

وال عجب يف ذلك فإهنا اللغة اليت ميارسها املسلم حىت ولو مل يكن عربًيا،  
وقراءته للقرآن، بل  فإنه يلهج هبا يف أذانه وصالته مخس مرات يف اليوم والليلة،  

وكتابه،    ث  له هاجس ال يفارقه يف ضرورة تعلم العربية،  هنا لغة دينه ورسوله
ودوحة   القرآن،  معها  رسخ  ما  العيفور  مر  على  اللغة  هذه  رسوخ  يؤكد  مما 
 اإلسالم، فأصبحت لغة يتغىن هبا ماليني الناس، وهي لغة رمسية لع رات الدول.

 
   (. 75: ص) ب عبد التوارمضان . د: ترَجة، اللغات السامية( 1)  
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د، وأصول الزوائد، وإىل نظم القرآن وأسلوبه  بل لغة القرآن هي عمدة القواع
ومناط   للناشئة،  اللسان  تقومي  سبيل  وهو  وصانع،  متكلم  ينطلق كل  البديع 

 تعجب البلغاء، ومثار أتمل احلكماء. 
فألفاظ القرآن هي لبُّ كالم العرب وزبدته،  يف مقدمته:"    قال الراغب

يف  واحلكماء  الفقهاء  اعتماد  وعليها  وكرائمه،  أحكامهم    وواسطته 
وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء يف نظمهم ونثرهم، وما 
ابإلضافة  هو  منها  واملشتقات  عنها  املتفرعات  األلفاظ  وعدا  عداها 
والتنب   وكاحلثالة  الثمرة،  أطايب  إىل  ابإلضافة  والنوى  إليها كالقشور 

 . (1) " ابإلضافة إىل لبوب احلنطة 
أن القرآن حول اللغة العربية من كوهنا لغًة قبائلية، ينطق   وحاصل القول:

عاملية   لغة  إىل  الواسعة  العربية  اجلزيرة  رقعة  واخليام على  اليفحارى  أرابب  هبا 
اعرتفت هبا املنظمات العاملية والدولية: كا مم املتحدة، وجملس ا من الدويل،  

 .(2)ومنظمة اليونسكو...
 * * * 

 
   (. 6: ص) للراغب ا صفهاين ، املفردات يف غريب القرآن( 1)  
   (.153: ص) حملمد ا وراغي، التعدد اللغوي وانعكاساته على النسيج االجتماعي: انظر( 2)  
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املعا  الثالث:  وعالقتها  املبحث  املعاين  وكتب  اللغوية،  جم 
 ابلقرآن. 

ريايف عن عيسى بن عمر قال:   السِّ اللغة بدأ قدميًا، فأسند  ألفاظ  تدوين 
"حادثوا  ، ومعنا عبد هللا بن أيب إسحاق، قال: فقال:  (1) "كنا من ي مع احلسن

 ".هذه النفوس فإهنا طَُلَعة، وال تدعوها فتنزُع بكم إىل شر غاية
عبد هللا بن أيب إسحاق ألواحه فكتبها فقال: استفدان منك  قال: فأخرج   

 .(2) اي أاب سعيد: طَُلَعة" 
مث بعد ذلك تداعت الكتب يف تدوين اللغة، وكان ذلك يف بداية القرن  
الثاين، ودون كثري من العلماء لغة العرب: كاخلليل الفراهيدي، وأيب عبيدة معمر  

 وابن قتيبة...وغريهم.بن املثىن، وأيب عبيد القاسم بن سالم، 
وإن مما يدل على االرتباط املتالزم بني املعاجم والقرآن أن فكرة املعاجم  
لبيان الغريب من القرآن، فكانت املعاجم اللغوية   العربية ابتداًء ما قامت إال 
أول ا مر حمَض بيان ألفاظ القرآن ومفرداته، كمعاين القرآن للفراء، والزجاج،  

 
 .  البيفريهو ( 1)  
   (. 62: ص) للحسن السريايف، أخبار النحويني البيفريني( 2)  

:  أي، الكثرية التطلع إىل ال يء: أو طَِلَعة بفتح الطاء وكسر الالم،  طَُلعة بضم الطاء وفتح الالم: يقال
 .  أهنا كثرية امليل إىل هواها ت تهيه حىت هتلك صاحبها

   (.8/237) حملمد ابن منظور ، لسان العرب: انظر
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م ممن قّرت كتبهم على بيان القرآن وك ف الغامض من  والنحاس...، وغريه
 ألفاظه، مث توسعت الفكرة، وبقيت أصل النية ا وىل.

 : (1) قال ابن منظور يف مقدمة لسان العرب 
وضبط    " النبوية  اللغة  هذه  أصول  حفظ  سوى  أقصد  مل  فإنين 

 ". فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية
هللا-فأابن املعاجم    -رمحه  أفردوا  الذين  ا وائل  مستيفحبة كنية  النية  أن 

خلدمة الوحي، والتوسع جاء  ن اللغة العربية هي لغة القرآن فعوائد بياهنا يعود  
 على حفظ ا صل. 

"ويظهر أن الباعث إىل َجع اللغة وأتليف املعاجم هو حاجة العرب إىل  
قرآن، ورغبتهم يف حراسة كتاهبم من أن  تفسري ما استغلق عليهم من ألفاظ ال 

 .(2) يتقحمه خطأ يف النطق أو الفهم"
 وعلى هذا فإن القرآن َسُبُب ظهور علم الغريب، وهو نواته، وبداية ثورته.

َنا يف هذا احلقل:  ومن الكتب اليت وصَلتاْ
 .معاين القرآن، للفراء، والزجاج، وا خفش...

 الغريبني، غريب القرآن وغريب احلديث،  يب عبيد اهلروي.  و كتاب
 وكتاب هبجة ا ريب يف بيان ما يف كتاب هللا العزيز من الغريب، للرتكماين.

 وكتاب تذكرة ا ريب يف تفسري الغريب، البن اجلوزي...وغريها كثري.  

 
   (.1/8) املرجع السابق( 1)  
  (. 26: ص) إميل يعقوب . د، بدايتها وتطورها، املعاجم اللغوية العربية( 2)  
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فون  ومع بيان الغريب يف كتبهم، فإن َمن كتب يف علم املعاين أو الغريب يسع
رة، والبيت ال عري، وآراء العلماء، فهم ومع عنايتهم   ذلك أحيااًن ابلقراءة املفسِّ
ابلقرآن: كاحلذف،   متعلقة  أخرى  لغوية  مواضيع  ببيان  اعتنوا  فقد  ابلغريب 

 ذلك.  الواحد وغريواالختيفار، وذكر الواحد بلفظ اجلمع، واجلمع بلفظ 
ل واللغات اليت تدور حول  فقّدَمْت هذه الكتب فيًضا من ال واهد وا قوا

املفردة القرآنية، حىت شكلت كتُب غريب القرآن ثروة لغوية أصيلة، رجع إليها  
 أهل التفاسري عرب قرون متطاولة. 

وكذلك كتب املعاجم اللغوية واليت هي أوسع من كتب املعاين والغريب ال  
ط ألفاظه،  ختلو هذه املعاجم والسيما املطولة منها من تفسري غريب القرآن، وضب

لألزهري،   اللغة،  هتذيب  املعاجم:  هذه  ومن  امل تلفة،  العرب  هلجات  وبيان 
 .(1)ولسان العرب، البن منظور، واتج العروس، للزبيدي...وغريها

ولعل من البواعث اليت بعثتهم على تدوين غريب القرآن كثرة السؤاالت عن  
ة: ما قاله عمر بن  مفردات القرآن يف وقت اليفحابة، ومن تلك ا خبار الكثري 

ڈ  چعلى املنرب: اي أيها الناس ما تقولون يف قول هللا:   -رضي هللا عنه-اخلطاب

النحل   چژ   ژ  ڑ   فسكت الناس، فقام شيخ فقال: اي    (47آية:  -)سورة 
أمري املؤمنني هذه لغتنا يف هذيل، الت ّوف: التاَّنَاُقص، فقال عمر: وهل تعرف  

 العرب ذلك يف أشعارهم؟ قال: نعم، قال شاعران أبو كبري اهلذيل: 

 
   (. 19-12:  ص)  أمحد بن حممد اخلراط.  د.  أ،  عناية املسلمني ابللغة العربية خدمة للقرآن:  انظر(  1)  
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َعة السهِفنُ   . (1)ََتّوف الرحَل منها اتِمكا َقِرَدا      كما ََتوف عوَد النـهبـْ
- كما قال ابن عباس،  ملفردات قد ختفى على أفراد اليفحابةكما أن بعض ا 
أربع من القرآن ال أدري ما هي: األواه، واحلنان،  : "-رضي هللا عنهما

 . (2)"والرقيم، والغسلني، وكل القرآن أعلمه إال هذه األربع
البعض   البعض، مل خيف على  فما خفي على  اخلفاء خفاء نسيب،  وهذا 

 اآلخر.
أن فكرة املعاجم اللغوية مل تكن إال ل رح مفردات الغريب  فحاصل األمر:  

فلذا جتد املعاجم املتقدمة إمنا كانت حميفورة يف غريب القرآن دون  ؛ من القرآن
غريه، مث جاء التوسع بعد ذلك، ومن هنا كان أثر املعاجم اللغوية: مطالعًة وحبثًا  

  آن.ومدارسًة من أهم قواعد التفسري وفهم القر 

 
  ، (17/213) وأورد البيت الطربي يف تفسريه ،(7/242) عزاه ا زهري يف التهذيب البن مقبل( 1)  

،  وأن السري تنقص سنامها بعد متكنه واكتنازه"،  ييفف انقة   " :  وقال  ، (3/202)  والفراء يف معانيه 
   (.6/19) والقيفة بكماهلا من تفسري الثعليب

. كثرة أسفارهاالذي أكله القراد من  :  والَقرِد.  السنام املرتفع:  والتامك.  التنقص شيًئا ف يًئا:  فالتخوف
.  وهو شجر تت ذ منه القسي، واحدة النبع:  والنبعة. أو الذي تنقب وفسد من الرحل يف السفر

تنقص رحلها سنامها املرتفع الذي تنقب  :  يقول،  املربد احلديد الذي ينحت به اخل ب:  والسفن
يف شرح تلك    وانظر .  وفيه ت بيه هبا يف اليفالبة.  كما تنقص املربد عود النبعة،  من كثرة السفر

  للحسن النيسابوري ،  وغرائب القرآن   ،(10/111)  حملمد القرطيب،  اجلامع  حكام القرآن:  املعاين
لفارايب  ،(4/266) إلمساعيل  العرب  ،( 5/2136)  واليفحاح  منظور،  ولسان  ابن    حملمد 
(9/101)، (11/94)، (13/210.)   

الرزاأخرجه  (  2)   الكهف   ق عبد  والنهاية:  وانظر  ، (2/325)  يف تفسريه من تفسري سورة  ،  البداية 
   (.8/333) إلمساعيل ابن كثري
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 الفصل الثاين: أثر األساليب والعادات العربية يف البناء القرآين 
 املراد ابلعرب وابلعاداتاملبحث األول: 

 املطلب األول: معىن العرب:  
: مأخوذة من اإلابنة واإلفيفاح، يقال: أعرب الرجل عن نفسه إذا بنّي لغة
 .(1) وأوضح 

 . (2) : من كان خالَف العجمواصطالحا
قال   ا عراب،  إىل  فنسبته  ا عرايب  العرب، خبالف  إىل  منسوب  والعريب 

 سيبويه:  
 .(3)"إمنا قيل يف النسب إىل األعراب أعرايب، ألنه ال واحد له"

 واختلف العلماء يف سبب تسميتهم َعَراب:  
 فقيل:  ن لساهنا أعرُب وأبني وأوضح ا لسنة، وبياهَنا أجوُد البيان.   -
 .(4) موا بلسان يَاْعُرب بن قحطان وهو اللسان القدميوقيل:  هنم تكل  -

 والعرب ينقسمون عند مجهرة علماء األنساب وغريهم إىل:  

العاربة  -1 ودرست  العرب  اليت ابدت  والقبائل  اخلُلَّص،  العرب  وهم   :
 ، وهم قسمان: وهم العرب البائدةآاثرُهم، كعاد ومثود 

 
   (. 4/299)  محد بن فارس،  مقاييس اللغة: انظر( 1)  
   (.2/126) لعلي ابن سيده، احملكم واحمليط ا عظم : انظر( 2)  
   (.1/586)  حملمد ابن منظور ، لسان العرب( 3)  
   (.2/400)  محد الفيومي، امليفباح املنري: انظر( 4)  
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 بن سام بن نوح، ويقال هلم: العمالقة.   : وهم من نسل الوزالساميون
 .(1) : وهم من عدا الساميني، وهو من نسل إرم بن سام بن نوحاآلراميون

: وهم العرب من قحطان بن عابر، الذين نطقوا بلسان  العرب املتعربة  - 2
 العاربة وسكنوا دايرهم. 

املستعربة  -3 إىل العرب  نسبه  ينتهي  الذي  عدانن  من  العرب  وهم   :
 .(2) عيل بن إبراهيم ا عليهما السالم اإمسا

 ومن العلماء من يرى خالف هذا التقسيم: 
وحاصل قوهلم: إن العرب املتعربة واملستعربة )أعين: القحطانيني والعداننيني( 

 ينتسبون إىل إمساعيل ا عليه السالم ا.  
وهو اختيار   ،(3) والزبري بن بكار   ،وممن ذهب إىل هذا القول أبو هريرة  

 ب اري الظاهر من ترَجته، إذ يقول:  ال

 
"اتفق النَّسابون ونَاَقَلة املفسرين على أن ولد نوح الذين تفرعت ا مم منهم  :  قال ابن خلدون(  1)  

وحام أبوا احلبش والزنج ويف  ،  وايفث أبو الروم،  وأن سام أبو العرب  ،وايفث،  وحام،  سام:  ثالثة
 .  بعضها السودان"

   (. 2/8) خلدون اتريخ ابن 
(  1/586)   محد ابن منظور،  ولسان العرب  ،(4/300)   محد بن فارس،  مقاييس اللغة:  انظر(  2)  

،  واملعجم الوسيط  ،(2/18)  واتريخ ابن خلدون   ،(1/121)   إلمساعيل ابن كثري ،  والبداية والنهاية
   (.2/591) إلبراهيم أنيس وآخرون

العوام،  الزبري بن بكار بن عبدهللا القرشي(  3)   الزبري بن  ثقًة عاملا ابلنسبة وأخبار  ،  من أحفاد  كان 
 .  و"أخبار العرب وأايمها"، "نسب قريش":  له ميفنفات منها، املتقدمني
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 ابب: نسبة اليمن إىل إْساعيل ـ عليه السالم ـ 
 ا قال:  فروى عن سلمة ا 
 على قوم من أسلم يتناضلون ابلسوق، فقال:   خرج رسول هللا  

"  حد  ارموا بين إْساعيل فإن أابكم كان رامًيا وأَن مع بين فالن"
 الفريقني.  

 فأمسكوا أبيديهم.  
 ؟".  ما هلمفقال: "

 قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بين فالن؟!
 .(1) " ارموا وأَن معكم كلِّكمقال: " 

أرسل هللا   متزقت عن سبأ حني  اليت  القبائل  من  خزاعة وهي  من  وأسلم 
 عليهم سيل العرب.  

 قال ابن حجر مرّجحا قول الب اري:  
 .(2)"وهو الذي يَتجح يف نقدي"

 هذا القول فيكون انقسام العرب إىل قسمني فحسب:  وعلى
: أو البائدة: وهم القبائل اليت ابدت ودرست آاثرُهم، العرب العاربة -1

 كعاد ومثود.  
 

   (.14/125) خلليل اليففدي، الوايف ابلوفيات: انظر
   (.3507) رقم ، املناقب: كتاب(  1)  
   (. 6/538) البن حجر العسقالين، فتح الباري( 2)  
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القحطانيون والعداننيون  العرب املستعربة -2 القول(  : وهم )على هذا 
 الذين ينتسبون إىل إمساعيل ا عليه السالم ا.  

 املطلب الثاين: معىن العادة: 

: يقال: تعوَّد ال يء، وعاده، واعتاده، واستعاده، وأعاده، أي: صار  لغة
 .(1) عادة وسجية وِدربة له

 .(2) ولذلك قالت احلكماء: "العادة طبيعٌة اثنيٌة"
 : عرفها اجلرجاين بقوله:  واصطالحا

بعد  " إليه مرة  املعقول، وعادوا  الناس عليه على حكم  استمّر  ما 
 .(3)"أخرى

واجلرجاين يف هذا التعريف قيفر العادة على ما حُسن فحسب، وهذا ما  
 ". ما استمر الناس عليه على حكم املعقولدل عليه قوله: "

العادة ما هو   أي: ما اقتضته امليفلحة، فهو هبذا التعريف قد أخرج من 
 منها؛  ن من العادات ما يكون حسنا، ومنها ما يكون قبيحا.  
 قال أبو حيان التوحيدي مقررًا ذلك، وخمالًفا للجرجاين:  

 
اللغة :  انظر(  1)   فارس،  مقاييس  بن  البالغة  ، (4/182)   محد  الزخم ري،  وأساس  :  ص)   حملمود 

   (.3/316) حملمد ابن منظور، ولسان العرب ،(438
   (.2/157)  ابن قتيبة  لعبد هللا ، عيون ا خبار( 2)  
   (.188:  ص)  لعلي اجلرجاين، التعريفات( 3)  
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بسوء " أو  االختيار  حبسن  األخرى  ولكنها  طبيعة،  والعادة 
 .(1) "االختيار

 وكما أن التعريف اللغوي املتقدم شاهد على ذلك بداللته على العموم.  
مانع،   اجلرجاين غرُي جامع وال  تعريف  القول أبن  و جل هذا كلِّه ميكن 

 وبعدها ميكن القول أبن تعريف العادة اصطالحا:  
 .(2)"سلوكيات جمتمٍع ما، حسنٍة كانت، أو سيئةٍ "

 علوم القرآن:  أما عن معىن عادات العرب يف اصطالح
 .(3) فهي: "أحوال العرب السلوكّية وقت نزول القرآن"

 يقال ذلك؛  ن القرآن الكرمي َمْعينٌّ مبن نزل فيهم، وحتداهم وقت نزوله.  
 
 * * * 

  

 
   (.267: ص)  يب حيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة( 1)  
   (.73: ص ) عادات عربية يف ضوء القرآن ( 2)  
   (.73: ص ) بن حممد خضر يف كتابه السابق حعبد الفتا هذا ما قرره الدكتور ( 3)  
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املبحث الثاين: معرفة أساليب وعادات العرب وأثر ذلك يف البناء  
 القرآين. 

وعادات العرب يف كالم العلماء وأثر  املطلب األول: منزلة معرفة أساليب  
 ذلك يف التفسري. 

وكما أن القرآن نزل على لسان العرب، فكذلك نزل متحداًث عن كثرٍي من  
ر تفسري القرآن وهو غري مطّلع على أحواهلم الدينية، أو   عاداهتم، فإذا رام املفسِّ
االجتماعية، أو االقتيفادية، أو ا سلوبية فإنه لن يكون عارفًا ابلتنزيل الذي  

تذوَقها والنفوَذ    (1) اآلايت، بَاْلهنزل على أحواهلم، فكيف يستطيع فهم معاين  
 إىل مغازيها.  

 ا:  قال عمر بن اخلطاب  ا 
إمنا تُنقض ُعرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم من ال  "

 . (2)"يعرف اجلاهلية
 

ون  وتك،  ويكون ما بعدها مفعوالً به،  دْع ا اسم فعل أمر ا:  ومعناها،  كلمة مبنية على الفتح:  بله(  1)  
:  أعددت لعبادي اليفاحلني:  "يقول هللا ا تعاىل ا: قال  ،( ِمن) سوى إذا سبقت با: أيضاً مبعىن

:  يعين.  وال خطر على قلب ب ر ُدْخرا ِمن بلِه ما أُْطِلْعُتم عليه"، وال أذن مسعت، ما ال عني رأت
   ،( 4780) رقم ، سورة السجدة: ابب ، يف كتاب التفسري، واحلديث رواه الب اري. سوى

وفتح    ، (26:  ص)  حملمد الرازي،  وخمتار اليفحاح  ، (13/478)  حملمد ابن منظور ،  لسان العرب:  انظر
العسقالين ،  الباري واإلمالء  ،(516/ 8)  البن حجر  اإلعراب  يعقوب.  د،  ومعجم  بديع    إميل 

   (. 132: ص)
ومدارج    ،(5/259)  تيمية محد ابن  ،  وهو يف درء تعارض العقل والنقل ،  مل أقف على خترجيه(  2)  

   (.1/343) حملمد ابن القيم، السالكني
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 (:  790قال ال اطيب )ت: 
معرفة عادات العرب يف أقواهلا وأفعاهلا وجماري أحواهلا حالَة التنزيل...  "
 ملن أراد اخلوض يف علم القرآن منه، وإال وقع يف الشبه واإلشكاالت  ال بده 

 .(1) "اليت يتعذر اخلروج منها إال هبذه املعرفة
فال بد من معرفة أساليب وعادات العرب وما كان عليه القوم، وإال وقع  

 عن اليفواب كل مبعد.    و بتعداخلطأ   (2) املفسر يف ورطات 
الواحدي تيمية(3) وي رتط  وابن  وافقهم كالسيوطي(4) ،  ومن  معرفَة  (5) ،   ،

 سبب النزول قبول اخلوض يف تفسري اآلية.  
ارتباط وثيق بني سبب النزول ومن نزلت عليه  وهذا مؤداه أن يكون هناك  

العرب، وترك ذلك االرتباط   نزلت عليهم اآلايت هم من  اآلية، وغالب من 
 يلجم اإلنسان اخلطأ ال حمالة.

  - ومما يدل على أمهية معرفة املفسر  ساليب وعادات العرب أن اليفحابة  
التفسري يف كتاب  –رضوان اَّللَّ عليهم   إذا مل جيدوا  ، ومل يتيسر هلم    كانوا  اَّللَّ

 
   (.351/ 3) إلبراهيم ال اطيب، املوافقات( 1)  
ولسان    ،( 2/283)  للسبيت،  م ارق ا نوار:  انظر.  اهلََلكة:  ويقال الورطة.  كل أمر غامض:  الورطة(  2)  

   (. 7/425) العرب
   (.96-95: ص) أسباب النزول لعلي الواحدي: انظر( 3)  
   (.13/339)  محد ابن تيمية، جمموع الفتاوى: انظر( 4)  
   (.1/92) السيوطي ن لعبد الرمح، اإلتقان: انظر( 5)  
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رجعوا إىل اجتهادهم، فأعملوا رأيهم، وكانت أدواهتم    أخذه عن رسول اَّللَّ  
 .(1)يف االجتهاد هي: معرفة أوضاع اللغة وأسرارها، ومعرفة عادات العرب...

 قال ابن عطية متحداًث عن أدوات اجتهاد املفسر يف مقدمته: 
وأفعاهلا يف عصر التنزيل، فذلك  معرفة عادات العرب يف أقواهلا  منها: "

مما يعني على فهم القرآن ويبعد من الوقوع يف الّشبه، فمن عرف منهم أن  
خزاعة عبدت الشعرى، ومل يعبد العرب كوكًبا سواها عرف سر َتصيصها  

 .(2) "( 49)النجم:   چٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  چ   ابلذكر يف قوله تعاىل 
 عادته مرجًحا أحد ا قوال التفسريية:وقد يكون معرفة اخلطاب العريب يف 

  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  چ ومن ذلك: من قال إن معىن قوله تعاىل:  

أكاد أخفيها من نفسي. قال البغوي: "وذكر ذلك على عادة  (  15)سورة طه:  
العرب إذا ابلغوا يف كتمان ال يء يقولون: كتمت سرك من نفسي، أي: أخفيته 

 .(3) ال خيفى عليه شيء" غاية اإلخفاء، وهللا عز امسه  
 
 * * * 

 
   (.1/211)  يب منيفور املاتريدي، تفسري املاتريدي: انظر( 1)  
   (.1/12) البن عطية ا ندلسي، احملرر الوجيز( 2)  
   (.5/267) البغوي للحسني ، معامل التنزيل( 3)  
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املطلب الثاين: نزول القرآن على ما كان عليه العرب من األساليب 
 واللهجات. 

أنزل القرآن بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفيفحاء، مث أبيح للعرب  
ا لفاظ   اختالفهم يف  على  عاداهتم ابستعماهلا  اليت جرت  بلغاهتم  يقرؤوه  أن 
 واإلعراب، ومل يُكلَّف أحد منهم االنتقال من لغته إىل لغة،  سباب منها:  

 ة املتناثرة. امل قة اليت تيفطحبها اللهجات ا خرى للقبائل العربي -
 . (1) ِلما كان فيهم من احلمّية، إذ َحَسٌن يف كلِّ عني مْن تَاَودُّ  -

 .(3) اللسان على قراءة القرآن (2) لطلب تسهيل فهم املراد، وانذالق  -

أقرأين  قال: "  أن رسول هللا    -رضي هللا عنهما-عن  عبد هللا بن عباس  
ويزيدين حىت انتهى إىل  جربيل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده  

 .(4)"سبعة أحرف

ولوال رمحة هللا وعلمه السابق وإال حيفل التنازع وال قاق والكلفة وامل قة  
بني الناس، لكنه سبحانه سهل عليهم وراعى عادات العرب يف اختالف هلجاهتا  

 وتنوع ألسنتها.
 

   (.3/47)   محد بن عبد ربه ا ندلسي، العقد الفريد: انظر( 1)  
ُ الذَّالقَِة والذَّلقِ ،  حديد بليغ:  أي،  فهو َذليٌق وَذْلقٌ ،  َذَلَق اللسانُ (  2)   ،  القاموس احمليط:  انظر.  َبنيِّ

   (.1143: ص)  للفريوز آابدي
   (. 13/186)  حملمود اآللوسي ،  روح املعاين   ، (9/27)  البن حجر العسقالين،  فتح الباري:  انظر(  3)  
الب اري(  4)   القرآن:  فيي كتاب،  رواه  ابب،  فضائل  أحرف:  ويف  سبعة  على  القرآن    ورقم،  أنزل 

(4991.)   
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: "مسعت ه ام بن حكيم بن حزام، يقرأ سورة  قال عمر بن اخلطاب
، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف  ن يف حياة رسول هللا  الفرقا

، فكدت أساوره يف اليفالة، فتيفربت حىت  كثرية، مل يقرئنيها رسول هللا  
سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة اليت مسعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها  

ا على غري ما  قد أقرأنيه  ، فقلت: كذبت، فإن رسول هللا  رسول هللا  
، فقلت: إين مسعت هذا يقرأ بسورة  قرأت، فانطلقت به أقوده إىل رسول هللا  

«  أرسله، اقرأ اي هشام: »الفرقان على حروف مل تقرئنيها، فقال رسول هللا  
«، مث  كذلك أنزلت: » فقرأ عليه القراءة اليت مسعته يقرأ، فقال رسول هللا  

كذلك  : » « فقرأت القراءة اليت أقرأين، فقال رسول هللا  اقرأ اي عمر قال: » 
 .(1) «أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه

على صحة من قال من أهل العلم أن ا حرف السبعة غري  فدل احلديث:  
يكن يف  (2) اللغات  مل  اختالفهما  أن  على  فدل  قرشيان،  وه ام  ، كون عمر 

 
الب اري(  1)   القرآن:  فيي كتاب،  رواه  ابب،  فضائل  أحرف:  ويف  سبعة  على  القرآن    ورقم،  أنزل 

(4992.)   
ختتلف ابللفظ وقد  ،  ال تزيد على سبع يف احلرف الواحد،  وجه من القراءةأهنا أ:  ولعل الراجح(  2)  

قال  ،  وإن اختلف معناها فهو من ابب التنوع والتغاير ال من ابب التضاد والتعارض،  تتفق ابملعىن
القول املرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة ا حاديث وقراءات اليفحابة    ":  ابن تيمية

الناس عليه هو أحد احلروف السبعة وهو العرضة ا خرية وأن   أن امليفحف الذي َجع عثمان 
احلروف الستة خارجة عن هذا امليفحف وأن احلروف السبعة كانت ختتلف الكلمة مع أن املعىن  

:  وانظر ملزيد من التحرير  (.126:  ص )   محد ابن تيمية،  اليفارم املسلول   غري خمتلف وال متضاد"
السبعة ا حرف  قارئ،  حديث  الفتاح  عبد  بن  العزيز  عبد  ومْنزلة  ،  للدكتور  السبعة  وا حرف 

 .  للدكتور حسن ضياء الدين عرت، القراءات منها
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ام أسدي قرشي، وعمر عدوي قرشي، فكالمها من قريش وليس  فه   اللغات،
 لقريش إال لغة واحدة.

القاسم بن سالم من اللغات اليت    دأبو عبيويدل على ذلك أيًضا ما أوصله  
وعمان،   وطيء،  منها: كنانة،  فذكر  السبع،  فوق  ما  إىل  القرآن  هبا  نزل 

مذحج، وخزاعة،  والسراينية، وأزد شنوءة، وهذيل، ومتيم، وجرهم، وقريش، و 
والنبطية، ومحري، وقيس غيالن، واحلجاز، وحضرموت، وسبأ، وأهل اليمامة،  
وسليم،   وثقيف،  والعربانية،  وغسان،  وخلم،  ومدين،  حذيفة،  وبين  وهوازن، 
وكندة، واحلب ة، والفرس، والعمالقة، والقبط، وخثعم، وسعد الع رية، وجزام،  

وع واليمن،  والروم،  وا شعريني،  وا وس،  وأمنار،  صعيفعة،  بن  وعامر  ذرة، 
 .(1) واخلزرج، والرببر، ومهدان

ولعل هذا التوسع الذي رآه من إدخال غري اللغات العربية يف العربية بناء  
على قوله من توافق اللغات على احلرف الواحد، فأصل الكلمة عنده عريب،  

 لكن بعض اللغات تواطأت على هذا احلرف، فهو يقول:
ألسنة األمم أو ُْسع من لسان العرب يف القرآن ليس ما وقع من  "

ليس فيه إال لغة العرب؛ ورمبا وافقت بعض اللغات أيضا؛ فأما األصل  
 .(2)"واجلنس فعريب ال خيالطه شيء

 
 .  لغات العرب الواردة يف القرآن: يف كتابه( 1)  
   (. 3: ص)  قاملرجع الساب( 2)  
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أن القرآن حالَة تنزُّيله راعى اللهجات العربية املنثورة يف  وحاصل القول:  
أرض اجلزيرة، فجاء مضمًنا ع رات اللهجات العربية، على ما اعتاده العرب  

 من سنن الكالم 
 املطلب الثالث: أثر العادات واألفعال يف البناء القرآين. 

عن وذلك  متناهية،  بدقة  العرب  عادات  عن  حديثه  سياق  القرآن يف  د  جاء 
ذلك يف   أابن عن  وقد  القضااي،  من  قضية  وا لفاظ يف طرح  املعاين  اختيار 
لفتتات بالغية بعُض العلماء، ووقفوا عندها ونبهوا على النكات واللطائف يف  

فالقرآن قد يعدل عن األسلوب الظاهر إىل أسلوب آخر  تنوع ا ساليب،  
اآلية، مث خيطئ  ومن مل يفهم ذلك قد خيطئه تفسري  ،  مراعًيا لعادات العرب

 فمن ذلك:   يف تطبيقاهتا،
 العدول عن احلصر إىل العموم الذهين.  -

كان للعرب عاداٌت يف الطعام وال راب، وملا أابن هللا هلم احلرام من ذلك،  
سألوا عن الذي أُحلَّ هلم، فأرجعهم هللا إىل ما اعتادته النفوس السوية، مما اتفق  

 ، الذي مالت إليه الفطر العاقلة. عليه معظم العرب من املأكول الطيب
ويوضح ذلك، ما أاثره العلماء يف حديثهم عن املراد ابلطيبات يف قول هللا  

ففي انتباٍه صّياد، وحضور ذهن    ،(4)سورة املائدة: چ  گ  گ  ڳ  ڳچ :  وتعاىل
 وقّاد، أرجع البغوي فهم اآليِة إىل أهل اخلطاب، الذين سألوا فعمهم اجلواب.  
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 قال البغوي:
"وما سوى ذلك ا أي من احلرمات أو املباحات املنيفوص عليها يف الكتاب  
أو السنة ا فاملرجع فيه إىل ا غلب من عادات العرب، فما أيكله ا غلب منه 

ل، وما ال أيكله ا غلب منهم فهو حرام؛  ن هللا تعاىل خاطبهم بقوله: حال
   .(1) (4)سورة املائدة: چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ 

 ف)أل(عموم ذهين يعرفه أهل ذلك الوقت.( ڱ) : فقال
وكذلك داللة فحوى خطاب اآلية، وما ي ري إليه مفهومها من أن احملرمات  
من  وكان  ويتوقوهنا،  يعرفوهنا،  الزمان  ذلك  أهل  اليت كان  املست بثات  هي 

 عاداهتم وأعرافهم جتنبها.
 : چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ  :  قال البيضاوي يف قوله تعاىل:

 .(2) "ومن مفهومه حرم مست بثات العرب"
وليس معىن ذلك الوقوف يف املست بثات على ما عرفه أهل ذلك الزمان،  
وال حيرم غريها، بل يدخل فيه ما است بثته الطباع السليمة ونفرت عنه، أو ما  

 دل نص أو قياس على حرمته. 
 

 * * * 

 
   (.2/138) للحسني البغوي ، معامل التنزيل( 1)  
   (.2/115) للبيضاوي ، أنوار التنزيل( 2)  
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 العدول عن األمر إىل إمتام األمر. -
- دين إبراهيم حجهم بيت هللا كل سنة، فهم على  (1) كان من عادات العرب

لكن على حتريفات كثرية عنه، إال أن احلج والعمرة أصالة كان    -عليه السالم
مما درب عليه القوم، ومما تفاخروا به، وكانت عطاايهم للحاج مما خلده القرآن  

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ        چ هلم، كما قال هللا تبارك تعاىل:

ائ  ائ  ەئ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى 

 ( 19)سورة التوبة:  چەئ  

 قال ابن عاشور: 
واحلج من أشهر العبادات عند العرب، وهو مما ورثوه عن شريعة "

عرفت  -إبراهيم   أمة  أقدم  هم  العرب  إن  قيل:  السالم...حىت  عليه 
 . (2)"عندها عادة احلج 

ومن هنا جيد القارئ ا سلوب القرآين مراعًيا هذه العادة، مستيفحًبا ما 
،  (196)سورة البقرة:   چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچعليه القوم قبل اإلسالم، قال تعاىل:  

 ومل يقل:)حجوا واعتمروا(، وإمنا أمرهم أبمرين اثنني:
كانوا ال يتمون احلج كما أمر هللا،    - قريً ا-إمتامهما؛  ن احلُْمس  األول:

 ، فجاء ا مر ابإلمتام. -مثالً -فال يقفون بعرفة مع الناس 
 

أن العادات كل سلوك درب  :  من املبحث الثاين،  بنّي البحث يف املسألة الثانية من املطلب ا ول(  1)  
 .  عليه جمتمع من اجملتمعات سواء كان صاحلًا أو غري ذلك

   (.2/218) حملمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير( 2)  
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وكذلك ال يتمون املقيفد ا عظم وهو تنزيه احلج عن ال رك، فأمرهم    الثاين: 
ڭ  چ :هللا إبمتام ما نقص من أعماهلم، مما هو حمبط لألعمال، ومن هنا قال هللا

 چ  ڭ  ڭ
فإمنا أمر ابإلمتام دون ا مر أبصل احلج  هنم كانوا قبل اإلسالم آخذين    "

به، لكن على تغيري بعض ال عائر، ونقص َجلة منها؛ كالوقوف بعرفة وأشباه  
 . (1) ذلك مما غريوا، فجاء ا مر ابإلمتام لذلك"

بيانه:   وهبذا يُعرف ضعف القول أبن اآلية تدل على وجوب احلج والعمرة، 
أن أمر اآلية يف اإلمتام الذي خالفته العرب يف عاداهتا، ومل يكن ا مر يف أصل  

 الوجوب، إذ هو مستيفحب عند ذلك اجليل الذي سبق البعثة.
قال الزخم ري: "إن قلت: هل فيه دليل على وجوب العمرة؟ قلت: ما هو  

ّوعني، فقد يؤمر  إال أمر إبمتامهما، وال دليل يف ذلك على كوهنما واجبني أو تط
 .(2)إبمتام الواجب والتطوع َجيًعا"

ھ  ھ  ے   ے  چ وإمنا يؤخذ وجوب احلج من أدلة أخرى كقوله تعاىل:

آل    چۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ   )سورة 

 .(97عمران:

 
   (.154/ 4) إلبراهيم ال اطيب، املوافقات( 1)  
   (. 1/238) يف تفسريه الك اف ( 2)  
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 االحَتاز ابلشرط. -
كان من عادة العرب أن الواهبة إذا وهبت نفسها للزواج من رجل فإن  
هذه اهلبة غري مردودة بل هي ملزمة، ويرون يف ردها هجنة يف العادة، ووصمة  

، بل وقد تعري املرأة يف وقتها أبهنا مردودة، ومن هنا  (1) على الواهب وأذية لقلبه
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ جبواز نكاح الواهبة يف قوله تعاىل:   ملا ُخصَّ النيب  

ا حزاب:    چۆ   مث (50)سورة  نفسها،  وهبت  إن  امرأة  لك  وأحللنا  يعين:   ،
، وهذا االحرتاز  چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    چ احرتز جبملة شرطية أخرى فقال:

يف قبول هبة    ال هللا ملا كان ُملتزًما يف عادات العرب، فُ ّيري النيب  فيه إبط
 املرأة نفسها. 

وهبذا ترتفع النظرة القامتة اليت كانت تُعري به املرأة الواهبة لو ُردت، وأصبح  
يف مضمون اآلية اإلذن برد الواهبة من عدمه من غري حرج يلحق الواهبة أو  

 َمن وهبت نفسها إليه.
اقرتان  ويقودان   أمثلة  اآلية يف حديثه عن  من جعل  إىل خطأ  الفهم  هذا 

إمنا هي معرتضة بني    چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    چ،  ن َجلة  (2) ال رط ابل رط 
 

حملمد الطاهر  ،  وتفسري التحرير والتنوير  ،(14/210)  حملمد القرطيب،  اجلامع  حكام القرآن:  انظر(  1)  
   (.22/69) ابن عاشور

  ا شباه والنظائر يف النحو :  اآلية مثاالً على مسألة اقرتان ال رط ابل رط السيوطي يف كتابهوذكر  (  2)  
اعرتاضية  .  چ ۅ ۅ  ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈچوجعل َجلة    ،(7/110) َجلة غري 

  وجعل اآلية السابقة من مثل قوله ،  "أن يكون جواب ال رطني حمذوفًا فليس من االعرتاض":  وقال
سورة ) چ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ   ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓچ:  تعاىل
 (  35: البقرة
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ال رط وجوابه، فليست داخلة على ال رط ا ول، بل هي شرط مستقل جوابه: 
 فهي حالل له. 

ۇ  چَجلة معرتضة بني َجلة    چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    چ  قال ابن عاشور:"

وليس مسوقًا للتقييد، إذ ال حاجة إىل ذكر    چۅ  ۅ  چوبني   چۇ 
إرادته نكاحها، فإن هذا معلوم من معىن اإلابحة، وإمنا جيء هبذا ال رط لدفع  
أهل   عرف  عليه كما كان  واجًبا  له  نفسها  هبتها  قبوله  يكون  أن  توهم 

 . (1)اجلاهلية"
 نفي.العدول عن األمر إىل ال-

نيفبوها على  أصناًما  واملروة  اليففا  بني  العرب يف سعيهم  زادته  مما  كان 
ک  گ  چ اجلبلني، فأشكل صحة الطواف بينهما على اليفحابة، فأنزل هللا:

 چگ  گ  گ   ڳڳ  
وجوب   عدم  من  اآلية  ظاهر  من  يُفهم  الذي  اإلشكال  يزول  هنا  ومن 

 مناسًبا للحال وللسؤال وللعادة. الطواف بينهما، وإمنا جاء ذلكم ا سلوب 
تعاىل:   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  چقال 

)سورة  چگ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

فإن من أخذ بظاهر اآلية وعزل عادات العرب عنها سيظن أهنا تدل    ،(158البقرة:
 على عدم فريضة السعي، فهذا عروة يقول:  

 "لو أن إنسااًن حج فلم يطف بني اليففا واملروة ما ظننت أن عليه حرًجا". 
 

   (.22/69)  حملمد الطاهر ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير( 1)  
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 لكن عائ ة رضي هللا عنها اليفدِّيقة الفقيهة رّدت عليه ذلك، فقالت:  
)ال جناح عليه  "اي ابن أخيت. إن هذه لو كانت كما أّولَتها عليه كانت  

يسلموا يُهلُّون  ولكنها أنزلت يف ا نيفار، كانوا قبل أن  أن ال يتطوف هبما(  
ُ ّلل، فكان من أهلَّ يتحرج أن يطوف  

ملناة الطاغية اليت كانوا يعبدوهنا عند امل
عن ذلك، قالوا: اي رسول هللا.    ابليففا واملروة، فلما أسلموا سألوا رسول هللا  

ڌ   ڎ  ڎ   چ إان كنا نتحرج أن نطوف بني اليففا واملروة فأنزل هللا تعاىل:

 . (1) اآلية  چڈ  ڈ  ژژ   
 ا:  قيل  نس  ا 

"أكنتم تكرهون السعي بني اليففا واملروة؟ قال: نعم؛  هنا كانت من شعائر  
 .(2) اآلية  چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    چاجلاهلية، حىت أنزل هللا ا تعاىل ا:  
السبب يف وجود ما يسّمى ابملت ابه يف القرآن، فإذا ُعِلم هذا ُعِلَم أصُل  

الطاهر ابن عاشور لذلك أسبااب، وأهّنا فيما انتهى إليه استقراؤه ع ر  فقد عّد  
 مراتب، فقال:  

اتسعها: آايت جاءت على عادات العرب، ففهمها املخاطبون،  "
 .(3) " وجاء َمن بعدهم فلم يفهموها، فظّنوها من املتشابه

 
الب اري(  1)   واملروة وجعل من شعائر هللا:  ابب،  احلج:  يف كتاب،  رواه  اليففا    رقم،  ابب وجوب 

(1643.)   
   (. 1648)  رقم ،  بني اليففا واملروةابب ما جاء يف السعي  :  ابب،  احلج:  يف كتاب،  رواه الب اري(  2)  
   (.3/160)  حملمد الطاهر ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير( 3)  
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 العدول عن األمر إىل اخلرب الذي يراد به جمرد اخلرب ال األمر.-
الذي يكون يف  ومعرفة   التعارض  لرمبا كانت مرجحًة عند  العرب  عادات 

 ظاهر اآليتني، قال الزرك ي مقررًا بعض مرجحات التعارض:  
املدينة،  " أهل  أحوال  احلُْكمني على غالب  أحد  أن يكون  الثاين: 

 .(1) "فيقدم احلكم ابخلرب الذي فيه أحوال أهل املدينة
وتعاىل   تبارك  ا  هللا  بقول  لذلك  آل   چ  ہ  ہ  ہ   ھچا:  ومّثل  )سورة 

، فعادة  (179)سورة البقرة: چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چمع قول هللا ا تعاىل ا:    ،(97عمران:
ُحكم أهل مكة سالمة القاتل إذا دخل حرم مكة تعظيًما  مر احلرم، أما بعد  

 .(2) الكعبةنزول آية القيفاص يف املدينة فيحكم بقتل القاتل ولو تعلق أبستار 
 :  چ  ہ  ہ  ہ   ھچ  ويدل عليه قول قتادة:

ولو  كان ذلك يف اجلاهلية، فأما اليوم فإْن َسَرق فيه وَأَخذ ُقِطع،  "
 .(3) "قـََتل فيه قُِتل

 
   (.2/49) لبدر الدين الزرك ي، الربهان يف علوم القرآن( 1)  
إنه ال حيكم ابلنسخ  :  والقاعدة تقول،  ولعّل هذا القول مؤّداه القول بوقوع النسخ يف آية آل عمران(  2)  

 ہچإن آية آل عمران  :  ووجه،  وها هنا ميكننا القول ابجلمع، تعذر اجلمع بني اآليتنيإال عند  

وهو اخلرب عما  ،  فهي َجلة إن ائية أريد هبا اخلرب،  إمنا جاءت مساق اخلرب  چ  ھ  ہ ہ
أحكام  :  انظر.  وتقرير نعم متعددات،  وإمنا هو تنبيه على آايت،  وليس فيه إثبات حكم ،  كان
   (. 1/373)  ابن العريبحملمد ، القرآن

الطربي(  3)   ابن جرير  تفسريه  املنذر  ، (4/12)  أخرجه يف  ابن  أيب حات   ،(1/303)  وحممد    وابن 
(3/712.)   
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لنا عادة من   به احلكم، وإمنا قيفت  يراد  اآلية خربًا ال  فعلى هذا تكون 
 عادات العرب يف اجلاهلية، ومن هنا حكى ابن جرير عن بعضهم قوَله: 

أتويُله: اخلرب عن أن كل من جره يف اجلاهلية جريرة مث عاذ ابلبيت  "
 .(1) "مل يكن هبا مأخوذاً 

 .العدول عن التعميم إىل التخصيص-
جاء ربوبي بينما  ملكه،  عن  خيرج شيء  ال  هلم،  شاملة  خلقه  على  ة هللا 

تعاىل:  فقال  إىل هللا،  ال عرى  النجم إبضافة جنم  القرآين يف سورة   ا سلوب 

ولعل سائاًل يسأل عن احلكمة     (49)سورة النجم:    چٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  چ
وهو جنم كان بعض أهل  :"-رمحه هللا-يف ذلك، فيأتيه اجلواب من ابن جرير

 .(2) السلف "، ونقله عن زمرة من تفاسري اجلاهلية يعبده من دون هللا
"وأول من سن هلم ذلك رجل من أشرافهم يقال له أبو كب ة عبدها، وقال:  
 ن النجوم تقطع السماء عرضا، وال عرى تقطها طوالً فهي خمالفة هلا، فعبدهتا 

على خالف العرب يف الدين مسوه ابن أيب    خزاعة، فلما خرج رسول هللا  
 .(3)ال عرى"كب ة خلالفه إايهم ك الف أيب كب ة يف عبادة 

 
   (.4/11)  البن جري الطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن ( 1)  
   (.22/551) املرجع السابق( 2)  
وذهب    ، (17/119)  وذكر حنوه القرطيب يف تفسريه  (.7/419)  للحسني البغوي ،  معامل التنزيل(  3)  

النيب جد  أنه  إىل  غري  ،   مه  بعضهم  جلده  نسبته  أحًدا  حتقر  أن  أرادت  إذا  العرب  وكانت 
إىل   " كانت قريش تنسب النيب ( : 129: ص) قال يف احملرب  يب جعفر البغدادي، املعروف
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املطلب الرابع: مراعاة القرآن ألساليب العرب يف نظمها وأسلوهبا  
 وأمثاهلا.

ملا كان القرآن عربًيا مل يكتف ابللفظ العريب حىت ييفل إىل إفهام املعاين  
العرب،   يفهمه  قالب  يف  وجعلها  اللفظ:  هلذا  العربية  اليفناعة  مراعاة  دون 

بيهاهتم، واستعاراهتم، وكناايهتم، ومن متذكرين بذلك أمثاهلم، وأشعارهم، وت 
هنا جاء القرآن ملفًتا  نظارهم، بل وتعدى ذلك أبن أعجزهم أن أيتوا مبثل  

 نظمه، مع أنه بلساهنم العريب، ومن تراثهم اللغوي، ومن ذلك:
 أو اجلمع  خطاب الواحد خبطاب التثنية-

جيد  وهو  االثنني،  بلفظ  الواحد  خياطب  أن  العرب  عادة  من  وقد كان 
واطلقاه   وازجراها، وخذاه  أرحالها،  ويلك  فيقول:  ، كقول  (1) للواحدحسن، 

 ال اعر:
 (2) ومنزلقفا نبك عن ذكرى حبيب 

ومنها    ،(24)سورة ق:    چڻ  ڻ    ڻ  ۀ    ۀ   ہ   ہ  چ ومن ذلك قوله تعاىل:
الرمحن:    چھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ قوله تعاىل: على حد أحد    (13)سورة 

 ا قوال يف تفسري اآليتني.
 

فكان وهب بن عبد مناف بن  ،  أيب كب ة«أيب كب ة فيقولون »قال ابن أىب كب ة« و »فعل ابن  
 يكىن أاب كب ة"  ، أبو آمنة، زهرة

   (.9/101)  محد الثعليب،  الك ف والبيان عن تفسري القرآن: انظر( 1)  
القيس(  2)   ملرئ  البيت  القيس:  وانظر ،  شطر  امرئ  اإلعراب  ، (159:  ص)  ديوان  ،  وسر صناعة 

   (. 2/161) لعثمان ابن جين 
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على    (13)سورة الرمحن:    چھ  ھ  ھ  ھ    چ ومن ذلك قوله تعاىل:
قول يف ختريج اآلايت على ما ذكره أهل التفسري، قال ابن جرير:" وقد قيل:  
إمنا جعل الكالم خطااب الثنني، وقد ابتدئ اخلرب عن واحد، ملا قد جرى من  
فعل العرب تفعل ذلك، وهو أن خياطبوا الواحد بفعل االثنني، فيقولون: خلياها 

 .(1) اي غالم، وما أشبه ذلك"

الوا تعاىل:ومن خطاب  قول هللا  للتعظيم  اجلمع  بلفظ  ہ  ہ   ھ  چ حد 

ومل يقل ارجعين، "على عادة   (99)سورة املؤمنون:    چھ  ھ  ھ  ے   ے    
العرب فإهنم خياطبون الواحد بلفظ اجلمع على وجه التعظيم"، كما أخرب هللا  

  ،(9)سورة احلجر:    چڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ    ڳچتعاىل عن نفسه فقال:  
 .(2) القرآن وأمثلة ذلك كثرية يف  

 االقتصار على ذكر النظريين دون اآلخر -
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ قال تعاىل:

واقتيفر هنا على ذكر العرض دون الطول ملا    ،133آل عمران:    چڀ  ڀ  
يف العرض من الداللة على الطول؛ و ن من عادة العرب أن تعرب عن سعة  

 ، كما قال ال اعر: (3) طوله ال يء بعرضه دون 

 
   (. 22/23)  البن جري الطربي، ن أتويل آي القرآن جامع البيان ع( 1)  
   (.5/428) للحسني البغوي ، معامل التنزيل( 2)  
 .  بتيفرف يسري( 5/481)  لعلي املاوردي، النكت والعيون( 3)  
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 (1) خامتكأن بالد هللا وهي عريضة     على اخلائف املطلوب حلقة  

 قوله تعاىل يف سورة احلديد: ويستفاد من ذلك املبالغة يف االتساع، ومثله  

قال  (21)  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  چ  ،
الثعليب: "إمنا أخص العرض على املبالغة  ن طول كل شيء يف ا غلب أكثر  

 .(2) من عرضه"
اتساعها   يف  واسعة  ملا كانت  اجلنة  العرض،  ن  حتديد  اآلية  تقيفد  فلم 

پ    چ  وانفساحها وقد بلغت يف ذلك غاية كل غاية َجلت أتلقت عبارة

فغري  ،  چپ  ڀ  أو كاجلبل،  هذا كالبحر،  املدح:  يف  يقول  كما 
 مقيفود من اخلطاب التحديد والتحجيم. 

التعارض بني ه يرد على من زعم  قوله  ومن خالل ذلك  ذه اآلية، وبني 
، ومما وعد ربنا: اجلنة، فال  (22)الذارايت:    چہ  ہ  ھ   ھ  ھ    چ تعاىل:
إذا كانت اجلنة يف السماء، فكيف يكون َعْرُضها السمواُت وا رض؟    يقال:

 واجلواب: مما ذكر من إرادة املبالغة يف ذكر االتساع.
وت بيه عرض اجلنة بعرض السَّموات وا رض على التمثيل    قال الواحدي:"

ال على التحقيق؛ معناه: عرضها كَعْرِض السموات وا رض عند ظَنِّكم؛  نه 

 
وقيل  (  1/29) لعلي البيفري، كما يف احلماسة البيفرية،  البيت لعبيد بن ايوب بن ضرار العنربي( 1)  

 .  لغريه
   (.3/148)  لعلي املاوردي، الك ف والبيان( 2)  
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فهو كقوله:   منها،  أعرض  عندان  شيء  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  چال 

 .(1) يعين: عند ظنكم " ( 108)هود:  چحب
 اآلخر ما قاله جل شأنه:ومن َجال املبالغة يف ذكر بعض النظريين دون  

هبذا  (54)الرمحن:   چ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ البطائن  فلما كانت   ،
اجلالل واجلمال كانت الظواهر أسىن وأملع، ومعلوم أن ظاهر ال يء أنفس من  

 ابطنة.
 إرجاع الضمري إىل أحد االْسني إذا كاَن يف احلكم سواء.-

فليحسن إليه وإليها وإليهما  فالعرب تقول: "من كان عنده غالم وجارية  
   وإليهم"، كل ذلك جائز متكلم به عنهم.

فهم قد يكتفون بضمري الواحد عن ضمري اآلخر إذا فهم املعىن، وهذا كثري  
 يف كالم العرب، قال ال اعر:

 (2) حنن مبا عندَن وأنت مبا       عندك راض والرأي خمتلف
، فاكتفى أبحد اخلربين  يقيفد: حنن مبا عندان راضون وأنت مبا عندك راضٍ 

 عن اآلخر. 
ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    چ قال تعاىل:

، ومل يقل: )وهلما أخ أو أخت(، على سنن  (12)النساء:   چ  گ  ڳ  ڳ
 العرب يف كالمها من جواز ذكر أحد الطرفني دون اآلخر.

 
   (.5/593) لعلي الواحدي، البسيط( 1)  
   (. 81: ص ) كما يف ديوانه،  البيت لقيس بن اخلطيم ( 2)  
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عنهما، وكاان  على عادة العرب إذا ذكرت امسني مث أخربت    قال البغوي:"
 .(1) يف احلكم سواء رمبا أضافت إىل أحدمها، ورمبا أضافت إليهما"

تعاىل: قوله  أيًضا  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     چ ومنه 

وهنا حتدث املفسرون عن عود الضمري واختلفوا، وذكر    ،(45)البقرة:    چۆ
 أبو حيان ما حنن بيفدده فقال:

 . (2) أحدمها، فكأنه قال: وإهنما" "املعىن على التثنية، واكتفى بعوده على
ا غلب على  وترد  االمسني  العرب  ذكرت  تعاىل:   ،ولرمبا  هللا  قال   كما 

)التوبة:    چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  چ

  ، وقوله تبارك وتعاىل:(34
  (11)سورة اجلمعة:    چڇ     چڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ

وا عم، وإىل التجارة يف اآلية الثانية  فرد إىل الفضة يف اآلية ا وىل  هنا ا غلب  
 .(3)  هنا ا فضل وا هم 

واملقيفود أن كل ذلك جاء على وفق "على عادة العرب إذا ذكرت امسني  
مث أخربت عنهما وكاان يف احلكم سواء رمبا أضافت إىل أحدمها ورمبا أضافت  

 .(4) إليهما َجيعا"

 
   (.2/180) للحسني البغوي ، معامل التنزيل( 1)  
   (.1/299)  يب حيان ا ندلسي، البحر احمليط( 2)  
   (.1/373) حملمد القرطيب، اجلامع  حكام القرآن: انظر( 3)  
   (. 5/78) املرجع السابق : انظر( 4)  
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 خطاب التقييد وإرادة اإلطالق-
البوارح   على  أعماهلم  وتعليق  ابلطري،  الت اؤم  العرب  سنن  من  كان 

، ومن هنا جاء اللفظ القرآين مطلًقا الطري مريًدا به العمل الذي  (1) والسوانح
ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ يعمله اإلنسان من خري أو شر، كما قال تعاىل:

والطائر يف أشياء  الطائر: عمله،    ، قال ابن عباس:"(13)سورة اإلسراء:   چ  ڻ
 .(2) كثرية، فمنه الت اؤم الذي يت اءم به الناس بعضهم من بعض"

ذلك أبن هللا ملا خلق اخللق جعل هلم مقاديرهم: من الرزق، والعلم، والعمل،  
حمالة،   ال  ا شياء  هذه  ستيفيبه  اخللق  من  واحد  وكل  وال قاوة،  والسعادة، 

وكًما، فجموع تلك ا شياء كأمنا تطري إىل  حبسب ما قسم هللا له منها كيفيًة  
اإلنسان حىت تيفل إليه، "فبهذا املعىن ال يبعد أن يعرب عن تلك ا حوال املقدرة  

 .(3) بلفظ الطائر"
تعاىل: قوله  اآلية  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  چ ونظري معىن 

ڄ  ڄ  ڄ        ڦچ وقوله تعاىل:   (123)النساء:    چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    

 (6)االن قاق:  چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  
 ومن خطاب التقييد املراد به اإلطالق:  

 
،  فإن مر هبم ساحًنا أبن مر من جهة اليسار إىل اليمني تيمنوا  "(  8/30)  قال ا لوسي يف تفسريه (  1)  

 .  وإن مر ابرًحا أبن مر من جهة اليمني إىل ال مال ت اءموا"
   (.17/398) أخرجه ابن جري الطربي يف تفسريه( 2)  
   (.20/308) للرازي، مفاتح الغيب( 3)  
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أن العرب إذا أرادت أن تيفف ال يء ابلدميومة وا بدية تقول: "أحبك  
السموات   بوجود  ا مر  تقييد  تريد  ال  وهي  وا رض"،  السموات  دامت  ما 

، وهي كذلك على عادهتا يف  وا رض، بل هو تعبري من تعابري اخللود والبقاء
اإلخبار عن دوام ال يء وأتبيده، كقوهلم: ال آتيك ما جن ليل، وما أقام اجلبل،  
وما اختلف الليل والنهار، وما انح احلمام، وما دامت السموات وا رض، وحنو  

 .(1) هذا مما يريدون به طوال من غري هناية
تعاىل: قوله  يف  التنزيل  جاء  هذا  ەئ    وئ    ائ  ائ   ەئچ وعلى 

، فاهلل تعاىل ملا خاطب العرب خاطبهم على عادهتم يف  (107)هود:    چوئ  
ا سلوب املعروف لديهم، من إطالق أشباه هذه العبارة مع اعتقادهم امليفاحب  
أهنا تدل على البقاء ا بدي، "فعلم بذلك أن هذه ا لفاظ حبسب عرفهم تفيد  

 . قال ابن جرير: (2) االنقطاع"ا بد والدوام اخلايل عن  
يعنون بذلك كله :أبدا، ف اطبهم جل ثناؤه مبا يتعارفون به بينهم فقال    "

واملعىن يف ذلك:    ، چائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  چتبارك و تعاىل:  
 .(3) خالدين فيها أبًدا"

 
   (.9/99) حملمد القرطيب، اجلامع  حكام القرآن: انظر( 1)  
   (.18/401) للرازي، مفاتح الغيب( 2)  
   (. 15/481)  البن جري الطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن ( 3)  
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حىت تصري القلوب على قلبني: أبيض مثل الصفا ال    :"ومثله قوله
 .(1) "يضره فتنة ما دامت السموات واألرض

 خطاب الرجل وإرادة غريه.-
  (94)يونس:  چھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ كما قال هللا تعاىل:

شاكًّا يف حقيقة خرب هللا وصحته، وهللا تعاىل قال ابن جرير: "مل يكن  
أمره كان عاملا، ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه بعضهم  ذكره بذلك من  

، وهذا على قول يف اآلية، ويف توجيهها  (2) بعًضا، إْذ كان القرآن بلساهنم نزل"
 .  (3) أقوال أخرى

ومن هنا جوز الزخم ري أن يكون اخلطاب للسامع، كقول العرب: إذا عّز  
 .(4) أخوك فهن 

 (. 17)هود:   چ  ۇ   ۇ  ۆ  ڭ  ڭچ ومثل ذلك قوله تعاىل:
تعاىل: ا حزاب:    چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ وكقوله  النيب    (،1)سورة    خاطب 

قال: أنه  بدليل  املؤمنون،  به  )سورة    چٹ  ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ  چ واملراد 

 
،  اإلميان:  ومسلم يف كتاب   ،( 23440)  ورقم ،  -رضي هللا عنه-رواه أمحد من حديث حذيفة(  1)  

   (. 231) ورقم، بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا: وابب
   (. 2/371)  البن جري الطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن ( 2)  
املتَّقني؟! فعنه  وهو سيِّد  ،  ما الفائدة يف أمر هللا تعاىل رسولَه ابلتقوى:  فإن قيل  ":  قال ابن اجلوزي(  3)  

:  والثالث،  اإِلكثار مما هو فيه: والثاين. أن املراد بذلك استدامة ما هو عليه:  أحدها: ثالثة أجوبة
   (.3/446) واملراد أُمَُّته"،  أنه خطاب ُووِجَه به

   (. 2/371) يف تفسريه الك اف ( 4)  
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تعاىل:  (2ا حزاب:   قوله  ومثلها  تعمل"  "مبا  يقل:  ومل  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ، 

 .ومل يقل: "طلقَت" ،(1)الطالق:  چٻ
 .جماراة ومشاهبة ما تعرفه العرب من أمثاهلا-

فكان العرب يطلقون أمثاالً سائرة، يناسبون هبا احلوادث والوقائع، فتأيت  
" قوهلم:  ومه  العرب،  تعرفه  مما  حنو  على  سياقها  يف  القرآنية  يف  اآلية  َورجع 

 يفرف عنه عاد إِليه"، وهو مثٌل يْضرب للرجل يْعَتاد ال يء فكلما انْ حافرته
ويف معىن الرجوع إىل ا مر ا ول قوهلم )رجع يف حافرته(   قال العسكري:"

  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      چأي الطريق الذي جاء فيه ومنه قوله تعاىل: 

 .(1) يعين إىل احلياة بعد املوت" (10)سورة النازعات:  
يفارقها كما ال يفارق  "، أي: ال  تقلدها طوق احلمامة: "-أيًضا -و كقوهلم 

، يطلقون ذلك إرادة  (2) "املوت يف الرقابالطوق احلمامة. وقريب منه قوهلم: "
ں   ں   چاملالزمة اليت ال تنفك حبال من ا حوال، ومن ذلك قوله تعاىل:  

 .(13)اإلسراء:  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
يفك عنه، قال الزخم ري: "واملعىن أّن عمله الزم له لزوم القالدة أو الغل ال  

 .(3) ومنه مثل العرب: تقلدها طوق احلمامة"
 

ابن جري الطربي  :  سياق اآليةوانظر من ذكر املثل يف    ،(4/436)  للعسكري،  َجهرة ا مثال(  1)  
   (. 4/693) والزخم ري يف ك افه ،( 24/193) يف تفسريه

   (.2/652) للميداين ، جممع ا مثال( 2)  
   (.15/203) يف تفسريه الك اف ( 3)  
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واختار العنق دون يديه ورجليه أو غري ذلك من أعضاء اجلسد؛  ن العنق  
العرب   أو ي ني، فجرى كالم  يزين  القالئد وا طوقة، وغري ذلك مما  موضع 

 .(1) بنسبة ا شياء الالزمة لبين آدم وغريهم
 . إزالة اإلهبام والتأكيد-

ة العرب يف خطاهبا: إزالة اإلهبام احملتمل، وذلك من خالل التكرار  من عاد
فُيعطف على   أكثر من معىن،  فاللفظ يست دم شيوًعا جمازًا يف  التأكيد،  أو 
اللفظ ما يؤكد املعىن احلقيقي دون غريه، وأنه هو املقيفود ال غريه، ومن ذلك  

فما احلكمة من ذكر  ،  (38)سورة ا نعام:    چڃ  ڃ    چ  چ  چقوله تعاىل: 
 اجلناحني، من أنه ال يطري إال هبما؟ قال القرطيب:

للرجل: طريف حاجيت، أي   الطائر، تقول  العرب تستعمل الطريان لغري   "
 .(2) أسرع، فذكر )جبناحيه( ليتمحض القول يف الطري" 
تعاىل:   القرآن كثري كقوله  يف  ذلك  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چومثل 

)سورة     چ  ہ  ہ  ہچ تعاىل:  وكقوله،(79)سورة البقرة:    چڤ 

 .(30التوبة: 
ا وىل:   اآلية  منه    چڤ   چفقال يف  يظهر  حقيقي  حتريفهم  أن  لبيان 

لبيان حقيقة     چہچشناعة ا مر وب اعة الزور. وقال يف اآلية الثانية:  

 
   (.17/398)  البن جري الطربي،  جامع البيان عن أتويل آي القرآن: انظر( 1)  
   (. 6/419) القرطيبحملمد ، اجلامع ألحكام القرآن( 2)  
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وأن ما انطوى عليه القول من الضعف والركاكة، ومن غري احلجة وال    ،املعىن
 الربهان صادر من جمرد أفواههم ال من عقوهلم. 

  وكقوله تعاىل:  ،(196)سورة البقرة:   چ  ىت  يت  جثچ ومن ذلك قوله تعاىل:

وأتكيد إرادة املعىن احلقيقي   ،  (13)سورة احلاقة:    چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ  ڄ  چ
العرب  الذي   اآليتني،  نه من عادة  قطًعا ظاهرة من خالل  العدد  دل عليه 

املبالغة يف العدد فيكون بال مفهوم، أو جرب العدد إىل ا ع ار أو املئات، ولذا  
 . چڄچ  و   چجثچ حقق العدد بقوله 

 
 

 * * *
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 امتة اخل
احلمد هلل بنعمته متت اليفاحلات، وبفضله ُتدرك من اآلخرة الدرجات، وما  

 بنا من نعمة فمن الكرمي وحده، وبعد:  
فإن من قّلب أوراق النظر، وأعاد التدقيق والسرب، وجد هذا املوضوع طويَل  

وما رمسه هذا البحث مل يتجاوز    ،(1) الذيول، دفّاق السيوَل، قدمي الرسوم والطُُّلول 
لقلم، فما تركه كثري الفيض، وما كتبه قليل الغيض؛ وذلك الرتباطه بعلوم  سن ا

العتيقة،   ُمراعيًة  عرافهم  العرب،  اعتادته  ما  لعني  مواقعًة  اليت كانت  القرآن، 
ومؤيدًة ملنطقهم ا صيل، وموجهًة... وبعد هذا التقرير تبنّي أنه النفكاك  ي  

 عليه العرب يف حياهتم.  مريد تفسري القرآن من أن يستوعب ما كان 
فهذا موقف النظر اليفحيح، وهناية إقدام الرأي اليفريح، فمن كان له فضل  
علم يف فهم عادات العرب فليجد بتفسريه، ومن َعِلم منتهى خطوته، ومقدار  
بضاعته فْلَيِكل ا مر إىل عامله، وْلَيُكن من أهل التُّلول الذين هم نُظَّارة احلرب،  

 ل الكر والفر والطعن والضرب.  إذا مل يكن من أه
 
 * * * 

  

 
أطالل  :  وَجع طلل،  ما كان الصقا منها اب رض:  والرسم ،  ما ش ص من آاثر الداير:  الطلل(  1)  

   (.11/406) حملمد ابن منظور، لسان العرب: انظر. وطلول
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 وقد نّدت بعض النتائج اليت تذّكر بكبار مسائل البحث، وتل ص أهدافه:
 أهم النتائج:

التزام ال تنفك حبال،  ن القرآن  - العربية ابلقرآن عالقة  اللغة  أن عالقة 
 عريب واللغة عربية.

اللغات؛  ن غريها قاصرٌة  خص هللا العربية إبنزال كتابه الكرمي دون سائر    -
 وعاجزة عن بياٍن كبيان العربية.

 أن من أقوى أسباب بقاء اللغة العربية كوهنا حمفوظة حبفظ القرآن هلا. -
أن فكرة املعاجم العربية ابتداًء ما قامت إال لبيان الغريب من القرآن،    -

، مث توسعت  هفكانت املعاجم اللغوية أول ا مر حمَض بيان ألفاظ القرآن ومفردات
 إىل املعاجم بعد ذلك. 

أن من شرائط املفسر وآدابه أال يقدم إال من كان عاملا بلغة العرب وسننها  -
 وأايمها وآداهبا، فإن فهم ذلك فهم القرآن. 

أن عدم فهم اللغة أييت بنتائج سلبية، ومثار غري مرعية، فُيساء االستدالل،    -
ن اإلعراب، أو االشتقاق، أو املعىن،  وتنزل اللفظة على غري احلال، وخيتل ميزا

 وحتيفل جناايت عديدة خارجة عن مراد النص القرآين.
ضرورة معرفة املفسر لعادات العرب، يف أقواهلا، وأفعاهلا، وجماري أحواهلا  -

 حالة التنزيل، وإال وقع يف ال به واإلشكاالت اليت يتعذر اخلروج منها.

العرب املتنوعة، كما كان لعادات  كان القرآن يف تنزله مراعًيا للهجات  -
العرب وأساليبها ا ثر الواضح على مباين القرآن، إذ كان تنزله على وفق ما  

 يفهمون.
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 أهم التوصيات:
تكثيف اجلهود من قبل املؤسسات املعنية ابلقرآن وعلومه، واملت يفيفة يف  

للغة العربية،  دراسته بن ر ضوابط املفسر وآدابه، واليت من أمهها اإلحبار يف حبار ا
املتعددة  مراحلها  يف  التعليمة  املؤسسات  وحث  عاداهتم،  خيفوًصا  -ومعرفة 

منها  العليا  ابللغة    - الدراسات  االهتمام  على  وعلومه  القرآن  واملت يفيفة يف 
العربية، وعادات العرب، والتأكد من عدم الت يفص يف أقسام القرآن وعلومه  

 بيان البالغة، معراًب ما يُفهم به املعىن. إال من كان ضابطًا  صول اللغة، متذوقًا ل
 

 * * * 
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 قائمة أبهم املراجع واملصادر
السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، حتقيق: حممد أبو الفضل  اإلتقان يف علوم القرآن،   .1

 م. 1974 -ها 1394إبراهيم، )د.ط(  ميفر، اهليئة امليفرية العامة للكتاب، 
د. حممد زغلول    العريب إىل آخر القرن الرابع اهلجري،أثر القرآن يف تطور النقد   .2

 ، )د.م(، مكتبة ال باب، )د.ت(. 1سالم، ط:
، السريايف، احلسن بن عبد هللا بن املرزابن، حتقيق: طه حممد  أخبار النحويني البصريني .3

املدرسني اب زهر ال ريف، )د.ط(، حلب، دار   -الزيين، وحممد عبد املنعم خفاجي 
 ه.1373احلليب،  ميفطفى البايب

الزخم ري، أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي،    أساس البالغة، .4
 م.  1979  -ها1399)د.ط(، )د.م( دار الفكر، 

من رواية    -الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي  أسباب النزول، .5
الفحل، ط:  ماهر بن ايسني  ا رغياين، حتقيق: د.  الراي1حممد  امليمان،  ،  دار  ض، 

 م.  2005 - ها1426
لسيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر، حتقيق: عبدالعال سامل  األشباه والنظائر النحوية، ا .6

 م.1985 -ها 1406، بريوت، مؤسسة الرسالة، 1مكرم، الطبعة:
حتقيق: علي مهنا ومسري    ، أبو الفرج ا صفهاين، علي بن احلسني بن حممد  األغاين، .7

 ن، دار الفكر للطباعة والن ر، )د.ت(. جابر، )د.ط(، لبنا
، ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم .8

 ه. 1419، )د.م(، دار عامل الكتب،  7احلراين، حتقيق: انصر عبد الكرمي العقل، ط:
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أبو حيان التوحيدي، علي بن حممد ابن العباس، حتقيق: حممد   اإلمتاع واملؤانسة،  .9
ها ا  1424  العلمية،، بريوت ا لبنان، دار الكتب  1حسن حممد حسن إمساعيل، ط:

 . م2003
 يب سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد ال ريازي أنوار التنزيل وأسرار التأويل،   .10

بريوت،    –اء الرتاث العريب  البيضاوي، حتقيق: حممد عبد الرمحن املرع لي، دار إحي
 ها.  1418  -الطبعة: ا وىل 

التفسري .11 احمليط يف  يوسف،  البحر  بن  علي  بن  يوسف  بن  أبو حيان، حممد   ،
 ها.  1420حتقيق: صدقي حممد َجيل، )د.ط(دار الفكر، بريوت، 

،  )د.ط(، بريوت  ، ابن كثري، إمساعيل بن عمر بن كثري القرشيالبداية والنهاية،   .12
 ف، )د.ت(  مكتبة املعار 

حممد بن عبد هللا بن هبادر، حتقيق: حممد أبو  ،  الزرك يالربهان يف علوم القرآن،   .13
احلليب وشركاه،    ،)د.م(، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب1الفضل إبراهيم، ط:

 م. 1957  -ها 1376
(  15الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد، حتقيق: أصل حتقيقه يف )  البسيط، .14

اة جبامعة اإلمام حممد بن سعود، مث قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه  رسالة دكتور 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة:    -وتنسيقه، عمادة البحث العلمي  

 ها.  1430ا وىل، 
أبو عثمان عمرو بن حبر، حتقيق: فوزي عطوي،)د.ط(،    ،اجلاحظ البيان والتبيني،   .15

 بريوت، دار صعب، )د.ت(.  
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، املسمى: حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري  لتحرير والتنويرا .16
الكتاب اجمليد، ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن عاشور،)د.ط(، تونس، الدار  

 ها. 1984التونسية للن ر، 
 يب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، دار الكتب العلمية  تذكرة احلفاظ،   .17

 . م1998 - ها1419نان، الطبعة: ا وىل،  لب-بريوت
الكرمي .18 القرآن  معاين  العامل  ترمجات  رابطة  عباس،  بن  د.عبدهللا  الندوي،   ،

 (، السنة اخلامسة ع رة. 174ه، العدد)1417اإلسالمي، َجادى اآلخرة 
حممد ا وراغي، من ورات  التعدد اللغوي وانعكاساته على النسيج االجتماعي،   .19

اآلداب   رقم-ابلرابطكلية  ودراسات  حبوث  سلسلة  مطبعة  36املغرب،   ،
 م. 1970النجاح،

،  1علي بن حممد بن علي، حتقيق: إبراهيم ا بياري، ط:  ، اجلرجاينالتعريفات،   .20
 ها.  1405بريوت، دار الكتاب العريب، 

، ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي،  تفسري القرآن العظيم .21
- ها 1420، )د.م(، دار طيبة للن ر والتوزيع،  2بن حممد سالمة، ط:حتقيق: سامي  

 م. 9991
أبو املظفر منيفور بن حممد، حتقيق: ايسر بن إبراهيم    ، السمعاينتفسري القرآن،   .22

ط: غنيم،  بن  عباس  بن  الوطن،  1وغنيم  دار  السعودية،  ا  الرايض  ا  1418،  ها 
 م.  1997

، حتقيق: د. ميفطفى مسلم حممد،  بن مهام   قعبد الرزا  ، اليفنعاينتفسري القرآن،   .23
   . ها1410، الرايض، مكتبة الرشد، 1ط:
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 م.  2005  -ها   1426، بريوت، دار الكتب العلمية،  1جمدي ابسلوم، ط:

واملفسرون،   .25 حسني  ،الذهيبالتفسري  )د.م1ط:،حممد  دانتس،  ،  آند  دار   ،)
 م. 2005 –ه  1425

، ا زهري، أبو منيفور حممد بن أمحد، حتقيق: حممد عوض مرعب،  هتذيب اللغة .26
 م. 2001، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1ط:
، الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، حتقيق:  جامع البيان عن أتويل آي القرآن .27

 ه.  0142، )د.م(، مؤسسة الرسالة، 1أمحد شاكر، ط:
، القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد ا نيفاري،)د.ط(،  اجلامع ألحكام القرآن .28

 القاهرة، دار ال عب، )د.ت(. 
العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل، )د.ط(  دار  مجهرة األمثال،   .29

 . بريوت. )د.ت( –الفكر 
ن صدر الدين، علي بن أيب الفرج بن احلس،  أبو احلسن البيفري احلماسة البصرية،   .30

 حتقيق: خمتار الدين أمحد، )د.ط(،بريوت، عامل الكتب، )د.ت(. 
عبد  بن    م عبد السال، ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن  درء تعارض العقل والنقل .31

(، بريوت، دار الكتب ، )د.طنعبد الرمح  فعبد اللطي، حتقيق:  معبد السالبن    ماحللي
 م.  1997 - ها 1417العلمية،

اْمُرُؤ الَقْيس بن حجر بن احلارث الكندي، اعتىن به: عبد ديوان امِرئ القيس،   .32
 م.  2004 - ها  1425بريوت، الطبعة الثانية،   – الرمحن امليفطاوي، دار املعرفة 

ة  ،)د.م(، اهليئ3ضبطه وصححه: أمحد أمني وغريه، ط: ديوان حافظ إبراهيم،   .33
 م. 1987امليفرية العامة، 
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حتقيق: إبراهيم اسامرائي، أمحد املطلوب، )د.ط(بغداد،    ديوان قيس بن اخلطيم، .34
 ه. 1381العاين، 

شهاب الدين روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، األلوسي،   .35
  – دار الكتب العلمية  ،  حممود بن عبد هللا احلسيين، حتقيق: علي عبد الباري عطية

 ها.  1415الطبعة: ا وىل، ، بريوت
 يب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، زاد املسري يف علم التفسري،   .36

  1422 - الطبعة: ا وىل ، بريوت –دار الكتاب العريب  ، حتقيق: عبد الرزاق املهدي 
 .ها
اإلعراب،   .37 املوصلي، ط:،  ابن جين سر صناعة  بن جين  عثمان  الفتح  ،  1أبو 

 م. 2000  -ها1421دار الكتب العلمية،بريوت، 
قَامْياز،  ،  الذهيبسري أعالم النبالء،   .38 أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن 

 م. 2006-ها1427)د.ط(، القاهرة، دار احلديث،
بن ه ام بن أيوب احلمريي    ، ابن ه ام، عبدامللكالسرية النبوية البن هشام .39

 ها.  1411، بريوت، دار اجليل، 1سعد، ط: فعبد الرؤو املعافري، حتقيق: طه 
أبو بكر أمحد بن احلسني، حتقيق: الدكتور عبد العلي ،  البيهقيشعب اإلميان،   .40

 عبد احلميد حامد، )د.ط(،الرايض، مكتبة الرشد، )د.ت(.  
ابن فارس،  الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها،   .41

 .م1997-ها1418، )د.م(،)د.ن(، 1أمحد بن فارس بن زكرايء، ط:
أبو العباس أمحد بن عبد احلليم  ابن تيمية،الصارم املسلول على شامت الرسول،  .42

مد حمي الدين عبد بن عبد السالم ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم قي، حتقيق: حم
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العربية   اململكة  السعودي،  الوطين  احلرس  الناشر:  احلميد،)د.ط(،)د.م( 
 السعودية،)د.ت(. 

، الرايض، دار  2، الب اري، أيب عبدهللا حممد بن إمساعيل، ط: صحيح البخاري .43
 م.  1999ها ا  1419السالم للن ر والتوزيع،  

، بريوت، دار إحياء 3، ط:أمحد بن حممد ا ندلسي  ،، ابن عبد ربهالعقد الفريد .44
 م.  1999ها ا 1420الرتاث العريب، 

، القاهرة،  2، ابن قتيبة الدينوري، أبو حممد عبدهللا بن مسلم، ط:عيون األخبار .45
 م.  1996جلنة بدار الكتب امليفرية، مطبعة دار الكتب امليفرية، 

، النيسابوري، حسن بن حممد بن حسني القمي،  غرائب القرآن ورغائب الفرقان .46
 ها. 1416، بريوت، دار الكتب العلمية، 2حتقيق: ال يخ زكراي عمريات، ط:

، أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي، حتقيق: د. حممد عبداملعيد غريب احلديث .47
 ها.  1396، بريوت، دار الكتاب العريب، 1خان، ط:

 ها.  1413، )د.م( مؤسسة رسالة، 1، د. عدانن زروزور، ط:القومية والعلمانية .48
حتقيق: عادل أمحد    ،أبو أمحد بن عدي ،  اجلرجاينمل يف ضعفاء الرجال،  الكا .49

 م. 1997- 1418،بريوت، الكتب العلمية،  1علي حممد معوض، ط:-عبد املوجود
، ابن تيمية، أمحد عبد احلليم بن كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  .50

العاصمي  قاسم  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  احلراين،  ط:  تيمية  ،  2النجدي، 
 )د.م(، مكتبة ابن تيمية، )د.ت(. 

التأويل،   .51 األقاويل يف وجوه  وعيون  التنزيل  حقائق  ،  الزخم ري الكشاف عن 
حممود بن عمر الزخم ري اخلوارزمي، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، )د.ط(، بريوت،  

 دار إحياء الرتاث العريب )د.ت(. 
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أمحد بن حممد بن إبراهيم، حتقيق: ، الثعليبالكشف والبيان عن تفسري القرآن،  .52
، بريوت،  1اإلمام أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: ا ستاذ نظري الساعدي، ط:

 م 2002 -ها1422دار إحياء الرتاث العريب، 
العرب .53 امليفري،    :ابنلسان  ا فريقي  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  منظور، 

 ،بريوت، دار صادر، بريوت، )د،ت(.  1ط:
،  )د.ط( القاهرة،  بعبد التواثيودر نولدكه، ترَجة: د. رمضان اللغات السامية،  .54

   دار النهضة العربية، )د.ت(.
، أبو عبيد، القاسم بن سالم، )د.ط(،)د.م(،  لغات العرب الواردة يف القرآن  .55

 ت(.)د.
رضا، حممد رشيد بن علي، وغريه من كتاب اجمللة، )د.ط(،)د.م(،    جملة املنار، .56

 )د.ت(.
امليداين، أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين النيسابوري، حتقيق:  جممع األمثال،   .57

 .بريوت، لبنان)د.ت( - حممد حمي الدين عبد احلميد، )د.ط( دار املعرفة 
بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، ابلوالء،    حممد،  أبو جعفر البغدادي احملرب،   .58

 .حتقيق: إيلزة لي نت شتيرت،)د.ط(، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، )د.ت(
بو حممد عبد احلق بن غالب  ، أابن عطيةاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،   .59

ر  ، بريوت، دا1بن عبد الرمحن ا ندلسي، حتقيق: عبد السالم عبد ال ايف حممد، ط:
ها. حتقيق: السيد ابن عبد املقيفود بن عبد الرحيم، )د.ط(   1422الكتب العلمية، 

 بريوت، دار الكتب العلمية، )د.ت(.
، ابن سيده، أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي، حتقيق:  احملكم واحمليط األعظم .60

 م.  2000، بريوت، دار الكتب العلمية، 1هنداوي، ط: دعبد احلمي
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ا، حتقيق: حممود خاطر،    ر عبد القاد، الرازي، حممد بن أبو بكر بن  خمتار الصحاح .61
 م. 1995ها ا  1415)د.ط(، بريوت، مكتبة لبنان انشرون، 

، ابن القيم، حممد بن أيب  مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني .62
، بريوت، دار الكتاب العريب،  2رعي، حتقيق: حممد حامد الفقي، ط:بكر أيوب الز 

 م.  1973ها ا  1393
أبو بكر حممد بن خلف، حتقيق: حممد خري رمضان يوسف،  املروءة، املرزابن،   .63

 . م1999 - ها 1420لبنان، دار ابن حزم، -، بريوت1ط:
الصحيحني .64 على  حتقيقاملستدرك  احلاكم،  عبدهللا  بن  حممد  النيسابوري،   ،  :

 . م1990  – ه  1411، بريوت، دار الكتب العلمية،1ميفطفى عبد القادر عطا، ط:
لعياض بن موسى اليحيفيب السبيت، املكتبة مشارق األنوار على صحاح اآلاثر،   .65

 العتيقة ودار الرتاث)د.م(، )د.ط(، )د.ت(. 
الرافعي، أمحد بن حممد بن علي املقري  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،  .66

 مي، )د.ط(، بريوت، املكتبة العلمية، )د.ت(.  الفيو 
لبنان،    -، بريوت2، د. إميل يعقوب، ط:املعاجم اللغوية العربية بدايتها وتطورها .67

 م. 1985دار العلم للماليني، 
ابن قتيبة، أبو حممد عبد هللا بن مسلم، حتقيق: دكتور ثروت عكاشة،  املعارف،   .68

    )د.ط(، القاهرة، دار املعارف، )د.ت(.
البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود، حتقيق:  عامل التنزيل يف تفسري القرآن،  م .69

سليمان مسلم    - عثمان َجعة ضمريية    - حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر  
 م.  1997 - ها 1417، دار طيبة للن ر والتوزيع،4احلرش، ط:



 

 

 
493 

 الشرعيةجملة العلوم  
 هـ 1442  ربيع اآلخر  التاسع واخلمسونالعدد  

 

عبده   زد العزيعب، الزجاج، إبراهيم بن السري، حتقيق: د.  معاين القرآن وإعرابه .70
 ها.  1424شليب، )د.ط(، القاهرة، دار احلديث، 

، الفراء، حيي بن زايد، حتقيق: أمحد يوسف جنايت، حممد علي جنار،  معاين القرآن .71
 إمساعيل شليب،)د.ط(، ميفر، الدار امليفرية للتأليف والرتَجة، )د.ت(.   حعبد الفتا 

واإلمالء .72 اإلعراب  ط: معجم  يعقوب،  بديع  إميل  د.  العلم  1،  دار  ،)د.م(، 
 م. 1983للماليني، 

الوسيط .73 حامد  املعجم  الزايت،  أمحد  ميفطفى،  إبراهيم  القاد،  حممد  رعبد   ،
 النجار، دار الدعوة، حتقيق: جممع اللغة العربية )د.ط(،)د.م(، )د.ت(.  

، ابن فارس أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي، حتقيق:  معجم مقاييس اللغة .74
 م.  1999 - ها 1420لبنان، دار اجليل،  -، بريوت 2حممد هارون،ط: معبد السال

  – دار إحياء الرتاث العريب    ، حممد بن عمر بن احلسن  الرازي،مفاتيح الغيب،   .75
 ها.  1420  -بريوت، الثالثة 

صفهاين، احلسني بن حممد، حتقيق:  ، أبو القاسم ا املفردات يف غريب القرآن .76
 حممد سيد كيالين،)د.ط(، لبنان، دار املعرفة، )د.ت(. 

، أبو اخلري  املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة .77
الرمحالس اوي، حممد بن   ،  1بن حممد، حتقيق: حممد عثمان اخل ت، ط:   نعبد 

 م.  1985  -ها1405بريوت، دار الكتاب العريب، 
بن حممد بن خلدون احلضرمي،   نعبد الرمح، ابن خلدون،  مقدمة ابن خلدون .78

 م. 1984، بريوت، دار القلم،  5ط:
، )د.م(، مطبعة  3حملمد عبد العظيم الزُّْرقاين، ط:مناهل العرفان يف علوم القرآن،   .79

 عيسى البايب احلليب وشركاه،)د.ت(.



 

 

 
494 

 األساليب والعادات العربية وأثرمها يف البناء القرآين
 د. عاصم بن عبدهللا بن حممد آل محد 

الفقه .80 أصول  يف  باملوافقات  إبراهيم  ال اطيب،  الغرانطي،  ،  الل مي  موسى  ن 
دراز، ط: بتحقيق:  1حتقيق: عبدهللا  أخرى  وطبعة  )د.ت(،  املعرفة،  دار  بريوت،   ،

 م.1997 - ها1417،)د.م( دار ابن عفان، 1م هور سلمان،ط: 
املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد البغدادي، حتقيق: السيد  النكت والعيون،   .81

دار الرحيم)د.ط(،  عبد  بن  املقيفود  عبد  العلمية    ابن  لبنان،    -بريوت    -الكتب 
 )د.ت(.

  ، ، ابن ا ثري، أبو السعادات املبارك بن حممدالنهاية يف غريب احلديث واألثر .82
حتقيق: طاهر أمحد الزاوي ا حممود حممد الطناحي،)د.ط(، بريوت، املكتبة العلمية،  

 م.  1979ها ا  1399
أيبك، حتقيق: أمحد ا رانؤوط  ، اليففدي، صالح الدين خليل بن  الوايف ابلوفيات .83

 م. 2000ها ا  1420وتركي ميفطفى، )د.ط(، بريوت، دار إحياء الرتاث، 
 يب العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم ابن  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،   .84

   م.1900بريوت، الطبعة: ا وىل،  – خلكان، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر 
 

 * * * 



 

 

III. Documentation: 

1. Footnotes should be placed on the footer area of each page 

respectively. 

2. Sources and references must be listed at the end. 

3 - Sample images of the verified/edited manuscript are inserted 

in their respective areas. 

4 - Clear pictures and graphs that are related to the research are 

included in appendices. 

IV. In case the author is dead, the date of his death, in Hijri 

calendar, is used after his name in the main body of research. 

V. Foreign names of authors are transliterated in Arabic alphabet 

followed by the Latin characters between brackets). Full 

names are used for the first time the name is cited in the paper.    

VI. Submitted articles for publication in the journal are refereed by 

two reviewers, at least. 

VII. The modified article should be returned on a CD-ROM or via 

an e-mail to the journal. 

VIII. Rejected article will not be returned to authors. 

IX. Authors are given two copies of the journal and fifteen reprints 

of his article. 

Address of the journal: 

All correspondence should be sent to the editor of the Journal of 

Shari'ah Studies: 

Riyadh,11432 PO Box 5701 

Tel: 2582051 - Fax 2590261 

www. imamu.edu.sa 

Email : islamicjournal@imamu.edu.sa 

 

 



 

 

Criteria of Publishing 

 

The Journal of Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

for Shari'ah Studies is a peer reviewed journal published by the 

Deanship of Scientific Research in the campus that publishes 

scientific research according to the following regulations: 

I. Acceptance Criteria: 

1.Originality, innovation, academic rigor, research methodology 

and logical orientation. 

2. Complying to the established research approaches, tools and 

methodologies in the respective discipline. 

3. Accurate documentation. 

4. Language accuracy. 

5. Previously published submissions are not allowed. 

6.Submissions must not be extracted from a paper, a 

thesis/dissertation, or a book by the author or anyone else. 

II. Submission Guidelines: 

1. The author should write a letter showing his interest to 

publish the work, coupled with a short CV and a 

confirmation that the author owns the intellectual property of 

the work entirely and he won't publish the work before a 

written agreement from the editorial board.    

2. Submissions must not exceed 60 pages (A4). 

3. Submissions are typed in Traditional Arabic, in 17-font size 

for the main text, and 13-font size for notes, with single line 

spacing. 

5.  Three copies must be submitted to the journal with an 

abstract in Arabic and English that does not exceed 200 

words in size.  

 



 

 

 
 
Editor -in- Chief 
 
 Prof. Asmaa Bint Abdul-Aziz Al-Dawood 
Higher Institute for Dawah and Ihitisab- Dawah department 
 
 Prof. Adel Mubarak Al-Mutirat 
Kuwait University- College of Sharia and Islamic Studies  
 
 Prof. Abdullah Ibn Muhammad Al-Omrani 
Majmaah University - Fundamentals of Jurisprudence 
 
 Prof. Muslim Ibn Muhammad Al-Dosari 
College of Fundamentals of Religion - Almajmaah 
University 
 
 Prof. Ali Ibn Abdul Aziz Al Matroudi 
Fundamentals of Jurisprudence department- College of 
Shari'ah 
 
 Dr. Mansour Ibn Abdul Rahman Al-Haidari  
The Higher Judicial Institute - department of Shari'ah Policy 
 
Dr. Ibrahim Mustafa Adi 
Othman Ibn Foudi University Nigeria - Islamic Studies 
 
Dr. Hisham Abdel Aziz Mohammed Al-Sharqawi 
Deanship of Scientific Research 
 



 

 

  
 
 
 
 
 

Chief Administrator 

H.E. Prof. Ahmed Ibn Salem AL-Ameri 

President of the University 

 

Deputy Chief Administrator 

Prof. Abdullah Ibn Abdulaziz Al-Tamim 
Vice Rector for Graduate Studies and Scientific Research 
 
 
 
Editor -in- Chief 
Prof. Hamad Ibn Abdul Mohsen Al-Tuwaijri 
College of Fundamentals of Religion –Imam Mohammad Ibn 
Saud Islamic University 

 

Managing editor 
Dr. Ali Ibn Abdullah Al-Qarni 
Vice Deanship of Scientific Research for Research Chairs 
 
 
 


	المقدمة عربي
	1-الغلاف
	2- رقم الإيداع
	3- البسملة
	4- المشرف العام
	5-قواعد النشر
	6-المحتوى

	البحث رقم 1  أنواع الحزن[1928] بعد تعديل الايا
	البحث 2 المنهج النبوي في تأصيل خلق النزاهة بعد التعديل مع المعلومات[1931]
	البحث 3 ____الترجيح بين أوجه الإختلاف مع اسم الباحث
	البحث 4 الجمع بين العشاءين[1937] بعد تعديل الايات
	البحث 5 قادح فساد الاعتبار وتطبيقاته من كتاب نيل الأوطار كامل[1940]
	البحث 6 الأساليب والعادات بعد التعديل
	المقدمة الشرعية إنجليزي (2)

