قواعد النشر
أوالً  :شروط النشر

- 1أن يكون البحث متسماً باألصالة واالبتكار ،واملنهجية العلمية ،وسالمة االجتاه ،وصحة اللغة ،وجودة األسلوب.
- 2أال يكون البحث قد سبق نشره ،أو قدم للنشر جلهة أخرى.
- 3مجيع البحوث املقدمة للنشر يف اجمللة خاضعة للتحكيم.

ثانياً :تعليمات النشر

- 1يرسل الباحث حبثه إلكرتونياً على املوقع التفاعلي للمجلة ./http://journals.qu.edu.sa
- 2يطبع البحث بواسطة احلاسب اآللي بربنامج ( )Microsoft Wordو ) (pdfمتوافق مع ( )IBMوعلى وجه واحد
فقط ،ويكون على ورقة مقاس ( )A4مع ترك ( 3سم) لكلل هلام  ،ومرقملة ترقيملاً متسلسلالً ،مبلا يف ذلل األشلكا
واجلداو .
 - 3يقللدم الباحللث مل للاً للبحللث بللاللغتو العربيللة وا لي يللة ،حبيللث ال ت يللد كلماتلله عل ( )200كلمللة أو صللفحة
واحدة.
- 4تك للون الكتاب للة بل لاخلط املش للهور [ ]Traditional Arabicالعن للاوي حبج للم ( )20أس للود ،وامل للن حبج للم ( )16ع للاد ،
واحلواشي حبجم ( )14عاد .
 - 5تكتب اآليات القرآنية برسم ملحف املدينة.
- 6ال ت يد صفحات البحث ع مخسو صفحة.
- 7يكتب الباحث عنوان البحث ،واسم الباحث ،وعنوانه ،ولقبه العلمي ،واجلهة اليت يعمل بها باللغتو.
- 8يتم التوثيق م امللادر واملراجع وفق ما يلي:
أ ) الكتللب :ذكللر امللللدر أو املرجللع يف احلاشللية ،فيضللع الباحللث رقملاً للحاشللية يف املكللان املناسللب ،ثللم يضللع احلاشللية
أسفل اللفحة.
ب ) الدوريات :يتم توثيقها يف احلاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية ،ورقم اجمللد والعدد واللفحة.
- 9توضع حواشي كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم احلواشي متسلسالً م أو البحث إىل نهايته.
- 10يف فهرس امللادر واملراجع يبدأ بذكر اسم الكتاب كامالً ،ثم مؤلفه ،وسلنة الوفلاة ،ودار النشلر ،وسلنة الطبلع ،وكلذا
يف الدوريات يذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم اجمللة وعددها.
- 11عنلد ورود األعلالم يف ملن البحلث أو الدراسلة ،تلذكر سلنة الوفلاة بالتلاري اهلجلر إذا كلان العللم متلوفى مثلا ( :ت
260هل) ،وإذا كانت األعالم أجنبية فإنها تكتب حبروف عربيلة ،وبلو قوسلو حبلروف التينيلة ،ويلذكر االسلم كلامالً
عند وروده ألو مرة.
- 12ال جيوز إعادة نشر أحباث اجمللة يف أ مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي م رئيس التحرير.
- 13يعطى الباحث نس تو م اجمللة ،وسبع مستالت م حبثه املنشور .
- 14يلت م الباحث بإجراء التعديالت املنلوص عليها يف تقارير احملكمو ،مع تعليل مامل يعد .
- 15تعرب املواد املنشورة يف اجمللة ع آراء أصحابها فقط.

عناوي املراسلة

اجمللة العلمية جلامعة القليم (العلوم الشرعية)
مجيع املراسالت ترسل باسم رئيس حترير اجمللة:
املوقع ا لكرتونيhttp://journals.qu.edu.sa :
الربيد ا لكرتونيqu.mgllah@gmail.com :
هاتف اجمللة00966163800050 :
حتويلة رئيس التحرير 8598 :حتويلة أمو اجمللة8597 :
جوا اجمللة00966593220358 :

ب
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جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص ص ( .338-1يناير2011م/حمرم 1432هـ)

ج

المجلد ( – )8العدد ()4

مجلة

شوال 1436هـ  -يوليو 2015م

النشر العلمي والرتمجة

د

هيئة التحرير
رئيس التحرير
أ .د .عبدالعزيز بن حممد الربيش
األستاذ الدكتور بقسم الفقه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

األعضاء
أ .د .إبراهيم بن صاحل احلميضي
األستاذ الدكتور بقسم القرآن وعلومه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .عبداهلل بن عبدالعزيز الغصن
األستاذ الدكتور بقسم السنة وعلومها ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .عبدالعزيز بن حممد العويد
األستاذ الدكتور بقسم أصول الفقه ،كلية الشريعة والدارسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .علي حسني شطناوي
األستاذ الدكتور بقسم األنظمة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

د .يوسف بن على الطريف
األستاذ املشارك بقسم العقيدة اإلسالمية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

د .حممد بن عبد الرمحن الدخيل
األستاذ املشارك بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أمني اجمللة
د .حممد فوزي عبد اهلل احلادر
أستاذ الفقه املساعد ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

رقم اإليداع 1429 / 2028 :
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جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)4ص ص ( 1742-1305شوال 1436هـ/يوليو 2015م)

ه

مقدمة


احلمدهللربالعاملنيوالصالةوالسالمعلىأشرفاألنبياءواملرسلني،نبيناحممدعليه
وعلىآلهأفضلالصالةوأمتالتسليم...أمابعد ،
فتقدمهيئةحتريرجملةجامعةالقصيمالعلمية"العلومالشرعية"بنييديقرائها
اجمللد الثامن  /العدد الرابع ،وقد حوى جمموعة من األحباث املتخصصة يف علوم
الشريعةوهيعلىالنحواآلتي :


منهجالقرآنالكريميفتوجيهالصحابة .

يعرضخصوصيةالصحابة -رضواناهللعليهم  -منخاللالتعرفعلى
املنهجالقرآنييفتوجيههمواهتمامهبهم،وأهمجوانبالتوجيهالقرآنيللصحابة،
وأساليبالتوجيههلم .


حديثعبداهلل بنعباسيفقصةخلعامرأةثابتبنقيس"دراسةحديثية

حتليلية" .




هـ

مقدمة

و

يعتينالبحثبدراسةقصةمشهورةيفالسنةالنبوية،وهيقصةثابتبنقيس
مع امرأته حيث طلبت مفارقته ،علما أن هذه القصة مليئة بالفوائد ،واآلداب
األسرية،وفيهاإبرازواضححلفظاإلسالمملكانةاملرأة،وجانباإلنصافوالعدالةيف
اإلسالممبايتعلقبأحكاماألسرةوحدودالعالقةالزوجية .


أحكامنفقةالزوجةالعاملة .

عاجل البحث كثرة سؤال الناس عن احلكم الشرعي خلروج الزوجة من بيت
زوجهاللعمل،منخاللبياناألقواليفاملسائلاخلالفيةحلكماإلنفاقعلىالزوجة
العاملة ومسقطاتها ،وحكم عملها خارج املنزل سواء أكان برضا زوجها أم ال،
وعرضاألدلةوالتعليالتلكلقول .


تقويمالنظريفمنهاجالعزبنعبدالسالميفقواعدهالكربى"حتليلداخلي

للنظراملصلحي" .
ناقشموضوعاملصلحةمنخاللكتابالقواعدالكربىللعزبنعبدالسالم
نقاشامنهجيااستحضرفيهاالمتداداتاملعرفيةللمصلحةباعتبارهامنمهماتالقواعد
الشرعيةيفالفقهاإلسالمي،وسبباختيارهالعزبنعبدالسالم؛ملاميثلهكتابهمن
جتديديفجمالالتأليفاألصولي .


املوازنةبنيمنهجأئمةالنقداملتقدمنيواملتأخرينيفاحلكمعلىاحلديثمن

خاللدراسةحديث"أنامدينةالعلموعليبابها" .
يتعرضلبيانمنهجأئمةالنقدالكباراملتقدمنييفاحلكمعلىاحلديثمقارنا
مبنهجمنخيالفهميفهذاممنعرفبالتساهليفاحلكمعلىاألحاديثدونمراعاة
للقواعداليتتتابععليهااألئمةبالنظرألحوالالسند واملنت،وقداختارحديث"أنا
مدينةالعلموعليبابها"كنموذجهلذاالبحث .

مقدمة


ز

النصرانيةيفنيوزيلندا .

جاء البحث لعرض النصرانية يف نيوزيلندا عرضا موجزًا ،يتبني منه دخول
النصرانية إىل نيوزيلندا ،وطوائفها املوجودة فيها ،وأشهر معتقدات تلك الطوائف،
وأماكنوجودهاوأعدادها .


تعديلالناقدللراويوعدمكتابتهعنه"مقارنةاألحوالواألسباب".

هو جتلية صورة من اجلوانب التطبيقية ملفهوم الكتابة عن الراوي عند النقاد،
وتوضيح التطبيق العملي يف اجلمع بني تعديل الراوي وعدم الكتابة عنه مع بيان
األسباب والعلل اليت من أجلها مل يكتبوا عن أولئك الرواة ،مع التأكيد أن عدم
الكتابةاليستلزمجرحالراوي .
نأملأنجيدالقرّاءمايفيدهميفهذهالبحوثالعلميةاحملكّمة،وآخردعواناأنِ
احلمدهللربالعاملني،وصلىاهللوسلمعلىنبيناحممدوعلىآلهوصحبهأمجعني .

رئيس حترير اجمللة
أ.د .عبدالعزيز بن حممد الربيش
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المحتويات
منهجالقرآنالكريميفتوجيهالصحابة 

صفحة

د .مشرف بن أمحد مجعان الزهراين 1305 ................................................

حديثعبداهللبنعباسيفقصةخُلْعامرأةثابتبنقيسدراسةحديثيّةحتليْليّة 

د .رائد بن محد بن خالد السليم 1401 .................................................

(أحكامنفقةالزوجةالعاملة) 

د .حممد أمحد علي واصل 1441 .......................................................

تقويمالنظريفمنهاجالعزبنعبدالسالميفقواعدهالكربى"حتليلداخليللنظر
املصلحي" 

د .حممد الريوش 1493 .................................................................

املوازنةبنيمنهجأئمةالنقداملتقدمنيواملتأخرينيفاحلكمعلىاحلديثمن
خاللدراسةحديث«أَنَا َمدِيَنةُا ْلعِلْمِوَعَلِيٌّبَابُهَا» 

د .عصام بن عبد هللا السناين 1519 ....................................................

النصرانيةيفنيوزلندا 

د .علي بن عمر بن حممد السحيباين 1625 .............................................

تعديلالناقدللراويوعدمكتابتهعنهمقاربةاألحوالواألسباب 

د .عبدهللا بن فوزان بن صاحل الفوزان 1693 .............................................
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منهج القرآن الكرمي يف توجيه الصحابة
د .مشرف بن أمحد مجعان الزهراين

أستاذ مشارك ،جامعة سطام بن عبد العزيز
كلية الرتبية ،قسم الدراسات اإلسالمية
القرآن وعلومه
ملخص البحث .حتت عنوان( :منهج القرآن الكرمي يف توجيه الصحابة) رغبت أن أمجـ اريـم مـن أفرا ـه ،ـالقرآن
الكرمي  -إىل جانب أنه كتاب هداية ونور – نب دائم الفـي  ،ال ينضـب وال ييـي  ،والصـحابة غـرج جبـأل ا مـة،
لذا حرصت على معر ة خصوصية الصـحابة روـوان ت تعـاىل علـيهم ،مـن خـالل التعـرل علـى معـاه ااـنهج القـرآ
يف توجيههم ،وبعـد الوقـول علـى ـار تلـب الرتبيـة علـيهم أوالا مث علـى مـن يتىسـى ـم .وأعتقـد أن ااباحـه هنـا قـد
وّت إىل حد كبم بذلب:
اابحه ا ول (اهتمام القرآن الكرمي ابلصحابة) عـين ببيـان علـو شـى م ،وثنـا ت تعـاىل علـيهم ،وأمـر نبيـه
عليه الصالج والسالم ابالهتمام م ،م إااحة عن التوجيهات العامة وارياصة هلم رووان ت عليهم.
أمــا اابحــه ال ــا (أهــم جوانــب التوجيــه القــرآ للصــحابة) ى ضــت ايــديه يــه عــن التوجيهــات العقديــة
والفقهية التشريعية واالجتماعية وا خالقية والسياسية والعسكرية.
وفَـ ـ بول اابحـ ــه ال الـ ــه يف (أسـ ــاليب التوجيـ ــه القـ ــرآ للصـ ــحابة) م ـ ـ  :التعلـ ــيم وبيـ ــان اريطـ ــى ،وايـ ــه
والتشجي  ،والتنفم من أ عال الكفار واانا قأل ،والعِتاب ،وخمافبة العق والعاففة.
مث اريامتة اليت ومنتها خالصة رأيي ،وكان من أهم النتائج اليت توصلت إليها:
ـذب عــنهم ،وصـيانة مكـانتهم ،ذلــب أن
-1أمهيـة إجـالل الصــحابة الكـرام روـوان ت علــيهم ،وإكـرامهم ،وال ّ
التوجيهات الرابنية هلم كونت منهم قامات شاخمة راسخة اإلميـان قَ ِـدرت علـى حتمـ ا مانـة ،مث علـى إيصـاهلا امانـة
وإتقان ،لهم الفض بذلب بعد رسول ت .

1305

1306

مشرل بن أمحد مجعان الزهرا

ـااب يف الصـحابة روـوان ت
-2ورورج إبراز تلب التوجيهات ارياصة ومن َمثّ التىدب ا ،ا كمـا أثّـرت إب ا
عليهم؛ سيكون هلا ذات ا ثر أو قريباا منه على ك مؤمن حريص على التىسي م والسم على منواهلم.
-3التوجيهات اليت قصد ا الصـحابة أوالا تنبهنـا إىل ااانـب اريطّـا يف بـين آدمِِ ،بكْـم البشـرية مـن جهـة،
وانتفـا العصـمة عــنهم مـن جهـة أخــر  ،ومـ ذلـب نـراهم فبقـوا الشـريعة ِبــذا مها حـ بعـد و ــاج النـ  وخباصــة
إابن اريال ــة الراشــدج ،ا مــر الــذه يـ هن – مبــا ال يــد ــاالا للشــب -علــى أن التطبيــك الكامـ للشـريعة كــن إذا
التوجه ،وهذا أحد مكامن صالح الشريعة لك زمان ومكان.
وحسن ّ
صدقت اإلرادج َ

منهج القرآن الكرمي يف توجيه الصحابة

1307

املقدمة
احلمد هلل العلي القدير ،أنزل القرآن هدىً ونورًا وبصائر وذكررى وثبيتًرا وثقويًرا ،فهرو
شفاء ورمحة ألهل اإليان ،وحجة وبرهان على أهل الضاللة واخلسران.
فقد حظي صحابة النيب صلى اهلل علته وسلم بالنصتب األوفر من هرد القررآن
الكريم ألنهم جتل القتادة والريادة لألمة بأكملها ،وملا اخ ص اهلل ثعاىل قلروبهم بره مرن
لر للحررس وسرركتنة ولترره وابم نران برره ،ومررن ررم كانرو ال وجتهرران القرآنتررة للصررحابة
خاصة جديرة بالدراسة لذا كبرن الدراسان  -وحس هلا أن ثكبر – حرول ثوجتهران
القرآن الكريم لألمة عامة ،وال أن جترل القترادة را هملره مرن ثيعران خاصرة ه را وىل
دراسة معامل ال وجتهان القرآنتة له حبتث ي م وبراز ثلك اخلصوصتة دومنرا عرز لل لره عرن
جمموع األمة وومنا متتتزه بأولتة ال شكتل باع ياره بلتعة اجلند وغرة جري األمرة ،وهلرذا
اخرتن دراسة هذه ال وجتهان ويانًا مين بأنه ال يصلح آخر هرذه األمرة وال را صرلح بره
أوهلا ،واق ناعًا بأن بيقة الصحابة كانو – وس ظل – هي املنارة األوىل وحمرور القردوة
لكل األجتال .فالدارسة ثنصرب علرى هرذه ال وجتهران اخلاصرة لصرحابة الرنيب الكرريم
صلى اهلل علته وسلم ،وهي اليت صرح فتها أو أملح وىل أنها موجهة وىل أعتان الصحابة
بقرررائن السررتا أو سرريب النررزول دومنررا وغفررال الع يررار العمومتررة اخل ررا القرآنرري
للصحابة رضي اهلل عنهم ولغريهم من أفراد األمة ،وذ العربة بعموم اللفظ ال خبصرو
السيب ،كما هو مقرر علم األصول ،فاملراد األلفاظ ولتس خصرو

األسريا (،)1

ومررن ررم ثرروىل الياحررث ثقسررتم هررذه ال وجتهرران ووبررراز مقاصرردها وآ ارهررا مررن خررالل
مياحث ال ة:
( )1انظر :الفروق ( )114/1وقد أص يه القرايف هلذ ااسىلة ابلتفصي وأورد لذلب عشرج أم لة .وا شبا
والنظائر ( .) 134/2وأص هلذ القاعدج من ااعاصرين الدكتور عماد الدين رشيد يف كتابه (أسباب النزول
وأثرها يف بيان النصوص) ص .415-393
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األول :اه مام القرآن الكريم بالصحابة.
الباني :أهم جوانب ثوجته القرآن للصحابة.
البالث :أسالتب ال وجته القرآني للصحابة.
وقرررد ارررى اليحرررث ارررو اإلفررراز الرررذ ال يفررررت اق نرررا

الفوائرررد امل علقرررة

باملوضرروع ،مسر هديًا – بعررد آيرران القرررآن الكررريم – بصررحتح السرررية ومن قررى ال فسررري
وأسيا النزول ل كون معلوماثه أو س ون ائجه أد  ،راجتًا مرن اهلل ثعراىل أن يوفقنرا وىل
بلوغ املقصد لتأثي اليحث علرى النحرو املناسرب واملراث  ،ولتكرون وضرافة نافعرة للبقافرة
واملك ية اإلسالمتة.
أمهية البحث
الصحابة الكرام هرم كوكيرة هرذه األمرة ،الرذين اخ رارهم اهلل ثعراىل لصرحية نيتره
حممررد صررلى اهلل علترره وسررلم ،وكرربريًا مررا دار بَلدلررد الر فكري شررحونهم وأحررواهلم.
وحتث ون اهلل ثعاىل أكرمين باالخ صا

الدراسان القرآنتة ،ارثأيو وعرداد دراسرة

موجزة من خالل القرآن الكريم عرن هرذه الكوكيرة رضروان اهلل ثعراىل علرتهم أ عر .
وأخذن امل العة وال نقتب فظهرن لي مسائل جلتلة خت ص بهرم دون غريهرم ،فهرم
العضرد املر

الرذين ملروا مشرا ثلقرري الرردعوة اب رداءً ،ررم مناصررثها وثأيترردها ،ررم

اس تعابها وثعلمها ونشرها كاملرة كمرا ثلقوهرا عرن رسرول اهلل صرلى اهلل علتره وسرلم،
ف تقنو أنهم حظو بنوع من العناية فريد ال ي وفر ألحرد غريهرم ،وأع ر هم مكنرة نرادرة
جعل هم هداة ومرب خالل الفرتة الراشدة ،بل بوال مدة بقائهم الذ اسُْوْ َفيد مترام
السنة العاشرة بعد املائة للهجرة .فأيقنو أن حببًا و عنوان( :مرنه القررآن الكرريم
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ثوجته الصحابة) وافر البمرة ،وجلتل الفائردة ،فكران هرذا اليحرث الرذ فرده القرار
الكريم ب يديه بفضل من اهلل ثعاىل وثوفتقه.
سبب االختيار
ثفتُّ ًحا لظالل األهمتة اآلنفة ،ولأل ر اجللتل الذ خلّفره الصرحابة الكررام هرذه
األمة؛ فإن هنالك دواف أخرى حدن بي الخ تار هذا اليحث منهرا :احلاجرة امل جرددة
لدراسرة مرنه القرررآن الكرريم ال وجتره واإلعررداد علرى ارو عررام .باإلضرافة وىل ث ير
ال وجتهان القرآنتة واضحة اخلصوصتة بالصرحابة رضروان اهلل علرتهم .وىل جانرب بتران
اآل ار اإلفابتة لل وجتهان القرآنتة الكرية على جتل الصحابة م على من جاء بعدهم.
م مراعاة ثوضرتح مكانرة الصرحابة علرى ارو هرافظ علرى خصوصرت هم دون أن يرايز
بتنهم وب األمة.
الدراسات السابقة
ملا شررعو ثقلترب املصرادر العلمترة اج هردن ال عررا علرى املحلفران الريت
و
اخ صو بالصحابة وهي وافرة كما هو ظاهر ،ومنها ما هو قديم وحديث ،ومما وقف ُ
علته وكان قرييًا من موضوع اليحث:
- 1ك ا (صحابة رسول اهلل صلى اهلل علته وسلم الك را والسرنة) لعترادة
أيو الكيتسي ،نشرثه دار القلرم عرام 1407هرر ،وهرو ك را رائرس ،فتره جهرد برتن،
عرا فته بالصحابة ،و دث عن فضلهم وال فاضل بتنهم وعردال هم . . .وغرري ذلرك،
وكان أقر عناوينه وىل موضروع حببري هرو (مرا ورد ك را اهلل مرن فضرل الصرحابة)
حتث وجدث فته وملاحان مفتدة ضمن ستا مغاير للستا الذ أحبث فته.
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- 2ك ا (فضائل الصحابة القرآن) ،نشرثه مك ية الصحابة ،وأصله رسرالة
ماجس ري أعدها األس اذ سعتد أمحد هاشرم ،وقرد وجردن بعرن عناوينره الداخلترة
ثقابعًا م املوضوعان امل روقة حببي وال أنها مسا الفضائل ،بتنما مسرائل حببري
مسا ال وجتهان واإلعداد.
وأود اإلشررارة وىل أن الن ررا العلمرري اخلررا

بالصررحابة رضرروان اهلل علررتهم كرريري

ووافررر كمررا هررو معلرروم ،وال أنرري مل أجررد – حرردود علمرري وجهررد

 -مصرردرًا

ختصص هذا العنوان على وجه ال حديد .ومر ذلرك حرصرو علرى اإلفرادة مرن كرل
املصادر اليت أمكنين الوصول ولتها رغية و راء املوضوع واس تفاء مسائله.
مصطلحات البحث
أبرز مص لحان اليحث ال ة هي:
أ) الصحايب :وللعلماء أقوال م عددة ثعريفه ،ومما أ ر عنهم ذلك:
ثعريف ابن كبري رمحه اهلل ،قال« :من رأى رسرول اهلل  وون مل ث رل صرحي ه
وون مل يرو عنه شتًا»(.)2
وعرا ابن الصالح الصحابي بأنه «كل مسلم رأى النيب .)3(»
وقال ابن حجر

ثعريفهُ « :هود دمنْ لَ َقيد النَّيبَّ ُ م ْحمَنًا بَهَ ،دومداند عدلَى

و رِدَّةٌ فَي ا ْلأَصدحِّ»(.)4
ا ْلإِسْلَامِ ،دوَل ْو ثدلدلَّلَ ْ

( )2الباعه اي يه شرح اختصار علوم ايديه ( ص .) 163
( )3علوم ايديه ( ص .) 293
( )4خنبة الفكر يف مصطلح أه ا ثر – ملحك بسب السالم .)724 /4( -
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وقوله ( األصح) ينيه وىل خالا ب العلماء بقاء مسة الصحية ملن ارثد م
أسلم كاألشعث ابن قتس ،فابن حجر هنا يرجح بقاء وصف الصحية ،وعلة
ذلك أن األعمال ال ثي ل وال باملون على الكفر.
وذهب بائفة أخرى من العلماء وىل زوال وصف الصحية عنه ،ألن الردة يط
العمل ،ورجح أبو احلسن القار ذلك(.)5
ب) سبب النزول :ومن ال عريفان الواردة فته:
قول اجلالل الستوبي« :هو ما نزلو اآلية أيام وقوعه»(.)6
وقول الزرقاني« :هو ما نزلو اآلية أو اآليان م حد ة عنره أو ميتنرة حلكمره أيرام
وقوعه»( .)7وهذا أمت من ثعريف الستوبي الح وائه حدودًا ثرسم معامل هذا االص الح
االص الح بدقة.
ج) املنهج:
اج هررد علمرراء اليحررث العلمرري وضر ثعرراريف للمررنه  ،وكرران مررن أبرررز مررن
ثصدى لذلك:
- 1الدك ور علي سامي النشرار الرذ عررا املرنه بأنره« :بريرس اليحرث عرن
احلقتقة أ علم من العلوم ،أو أ ن ا من ن اقان املعرفة اإلنسانتة»(.)8
- 2الدك ور عيد الرمحن بردو  ،وقرد عررا املرنه بأنره «ال ريرس املرحد وىل
الكشف عن احلقتقة العلوم بواس ة بائفة من القواعد اليت ثهرتمن علرى سرري العقرل
و دد عملتاثه ح ى يصل وىل ن تجة معلومة»(.)9
( )5شرح خنبة الفكر ( .) 576-575 / 1
( )6لباب النقول ( ص .) 4
( )7مناه العر ان ( .) 106 / 1
( )8نشىج الفكر الفلسفي عند ااسلمأل ( ص .) 7
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وثعريررف الرردك ور برردو أوعررب مررن ثعريررف النشررار ألنرره ثضررمنه ،وزاد علترره
القواعد املنظمة للمنه .
ومن خالل هذين ال عريف يكن أن خنلص وىل أن املراد براملنه

هرذه الدراسرة

هو ال ريقة اليت رمسها القرآن الكريم ثوجته وثعلتم الصحابة رضوان اهلل علتهم.
منهج البحث
ان هجو الدراسة املنه الوصفي واملنه ال حلتلي ألنهمرا األكبرر مالئمرة لفكررة
اليحث وموضوعاثه ،ولر ا يلحظ القرار الكرريم ثرداخل هرذين املرنهج وبران بررح
املوضوعان ومعاجل ها ،فهذا أمر بدهي اليحث العلمي.
التمهيد
لقد أكمل اهلل ثعاىل هلذه األمة الدين وأمت علتها النعمة ورضي هلا اإلسرالم دينرا
وحممردًا صررلى اهلل علترره وسررلم نيتًرا ورضرري لنيترره الكررريم صررحابة هررم خررري مررن أقلررو
األرض بعد األنيتاء فذكرهم الك ب السابقة بأحسن وصف وأرف متبترل وأخررب عرن
رضاه عنهم غري آية من ك ابه الكريم وملا كران لصرحابة الرنيب صرلى اهلل علتره وسرلم
هرذا القردر العظرتم فهرم محلرة هرذا الردين وناصررو هرذا الرنيب ،ومعلمرو هرذه األمررة،
ال ربانتًرا قرادرًا علرى
اجتهو عناية القرآن الكريم ب علتمهم وثربت هم ،لتكون جتلهم جرت ً
محررل أمانررة ال يلتررع وال علررتم والنصرررة واملررحازرة ،فررال ولررو موقررف

رراعي أو فرررد

ال هلذه النفوس ووعدادًا هلذه
ه ا وىل ثوجته وورشاد وال نزل القرآن الكريم بذلك صق ً
القلو اليت هي بلتعة النور امليارك لليشرية.
( )9مناهج البحه العلمي ( ص .) 5
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وقد ثعددن منراحي ال وجتهران القرآنترة للصرحابة الكررام ،فهري ثريين العقتردة
الصحتحة وثلفرو وىل مرا والفهرا مرن ثصررفان ،وث جره وىل ثعلرتمهم أحكرام اإلسرالم
ومعامل احلالل واحلرام ،وثركز على اجلوانب األخالقتة واالج ماعترة ،وال ثغفرل عرن
املتدان الستاسري والعسركر  ،وبهرذا ث حقرس هلرذه ال وجتهرانَ الشرمولتة وال كامرلُ
جماالن حتاة الصحابة ،ف حرول داخلرهم وىل باقرة م امرة املرورد م نامترة الع راء ،ووذا
كان اليحث يرثكز على ثوجتهان القرآن الكريم للصحابة رضي اهلل عنهم وخصائصها
واقعهم العملي ،فإن هذا  -احلقتقة – فرع علرى اه مامره

املمتزة وأ رها الرتبو

بالصرحابة اه مامًرا عامًرا وثعاهرده ويرراهم ثعاهردا شررامالً ،وهرو مررا سرت جلى امليحررث
ال الي:
املبحث األول :اهتمام القرآن الكرمي ابلصحابة
ملا كان صحابة النيب  هم نواة األمة املسرلمة العظتمرة وبرذرة ات مر اإلسرالمي
الكيري ،فرال يسر غر اه مرام القررآن الكرريم بهرم اه مرام الرزارع بزرعره ي عاهرده بكرل
ألوان الرعاية ومن هنا متبل االه مام القرآني بالصحابة مظاهر عردة ،نللرص أهمهرا
فتما يلي:
أوالً :ذكرهم وإعالء شأهنم
فصورة الصحابة

القرآن الكريم صورة مشرقة؛ وذ ذكرهم اهلل عز وجل

مقرتن بعلو الشأن ورفعة الذكر ،ولعل من أوضح اآليان الدالة على ذلك قوله
ثعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
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ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ [الف ح ،]29 :ففي هذه اآلية
وصف مفصل ألهم الصفان اليت ي متز بها صحابة النيب  م ضمنة أيضًا عالمان
ال قوى واإلخال

فتهم ،والذ ث متز به هذه اآلية الكرية ما يلي:

- 1أنها قرنو ب صحابة النيب  وب نيتهم قران ع ف «واخلررب عنره وعرنهم
قوله ثعاىل :ﭽﭗﭼ»(.)10
- 2أنها

عو أهم صفان ال كامل النفسري شلصرتة الصرحابة رضروان اهلل

علتهم ،فهناك ثوازن بر جانرب الشردة وجانرب اللر وذ ي جلرى كرل جانرب منهمرا
موضررعه فهررم أشررداء علررى الكفررار رمحرراء بتررنهم "و اجلم ر هلررم ب ر هرراث اخلل ر
امل ضررادث

-الشرردة والرمحررة  -ويرراء وىل أصررالة آرائهررم وحكمررة عقرروهلم ،وأنهررم

ي صرررفون أخالقهررم وأعمرراهلم ثصرررا احلكمررة والرشررد فررال ثغلررب علررى نفوسررهم
حممدة على أخرى وال يندفعون وىل العمل باجليلة وعدم الروَّية"(.)11
ال ب ر هررذا اجلانررب العملرري مترردان احلترراة ،وب ر اجلانررب
كمررا أن هنرراك ثكررام ً
العيررراد  ،يظهررررر ذلررررك

قولرررره ثعرررراىل :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ ،فررإذا كرران صرردر اآليررة يررذكر سررريثهم متررادين
احلتاة ،فإن هذا اجلرزء يصرف اجلانرب العيراد اخلرا

بترنهم وبر اهلل عرز وجرل فهرم

دائيون على الصالة آنراء اللترل وأبرراا النهرار وقرد أشرار وىل هرذا املعنرى قولره ثعراىل:
ﭽﭝ ﭼ وهو عام لتس خاصًا بالنيب  أو غريه " أخر خمر اخل را ثقرديره أيهرا

( )10روح ااعا (  .) 385 / 26وانظر :نظم الدرر ( .) 215 / 7
( )11التحرير والتنوير ( .) 205 / 26
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السام كائًنا من كان ،كما قلنا ون الواعظ يقول :ان يره قيرل أن يقر االن يراه ،وال يريرد
به واحدًا بعتنه"(.)12
فاملقصررود بترران اسر مرارهم علررى هررذه احلررال ومتتررزهم بهررا ح ررى ون مررن قصررد أن
يراهم أو يعرا أخيارهم فلن فد من حاهلم وال هذا.
- 3أنها ركزن االه مرام بهرذه الصرفان ،فجعل هرا صرفان خمرربًا بهرا الك رب
السابقة ،فهو مبلهم الذ ضرربه اهلل هلرم ال روراة واإل ترل .و هرذا وعرالء لشرأنهم
وثنويه بذكرهم األمم السابقة كأنه يياهتهم بهرم ،فقرد نقرل ابرن كربري عرن مالرك برن
أنس أنه قال" :بلغين أن النصارى كانوا وذا رأوا الصحابة رضي اهلل عنهم الرذين ف حروا
الشام يقولون :واهلل هلحالء خري من احلواري فتما بلغنا"( ،)13قال ابن كبري" :وصردقوا
ذلررك ،فررإن هررذه األمررة معظمررة الك ررب امل قدمررة ،وأعظمهررا وأفضررلها أصررحا
رسول اهلل  ،وقد نوه اهلل ثعاىل بذكرهم الك ب املنزلة واألخيار امل داولة"(.)14
والراجح أقوال املفسرين أنهما مبالن :مبل ال روراة ومبرل اإل ترل ،وهرو
الذ قرره ابن جريرر وهرو قرول ابرن عيراس وق رادة والضرحاك و اعرة مرن السرلف،
وقال جماهد" :ون املبل كلتهما ال وراة واإل تل"( )15قال ابن جريرر" :وأوىل القرول
ذلك بالصوا قول من قال مبلهم ال وراة غري مبلهم اإل تل"(.)16
ال وىل
ال وىل ثقرير الصفان ،ومبل اإل تل أكبر مرت ً
ويالحظ أن مبل ال وراة أكبر مت ً
ثصررويرها ومتبلررها ،فمبررل ال رروراة يررذكر هررذه الصررفان امل مبلررة الشرردة علررى الكفررار
( )12التفسم الكبم ( ) 93/28
( )13تفسم القرآن العظيم ()313 / 4
( )14تفسم القرآن العظيم ()313 / 4
( )15جام البيان ( )329 - 326/4
( )16جام البيان ()329 / 21
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والرتاحررم بتررنهم وكبرررة العيررادة اب غرراء مرضرراة اهلل عررز وجررل وظهررور أ ررر هررذه العيررادة
علتهم ،أما مبل اإل تل فتجنح وىل ال صوير ،فهو نزلة ال شيته ال مبتلري الرذ يبلرهم
حاالثهم املل لفة بزرع منا وقو واش د مس ويًا ال معوجًا حمنتًرا ولكرن مسر قتمًا قويًرا
وذلررك ألن "أصررحا حممررد  يكونررون قلررتل

ررم يررزدادون ويكبرررون ويس ر غلظون،

كررزرع أخررر فراخ ره الرريت ث فرررع علررى جانيترره كمررا يشرراهد احلن ررة وغريه را فتقرروى
وي حول من الدقة وىل الغلظ ويس قتم على أصروله ،فتعجرب بره الرزراع لقوثره وكباف ره
وغلظه وحسن منظره"(.)17
وال نويه بقدر الصحابة كبري

القرآن الكريم وستأثي بعضه

نايا اليحث

وسنك في بإيراد آية أخرى فتها من وعالء ذكر الصحابة وشاران قوية وعياران
واضحة ،وهي قوله ثعاىل :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [األنفال ،]74 :ففي هذه اآلية
وعالء لشأن الصحابة من وجوه:
أ) أنه

ب املهاجرين واألنصار ذاكررًا الصرفة الغاليرة علرى كرلل مرن ال رائف

املمتزة هلا ،فالصفة الغالية على املهاجرين هي أنهم هاجروا سيتل اهلل وثركوا أهلهم
وديارهم وأمواهلم واخنلعوا منها اب غاء مرضاة اهلل ،والصفة املمترزة لألنصرار هري أنهرم
آووا هحالء الفارين بدينهم ال ارك لوبنهم وأهلتهم وأمواهلم ويروا ًء حسرنًا ونصرروهم
على من أخرجوهم.
) أنه أعاد

هذه اآلية ثلك الصفرران اليت ذكرها آنفررًا

قوله ثعاىل :ﭽﭺ

ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ [األنفال ،]72 :قرال الراز " :وبتانه من وجه  :األول :أن
( )17تفسم ااراغي ( ) 116 / 26
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اإلعادة ثدل على مزيد االه مام حباهلم وذلك يدل على الشرا العظتم ،الباني :وهو
أنه ثعاىل أ نى علتهم ها هنا من ال ة أوجه :أوهلا قوله ثعاىل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﭼ فقوله :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ يفتد احلصر ،وقوله :ﭽ ﯨ ﭼ يفتد امليالغة
وصفهم بكونهم حمق

بريس الدين . . .و انتها :قوله ﭽﯪ ﯫ ﭼ ،وثنكري

لفظ املغفرة يدل على الكمال . . .و البها :قوله ﭽ ﯬ ﯭ ﭼ واملراد منه البوا
الرفت الشريف"(.)18
وهذا ال فريس ب املقام يتز ب الصفان اليت ذكرن للصحابة على سيتل و ياثها
هلم م علقة حبكم شرعي فر علرتهم كالواليرة املررياث علرى مرا ذكرره املفسررون
اآلية األوىل ،وبر الصرفان الريت أ ي هرا اهلل عرز وجرل هلرم علرى سريتل وعرالء شرأنهم
ورف ذكرهم وال نويه بقدرهم.
فهنراك فررر بر جمرررد البنراء علررتهم بصررفان معتنررة وهرو الررذ سررتأثي امل لررب
القادم وب البنراء علرتهم سرتا وعرالء شرأنهم ورفر ذكررهم كمرا مضرى اآليران
السابقة.
اثنيًا :الثناء عليهم وعلى أعماهلم وأخالقهم:

حسررب الصررحابة شرررفًا أنهررم اخ ر ريوا لصررحية رسررول اهلل  ،وال شررك أن هررذا

االخ تار الرباني يدل على متتز هحالء الصحابة بصفان عالترة جتعلرهم املصرفة األوىل
واملرثية العلترا ،ح رى عررب الرنيب  عرن ذلرك بقولره "خريكرم قرنري"( ،)19وال شرك أن

( )18التفسم الكبم ( ) 169 / 15
( )19أخرجه البخاره يف صحيحه ،كتاب الشهادات ،ابب الَ يَ ْش َهد َعلَى َش َه َادجِ َج ْوٍر إِذَا أ ْش ِه َد،
حديه .2651

1318

مشرل بن أمحد مجعان الزهرا

الزمان يك سب خريي ه ن فته من الناس وما فته من األعمال ح ى ذهب كبري مرن أهرل
العلم وىل أن القرن "هم األمة امل عاصرون الزمن الواحد"(.)20
وقد أ نى القرآن الكريم على أخال الصحابة وأعماهلم

موابن كبرية ومنها

قوله ثعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ [احلشر .]9- 8
واآلية ثصفهم بأنهم يي غون فضل اهلل عز وجرل

مرل األذى ،و اهلجررة وىل

اهلل سيحانه وثعاىل ،م بنصرهم هلل عرز وجرل ولرسروله ،رم بصردقهم ويرانهم "أ
هحالء الذين صدَّقوا قوهلم بفعلهم"( .)21وأما األنصار ف صفهم ا ي وافس مر دورهرم؛
فهم الذين "سكنوا دار اهلجرة من قيل املهاجرين وآمنوا قيل كبري مرنهم"( ،)22فوصرفهم
اهلل عز وجل بهذا وبأنهم أحيروا مرن هراجر ولرتهم "هيرون مرن هراجر ولرتهم ويسر قيلونه
بصدور رحية ويح رون غريهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"(.)23
وخنلررص ممررا سرريس أيضًرا وىل أن القرررآن الكررريم قررد اهر م بصررحابة الررنيب  وعررالءً
لشررأنهم وثزكت رةً هلررم و نرراءً علررتهم وعلررى أعمرراهلم وأخالقهررم ،وال غرررو فهررم عرردة
النصر ،ومف ح بريرس الردعوة ال ويرل الرذ ك رب اهلل لره أن يسر مر وىل أن يرأثي أمرره

( )20تفسم القرآن العظيم ( ) 510 / 3
( )21تفسم القرآن العظيم ( ) 523 / 22
( )22تفسم القرآن العظيم ( ) 526 / 4
( )23أووا البيان ( ) 70 / 8
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سيحانه كما احلديث الصرحتح" :ال ثرزال بائفرة مرن أمريت ظراهرين علرى احلرس ،لَرا
خ دذلَهُمْ ،حدَّى ديأَْثيد َأمْ ُر اهللَ ودهُمْ َك دذلَكَ"(.)24
ديضُرُّهُ ْم دم ْن د
فيداية هذا ال ريس هم صحابة النيب  ولذلك كان وعدادهم هو مف اح النصرر هلل
ولرسوله ولدعوة احلس ،وقد امنت اهلل ثعاىل بهرم علرى نيتره  وذ يقرول :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ [األنفال ،]62واملقصرود
بهحالء امللادع هم الكفار وون رو عرن جماهرد أنهرا نزلرو برين قريظرة ،قرال ابرن
كبري" :وهذا فته نظر ألن الستا كله وقعة بدر وذكرها مك نف هلذا كله"(.)25
فهحالء الذين ثُلاا ختران هم وخرداعهم قرد جعرل اهلل عرز وجرل ال أيترد لنيتره 
علتهم بنصره وباملحمن  ،واملحمنون عدة هذا النصر ال حمالة "فإن املحمن هم جنرود اهلل
الررذين قررد نصررر الررنيب  بهررم كمررا قررال ثعرراىل :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ
فكان ذكر عناية اهلل بإصالح نفوسهم ووذها خوابر الشرت ان عرنهم ووهلرامهم وىل
يان عزمهم ،وقرارةَ ويانهم ثكوينٌ ألسيا نصر النيب  والف ح املوعرود بره

احلس

لتندفعوا ح يس نفرهم وىل العدو بقلو

اب ة"(.)26

ومن هنا كانو عنايرة الرنيب  بالصرحابة – ثربتر ًة وثهرذييًا ووعردادًا ملهرام الردعوة
واجلهرراد سرريتل اهلل عررز وجررل  -مسر مدة مررن العنايررة الربانتررة بهررم ثوجتهًرا وثزكتر ًة
ووعدادًا.

ِِ
صلبى ت َعلَْي ِه َو َسلب َمَ« :ال تَـَزال فَائَِفةٌ ِم ْن أ بم ِيت
( )24أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارج ،ابب قَـ ْوله َ
ِ
ين َعلَى ا ْيَ ِّك َال يَضُّره ْم َم ْن َخالََفه ْم» ،حديه  .)1920( - 170وايديه عند غم .
ظَاه ِر َ
( )25تفسم القرآن العظيم (.)506/2
( )26التحرير والتنوير ( )149/26
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وقد بذل النيب  وبالغ صحاب ه ال وجتهران الربانترة وثيتتنهرا هلرم رم ثرربت هم
علتها ثربتة عملتة بذل ذلك قصارى جهده ح ى أدى األمانة اليت علته هرذا األمرر
خري أداء.
اثلثا :أمره تعاىل النيب  االهتمام هبم:
لقد كان هذا االه مام النيو الكريم بالصرحابة األجرالء اسر جابة ألمرر اهلل ثعراىل
بااله مرام بهرم وقرد جراء القررآن معرفًرا بهرذا الردور النيرو

ال وجتره العرام واخلررا

وشارةً وثصرهًا غرري موضر مرن ك را اهلل عرز وجرل ،كقولره ثعراىل وشرارة وىل هرذا
الررررررررررررررررردور ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [ال وبة ،]128فهذه وشارة وىل أمرين:
األول :حر

النيب  على هداية قومه.

الباني :رأف ه باملحمن ومنهرا حرصره علرى ثعلرتمهم وثرزكت هم ،وهرذان األمرران
كانا حمور اه مام النيب  بتلة حتاثه ،وال أن املوازنرة القرآنترة ثضر االه مرام بصرحابة
النيب  الدرجة األوىل ألنهم الذخرية املدخرة والعدة املعدة ،ويظهرر ذلرك واضرحًا
غررري آيررة مررن ك ررا

اهلل عررز وجررل مررن ذلررك قولرره ثعرراىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [الكهف ،]28قرال ال ررب :
"يقول جل ناؤه لنيته  وال ثصرا عتنتك عن هحالء الذين أمرثك يرا حممرد أن ثصررب
نفسك معهم وىل غريهم من الكفار . . .وبنحو الذ قلنا ذلك قال أهل ال أويل"(.)27

( )27جام البيان ( )237/15واا بت يف التفسم( :عيناك) ولعله على ايكاية.
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ومن خالل اآل ار اليت وردن ذلك يالحظ أنه ثكاد جت م كلمة السلف على
هذا املعنى الذ ذكره ال رب (.)28
وي ضح من ألفاظ اآلية قوة احلث على مالزمة الصحابة وثعلتمهم وون ثعارض
هذا م اج هاد النيب  بعن األحتان أن يقدم مصلحة دخول الناس الدين على
مصلحة ثوجته الصحابة
وال حذير ،فاألمر

هذا الوقو بالذان ،فقد اش ملو على األمر والنهي

قوله ثعاىل :ﭽﭑﭼ والنهي ﭽﭜ ﭝﭼ وال حذير ﭽﭠ

ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ م مقارنة حال هحالء املحمن حبال الكافرين مقارنة ثس دعي
لزومهم وثنفّر من ثركهم وىل الكافرين ،وقريب من هذه أيضًا ثوجتهه للنيب  أن
ينحاز وىل فقراء الصحابة وقد بلب منه بعن أشراا العر أن فالسهم فتدعوهم وال
أنهم كانوا يس نكفون اجللوس ولته وعنده هحالء الفقراء من الصحابة "فسألوه أن
يقتمهم عنه وذا حضروا . . .فهم رسول اهلل  فأنزل اهلل علته ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﭼ "( .)29والواضح أن النيب  ومنا هم بذلك بمعًا
ويانهم ،دل على ذلك حديث سعد بن أبي وقا

رضي اهلل عنه قال" :كنَّا مد د النَّيَيِّ

 سََّةَ دنفَرلَ ،فقَالد ا ْلمُشْرِكوند لَلنَّيَيِّ  :ابْ ُردْ ده ُحلَاءَ لَا يدجْد ِرئُوند عدلَتْندا .قَالد ودكنْوُ أَندا
جلٌ َمنْ ُهذد ْيلل ،ودبَلَالٌ ،دو درجُلَانِ لَسْوُ أسدمِّت ِهمداَ ،فودقَ د فَي ندفْسِ
وداْبنُ مدسْعُودٍ ،ود در ُ
ردسُولِ اهللَ  مدا شداءد اهلل َأنْ ديقَ د فَحددَّثد دنفْسدهُ َفأَنْزدلد اهلل عدزَّ دوجدلَّ :دولَا ثد ْ ُردَ َّالذَي دن
ديدْعُوند ردبَّهُمْ بَا ْل دغدداةَ ودا ْلعدشَيِّ يُرِيدُوند دوجْهدهُ"( ،)30واملقصود "أن رسول اهلل  حلرصه
على ويان عظماء قريش لتكونوا قدوة لقومهم ولعلمه بأن أصحابه هرصون حرصه
( )28انظر :جام البيان ()238/15
( )29جام البيان ( )239/15واآلية يف سورج ا نعام.52 :
( )30أخرجه مسلم يف صحيحه  ،1878/4حديه .2413
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وال يوحشهم أن يقاموا من اتلس وذا حضره عظماء قريش ألنهم آمنوا يريدون وجه
اهلل ال الرياء والسمعة ولكن اهلل نهاه عن ذلك ،ومساه بردًا ثأكتدًا ملعنى النهي"(.)31
و هذه اآليان أيضًا ثيدو عناصر االه مام واضحة وذلك يظهرر بتران صرفان
هحالء الفقراء من الصحابة م ذير النيب  من عاقية برردهم وهرو أنره ظلرم قولره
ثعرراىل :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ [األنعررام ،]52ق رال األنيررار " :عُظّررم هررذا
األمررر علررى الررنيب  ،وخُروا بالرردخول

لررة الظررامل ألنرره كرران قررد هررم ب قررديم

الرؤساء على الضعفاء"(.)32
ومن هنا ثظهر أهمترة ال وجتره والرتبترة جلترل الصرحابة ح رى جعلرو مقدمرة علرى
دعوة صناديد قريش وأشراا العر وذا ثعارضو معها ،وذلك أن ال وجتهان الربانترة
لصررحابة الررنيب  كرربرية وم عررددة و ررا

بتانهررا وثربتررة الصررحابة علتهررا وىل وقررو

وجهد كما ست ضح املياحث ال التة.
رابعا :توجيه القرآن للصحابة
ويعد القرآن الكرريم كلره ثوجتهًرا للصرحابة ،ففرتهم نرزل باع يرارهم اللينرة األوىل
هلذه األمة ،وقرد علمره الرنيب  ألصرحابه وربراهم علتره ثربترة قردوة ألنره كران خلقره
القرآن ،وثربترة ثوجتره وم ابعرة ألنره ومرامهم واإلمرام راعل ومسرحول عرن رعت ره ،وألن
مسررحولتة ثزكتررة أصررحابه مقرونررة سررحولتة الرريالغ كمررا سرريقو اإلشررارة ولترره ،وال أن
اآليان اليت ث جه هلا الدراسة هذا اليحرث املل صرر هري اآليران الريت دلرو القررائن
الواضرحة علرى أن املقصررود األول بهرا هررم أفرراد مرن الصررحابة أو

اعران مررنهم ،وذ

يظهر فتها مياشرة ال وجته والعالقة ب الظررا اآلنري لةيرة وبر مضرمونها ،سرواءً
( )31التحرير والتنوير ( )246/7
( )32زاد ااسم ( )47/3
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ذلررك ال وجتهرران الرريت مررل نرردا ًء عامً را مبررل قولرره ثعرراىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ م ر
وجود قرينة ثي نزوهلا أشلا

من الصحابة ،أو ال وجتهان اليت ارثي و برأجواء

خاصة ظهررن سرتا اآليران ،كرالغزوان واملواقرف اخلاصرة لريعن الصرحابة الريت
اح اجو وىل ثوجته أو بتان.
 - 1التوجيهات العامة:
جاء ال وجته الرباني آلحاد الصرحابة بعرن األحتران همرل صرتغة النرداء العرام
للذين آمنوا وال أنه اح ف بالقرائن الستاقتة أو غريها من أسيا النزول الريت ثردل علرى
أنه ثوجته ليعن الصحابة بأعتانهم وون كان هذا ال يسليه عمومترة ال وجتره ومرن أمبلرة
ذلك قوله ثعراىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [احلجررران ،]2فعلررى الرررغم
من ثصدر اآلية بالنداء العرام وال أن رفر األصروان علرى الرنيب  مل يكرن وال زمرن
ال لصرحابة الرنيب  بأعترانهم ،وقرد ثلقرى الصرحابة
الصحابة فكان الدرس موجهًرا أو ً
هذا الدرس واس جابوا له ،فقد أخر اليلار عن عيد اهلل ابن الزبري رضي اهلل عنهما
"فمرا كرران عمررر يسررم رسرول اهلل  بعررد هررذه اآليررة ح رى يسر فهمه"( ،)33كمررا أخررر
احلاكم وغريه عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه ملا نزلو هذه اآلية قال أبو بكر" :والذ
أنزل علتك الك ا يا رسول اهلل ال أكلمك وال كأخي السرار ح ى ألقى اهلل"(.)34
ووذا كان املبال السابس ثفهم خصوصت ه بستا اآلية وألفاظها فإن سيب نزول
اآلية وذا كان صحتحًا وواضحد الداللة على ارثيات اآلية به يصلح قرينة هلذا
( )33أخرجه البخاره يف صحيحه ،كتاب التفسم ،ابب ﴿ال تر عوا أصواتكم وق صوت الن ﭼ،
حديه .4845
( )34أخرجه اياكم يف ااستدرك ،كتاب التفسم ،سورج ايجرات ،حديه .3772
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االخ صا

ومن أمبلة ذلك قوله ثعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

[املائدة ،]101فإن جممل ما رو عن سيب نزوهلا ف م عند أمرين ،عير عنها احلافظ
ابن حجر بقوله" :واحلاصل أنها نزلو بسيب كبرة املسائل وما على سيتل االس هزاء أو
االم حان ووما عن سيتل ال عنو عن الشيء الذ لو مل يسأل عنه لكان على
اإلباحة"( ،)35فأما أس لة االس هزاء فقد ذكر ابن عياس رضي اهلل عنهما أن قومًا كانوا
يسألون رسول اهلل  اس هزاءً فأنزل اهلل فتهم هذه اآلية(.)36
وأما أس لة ال عنو فمن أمبل ها ما رواه ق ادة عن أنس رضي اهلل عنه قرال" :سدرأَلوا
ال ثدسْرأَلونَي عدر ْن
ص َعدد النَّيَيُّ  ذداند دي ْومل املَنْيدرد َفقَرالدَ :
ح َفوْهُ بَا ْلمد ْسَأَلةََ ،ف د
النَّيَيَّ  حدَّى َأ ْ
الحدى ُيدْعدى ِولَى غَتْررِ أَبَترهَ َ -فقَرالد :يدرا
جلٌ  -كَاند ِوذدا َ
يءٍ وِلَّا بدتَّنْوُ لَكمَْ . . .فأَنْ دشأَ در ُ
دش ْ
ث عَنْر دد هدرذَ َه
حذدافَرة ". . .فَكَراند قَدراددة يدرذْك ُر هدرذدا احلَردَي د
نديَيَّ اللَّرهَ مدر ْن أَبَري؟ َفقَرالد :أَبُرو َك ُ
ال قام ولته فقال :أين مدخلي يا رسرول اهلل؟
اآلديةَ( ،)37و لفظ عن أنس أيضًا :أن رج ً
قررال :النررار ،فقررام عيررد اهلل بررن حذافررة فقررال :مررن أبرري يررا رسررول اهلل؟ قررال :أبرروك
حذافة)( ،)38و لفظ أبي هريرة رضي اهلل عنه عنرد ال ررب " :فقرام ولتره رجرل فقرال:
أين أنا؟ قال :النار .فنزلو هذه اآلية"(.)39
( )35تح الباره )282/8
( )36انظر :البخاره يف صحيحه ،كتاب التفسمَ ،ابب قَـ ْولِِه﴿ :الَ تَ ْسىَلوا َع ْن أَ ْشيَا َ إِ ْن تـْب َد لَك ْم تَس ْؤك ْم ﭼ،
حديه .4622
( )37ايديه أخرجه البخاره يف صحيحه ،كتاب الفنت ،ابب التعوذ من الفنت ،حديه .7089
( )38أخرجه البخاره يف صحيحه ،كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة ،ابب ما يكر من ك رج السؤال ،حديه
.7294
( )39جام البيان (.)17/9
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وم ارثيات هذه اآلية بهذه اخلصوصتان مل ثفقرد عمومترة ال وجتره فتهرا قرال ابرن
القتم رمحه اهلل( :مل ينق

حكم هذه اآلية ،برل ال ينيغري للعيرد أن ي عررض للسرحال

عما وذا ما بدا له ساءه ،بل يس لفي ما أمكنه ،ويأخذ بعفو اهلل ،ومن هاهنرا قرال عمرر
بن اخل ا رضي اهلل عنه" :يا صاحب املتزا ال ختربنا ملا سأله رفتقره عرن املراء أبراهر
أم ال؟ "( ،)40قال القامسي معقيًا " :ومرا ذكرره مرن ال عمرتم هرو باع يرار ظاهرهرا ،وأمرا
ال وبالذان كما يفتده ث م ها فهو النهي عن السحال را يسروء وبرداؤه زمرن
املقصود أو ً
الوحي"(.)41
ولعلرره يقصررد ب م هررا قولرره ثعرراىل :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ
فهي قرينة لفظتة على أن ال وجته موجه وىل أعتان الصحابة ألنره مررثيط برزمن الروحي،
فتج م بذلك السرتا اللفظري وسريب النرزول لرتجرتح أنهرا نزلرو ثوجتره الصرحابة
أنفسهم.
ومثة آيان كان سيب النزول فتها خالصًا هرو القرينرة الريت ثردل علرى خصوصرت ها
ال فمرررن ذلرررك قولررره ثعررراىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
بالصرررحابة أو ً

ﮬﭼ اآلية[ .النساء  ،]94فقد ثوافرن الروايان عن

اعة من الصحابة منهم عيد

اهلل بن عياس رضي اهلل عنهما وأبو حدْرد وبعن ال ابع أيضًرا( )42علرى أنهرا نزلرو
واقعة ع اخ لفو ألفاظ الرواة ال عيري عنها وخالص ها كما الصرحتح عرن ابرن
ال ُم
حقَهُ املسْ َلمُوندَ ،فقَالد :السَّر َ
جلٌ فَي غند ْت دم ٍة لَهُ فَلَ َ
عياس رضي اهلل عنهما قال" :كَاند در ُ
( )40ا ثر ذا اللفظ عند ابن رجب يف ذي فبقات اينابلة ( )332/1وابن القيم يف إعالم ااوقعأل ()80/1
وغممها ،وأخرجه اإلمام مالب يف ااوفى ( 23/1حديه رقم  )14بلفظَ« :ي ِ
ايَْو ِ
ض َال ُتِْ ْ ََنَِ ،إ بَن
ب ْ
َ َ
صاح َ
ِ
ِ
السبَا ِ َ ،وتَ ِرد َعلَْيـنَا».
نَرد َعلَى ّ
( )41حماسن التىوي ( )387/ 6
( )42انظر :جام البيان () 356 ،355 ،354/7
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خذُوا غند ْتمددهَُ ،فأَنْزدلد اللَّهُ فَري دذلَركَ ِولَرى َق ْولَرهَ :ﭽ ﯖ ﯗ
عدلَتْكمَْ ،فقَدلوهُ ودَأ د

ﯘ ﯙﭼ "( ،)43وقد فسرن بعن الروايان وبهام من حتا ب حتة اإلسرالم ومرن
ق له ،بأن من حتاهم ب حتة اإلسالم هو عامر بن األخيط ،وأن الذ ق له هرو حملّرم برن
جبامررة( )44وفسرررثها روايرران أخرررى بغررري ذلررك ،وعمومً را فهرري وقررائ نزلررو اآليررة
وحداها وثشابهو غريها معها ،أو أنها كانو كلها واقعة واحدة وحدث فتها ذلرك كلره
فنزلو اآلية ذلك.
ومررن أمبلرررة هرررذا الصرررنف قولررره ثعررراىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [آل عمررران  ،]118فإنهررا نزلررو كمررا رو عررن عيررد اهلل بررن
ال من التهود ملا كان
عياس رضي اهلل عنهما «رجال من املسلم كانوا يواصلون رجا ً
بتنهم من اجلوار واحللف اجلاهلتة فأنزل اهلل عز وجل فرتهم ،فنهراهم عرن ميرابن هم
خترروا الف نررة علررتهم مررنهم»( ،)45وال وجترره اآليررة أعررم مررن جمرررد اتالسررة واملحانسررة
و املواصلة وومنا يدخل فتها ب ريرس األوىل االع مراد علرتهم فتمرا ي علرس باملصرام العامرة
للمسلم ملا فته من خ ر على أمنهم ،وهرذا مرا فهمره الصرحابة أنفسرهم مرن اآليرة رم
املفسرون من بعدهم ،يقرول ابرن ع ترة" :ويردخل هرذه اآليرة اسر ك ا أهرل الذمرة
وثصريفهم اليت والشراء واالس نامة ولتهم ورو أن أبا موسرى األشرعر رضري اهلل
عنه اس ك ب ذمتًا فك ب ولته عمر يعنفه وثال علته هذه اآلية.)46(" . . .
( )43أخرجه البخاره يف صحيحه ،كتاب تفسم القرآن ،ابب ﴿وال تقولوا ان ألقى إليكم السالم لست
مؤمناﭼ ،حديه  .4591ومسلم يف صحيحه ،كتاب التفسم ،حديه .3025 – 22
( )44جام البيان ( ) 354 - 353 / 7
( )45روا الط ه يف جام البيان (  ) 709 / 5وانظر :أسباب النزول ( ص .) 96
( )46احملرر الوجيز (  . ) 347وأثر عمر م أيب موسى ا شعره روي ت عنهما؛ أخرجه البيهقي يف شعب
اإلميان ( )17/12حديه .8939
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فهذه أمبلة للل ا القرآني العام الذ ثدل القرائن على أنره قصرد بره أعتران مرن
الصحابة ،فكان ذلك سييًا هلذا ال وجته الكريم الذ ظل هدًى ملرن بعرد الصرحابة ممرن
سار على دربهم ،فهر و عرام صرتاغ ه لره خصوصرتة بسرتاقه أو بسريب نزولره ،وهرذه
اخلصوصتة مل خترجه عن عمومه فظل ثوجتهًا عامًا يسرتشد به املسلمون كل زمان.
 - 2التوجيهات اخلاصة:
وهي ال وجتهان اليت ارثي رو حبردث مرن األحرداث وكران هرذا احلردث برار ًزا
اآليان اليت اش ملو علتها ،فالفر بتنها وب اآليان الريت ارثي رو بسريب نرزول هرو
أن سررريب النرررزول وحرررده مل يكرررن مصررررحًا بررره اآليررران السرررابقة وال برررارزًا ثرثرررب
ال وجتهان علتره وومنرا اسر فتد مرن روايرة الررواة لره ،وأمرا هرذا اللرون مرن ال وجتهران
فاحلدث املرثيط به ظاهر اآليان صرهة العالقة بتنره وبر ال وجتهران املرتثيرة علتره،
وهذا كبري القرآن الكريم ومن أمبل ه:
أ – الغررزوان الرريت واجرره فتهررا الصررحابة أحررداًا اس ر دعو ال وجترره كرربري مررن
األحوال كغزوة أحد واألحزا وحن وغريها.
– املواقررف اخلاصررة برريعن الصررحابة الرريت ذكرررن ررالء القرررآن الكررريم
ون جرو عنهررا ثوجتهرران م علقررة بهررحالء الصرحابة ومسر مرة لغريهررم ،كحاد ررة اإلفررك
وال حريم وغريها.
 اإلجابان القرآنتة على اس ف اءان الصحابة رضوان اهلل علرتهم ومرا ختللرهامن ثوجتهان فقهتة ووشاران ثربوية.
وهذه ال وجتهان اخلاصة ثشرارك سرابق ها األهمترة الرتبويرة واملشراركة الينراء
امل كامل لشلصتة الصحابة ،بل ر ا كانو أكبر فاعلترة وأشرد أ ررًا وذلرك ألن "احلاد رة
الرريت ثرربري الررنفس بكاملررها وثرسررل فتهررا قرردرًا مررن حرررارة ال فاعررل واالنفعررال ،يكفرري
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لصهرها أحتانًا ،أو الوصول بها وىل قر االنصهار ،وثلك حالة ال ردث كرل يروم
النفس"( ،)47ومن هنا مساها بعن الياحب الرتبتة باألحداث ألنهرا ثينرى الرنفس وهري
حالة ثأ ر واس جابة ملا يراد من ثوجتهان ويانتة وثهذييان أخالقتة ف كون أشرد ثرأ رًا
بها الرثيابها حبدث عاين ه.
ومن األمبلة على اس غالل احلدث ال وجته بواس ة ال عقترب علتره لتكرون أشرد
وقعًا ،وأقوم ثأ ريًا على الرنفس ،أحرداث الغرزوان الريت زخررن بال وجتهران القرآنترة
للصحابة على اخ الا أنواعها ،ح ى ال قط بعن العلماء والياحب من السرية النيويرة
وخصوصً را الغررزوان مرروابن كرربرية صرراحلة ل صررانتف حررول مررا مسرري بفقرره السرررية،
ال هلرذا اللرون
وس أثي األمبلة على ذلك وبتان ما فتها من ثوجتهان وال أنين أضر مبا ً
من ال وجتهران اخلاصرة وهرو غرزوة األحرزا الريت كانرو حامسرة ثراري املسرلم
ألنهم كانوا كمن هو قائم على قمة جيرل وذا اخ رل ثوازنره هروى واد سرحتس ال راة
منره ،حترث هجرم األعرداء مرن كرل حرد وصرو ولكرن اهلل برمح ره وفضرله محرى
اإلسررالم ورجعررو ال مأنتنررة وىل النفرروس ،وظهرررن ختيررة األحررزا وزادن صررالبة
املسلم  ،وقال رسول اهلل  بعد هذه الن تجة الياهرة "اآلن نغزوهم وال يغزوننرا"(،)48
وكرران ذلررك ويررذانًا بعهررد جديررد مررن ال ر مك لرردين اهلل وثغررتري متررزان القرروى ملصررلحة
املسلم .
ال شديدًا ح ى بلغو القلو
ففي الغزوة اب لي املحمنون اب الء عظتمًا وزلزلوا زلزا ً
احلناجر ،واض ربو الظنون واألوهام ،ومل فر القرآن الكريم ثصوير هلول معركة
من املعارك أو موقف من املواقف

حتاة املسلم

بل هذه الصورة وذ يقول اهلل

( )47منهج الرتبية اإلسالمية ( ) 207 / 1
( )48أخرجه البخاره يف صحيحه ،كتاب اايازه ،ابب غزوج اريندق ،حديه .4110
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سيحانه وثعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [األحزا " ،]12- 9ونها صورة اهلول الذ روع املدينة
والكر الذ مشلها والذ مل ين منه أحد من أهلها ،وقد أبيس علتها املشركون من
قريش وغ فان والتهود من بين قريظة من كل جانب من أعالها ومن أسفلها فلم
و لف الشعور بالكر واهلول

ال
قلب عن قلب . . .ومن م كان االب الء كام ً

واالم حان دقتقًا ،وال متتز ب املحمن واملنافق حامسًا ال ثردد فته"(.)49
وال شك أن هذا اجلو الذ اب لي فته املحمنون هذا االب الء كان جوًا مناسيًا لسرتاقة
ال وجتهان اإلهلتة للصحابة الكررام ،وهري ثوجتهران كربرية ،مر أن أكبرهرا كران مرن
قيتل ال وجتهان غري املياشرة عن بريس وصف املنافق ومرضرى القلرو علرى بريقرة
ال نيته أو ال عررين ومر ذلرك ف لرم خترل هرذه ال وجتهران مرن ثوجتره مياشرر للمرحمن
ولعله أول ثوجته ذكر

سرتاقة أحرداث هرذه الغرزوة وهرو قولره ثعراىل :ﭽ ﮒ ﮓ

ﮔﭼ ون أول ما نلحظه من هذا ال وجتره هرو أنره جراء علرى صرتغة اخلررب ال اإلنشراء
وهري بريقرة الع را الرقترس املرح ر مرن اهلل سريحانه وثعراىل للمرحمن ألن " صررتغة
املضارع معنى ال عجب من ظنرونهم إلدمرا الع را باالم نران ،فرإن شردة اهللر الرذ
أزاغ األبصار وجعل القلو

بل حالة أن ثيلرع احلنراجر دل علرى أنهرم أشرفقوا مرن أن

يهزمرروا ملررا رأوا مررن قرروة األحررزا  ،وضررتس احلصررار ،أو خررافوا مرردة احلررر وفنرراء
( )49يف ظالل القرآن ( ) 2837 /5
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األنفس ،أو أشرفقوا مرن أن ثكرون مرن اهلزيرة جررأة للمشررك علرى املسرلم أو ارو
ذلك من أنواع الظنون وثفاون درجان أهلها"(.)50
ووذا كان القرآن الكريم قد اك فى هنرا بأسرلو املعاثيرة الرقتقرة الريت مل ثرزد علرى
اس لدام األسلو اخلرب  ،ووفراز العيرارة وعردم ال فصرتل فتهرا ،حترث مل ثرزد هرذه
اجلملة القصرية "وثظنون باهلل الظنونا" أن هذه اجلملة كانرو حمكمرة السريك قويرة ال رأ ري
فهي "ثن قل وىل داخل النفس ،وثصرف اخلروابر واهلرواجس والظنرون ،وهرذه قصروى
مراحل االب الء بالنسية للمحمن

هذه الواقعة"(.)51

لقد ثوقف املفسرون أمام جميء الظنون على صتغة اجلم م على صتغة اإل رال
ال ال فصتل ،فاملعنى اإل الي عندهم هو أن املراد امليالغة "يعين ثظنون كرل ظرن ،ألن
عند األمر العظتم كل أحد يظن شتًا "( ،)52ومن هنرا ثضر ر ظنرون هرذا اتمروع مرن
الصحابة على الرغم من ثوحدهم الظاهر على اإلسالم وال أن قلب كل منهم ظنًرا
ما و لف عن ظن صاحيه.
وكما أن هذه الظنون يكن أن ثق مض ربة وخم لفة وم فاوثرة مرن جممروع املرحمن
كما مر ،ويكن أن ثق على هذه الصفة أيضًا من كل محمن على حردة ،فهرو ال يردر
من شدة اهلول ما الذ ي لتله أو ي وقعه من وصرف ملرا هملره هرذا اهلرول ومرن ن تجرة
له ،ويع على هذه املعاني

تعًا ثرك هذه الظنون بغري قتد ال بالوصف وال باإلضرافة

فهو "ال يفصل هذه الظنون ويدعها جمملة ،ثرسم حالة االض را
وذهابها كل مذهب"(.)53
( )50التحرير والتنوير ( ) 281/20
( )51من أسرار التعبم القرآ ( ص  ) 100د  .حممد أبو موسى.
( )52التفسم الكبم ( ) 172/25
( )53يف ظالل القرآن ( ) 2837

املشاعر واخلواجل
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و هررذا ثوجترره لصررحابة الررنيب  وىل البيرران الشرردائد ،والررتق بنصررر اهلل
سيحانه وثعاىل ،وأن هذه الشدة مرا هري وال برالء وابر الء ال برد منره ل محرتص املرحمن
ولتس صاعقة ل دمري كترانهم أو لزلزلرة أركرانهم ،ولعرل ممرا يشرري وىل هرذا املعنرى قولره
ثعرراىل بعررد هررذه اآليرران بقلتررل :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ [األحزا  ،]22فإن أصحا القلرو
الباب ررة أيقنرروا أن هررذا ابر الء وُعَردوه مررن قيررل ،وأن هررذا االبر الء مقدمررة للنصررر ،قررال
ال رب  " :وملا عاين املحمنون باهلل ورسوله

اعان الكفار ،قرالوا ثسرلتمًا مرنهم ألمرر

اهلل ورسرروله ،وويقانً را مررنهم بررأن ذلررك و راز وعررده هلررم الررذ وعرردهم بقولرره :ﭽ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [اليقرررررررررررررة:،]214
ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﭼ [األحزا .]22 :
وبعد االس عراض السابس ألهم مواض ال وجته القرآني للصحابة وهو الرذ يعرد
متهتدًا ال غنى عنه للولو وىل أهم جوانب هذا ال وجته القرآني الكريم هسن أن نقررتح
ثقستمًا ألهم هذه اجلوانب ال وجتهتة اليت اح ون علتها اآليان اليت خابيو الصرحابة
علررى الصررفة الرريت قررثهررا صرردر هررذا امليحررث ،وهرري اآليرران الرريت دلررو القرررائن
الواضحة على أن املقصود األول بها هرم أفرراد الصرحابة أو

اعران مرنهم ،وذ يظهرر

فتها مياشرة ال وجته ،وىل جوار العالقة ب الظرا اآلني لةية وب مضمونها.
فتحسن ثقستم ال وجتهان اليت اش ملو علتها هذه اآليان القرآنتة وىل:
- 1ثوجتهان عقدية.
- 2ثوجتهان فقهتة وثشريعتة.
- 3ثوجتهان اج ماعتة وأخالقتة.
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- 4ثوجتهان ستاستة وعسكرية.
وال وفى وجود قدر من ال شابه ب هرذه اجلوانرب ،وذلرك قرد يعرذرنا ثرداخل
بعن صور ال مبتل وال يتس أ ناء عرض هذه اجلوانب ال وجتهتة.
املبحث الثاين :أهم جوانب التوجيه القرآين للصحابة
بناء على هذا ال قستم الذ خلص ولته اليحث نيدأ ث ي أهم ثوجتهران القررآن
الكريم للصحابة كل جانب من هذه اجلوانب:
أوالً :التوجيهات العقدية:

ولعل هذا اجلانب مرن أهرم جوانرب ال وجتره حتراة اإلنسران ألنره يكفرل سرالمة

القلب الريت ال ينفر املررء حر لقراء اهلل عرز وجرل وال هري ،قرال اهلل ثعراىل علرى لسران
وبررراهتم علترره السررالم :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [الشررعراء
 ،]89- 88فأصل العقتدة اللغة مأخوذ من العقد وهو الربط والشد بقوة( ،)54فهي
()55

وذًا :ما يعقد علته اإلنسان قليه عقدًا جازمًا وحمكمًا ال ي ر ولته شك.

وملا كانو العقتدة الصحتحة هي منات قيول األعمال وأن النجاة

اآلخرة

م وقفة علتها ،وهي العصمة من الشرك والشك والفنت املضلة واألهواء كان من
ال يتعي أن ثكون هي بحرة دعوة الرسل ،ومي دؤها وخالص ها قال ثعاىل :ﭽﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ

[النحل.]36
( )54القاموس احمليط ( ص  300مادج
( )55انظر :العقيدج يف ت ( ص.) 7 :

ق د ).
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وعلى هذا كانو دعوة النيب  وثربتُه أصحابه ،ولعل من اآليان اليت ثلفو
وىل هذا األمر آية اليتعة باع يارها با اإلسالم وأول ما يوجل به ولته وذ يوجه اهلل ثعاىل
نيته بقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ [املم حنة ،]12فيدأ باليتعة على ثرك
الشرك ،وقد كانو هذه اليتعة هي حمنة النساء لقوله ثعاىل موجهًا صحابة النيب :
ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ اآلية[ ،املم حنة ،]10فمن املالحظ أن
املربي علته الصالة والسالم بدأ اليتعة بقضترة االع قاد وهو ثوحتد اهلل وعدم الشرك به
سيحرانه ،وقرن به دعوثهم وىل اإلقالع واالب عاد عن املعاصي.
وقد جعل القرآن الكريم اإليان اجلازم والعقتدة الصحتحة

اهلل معتارًا خلريية

الصحابة وذ قال فتهم :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭼ [آل عمران ،]110وقد جاء

سيب نزول هذه اآلية عن

عكرمة ومقاثل وغريهما أنها نزلو

ابن مسعود وأبي بن كعب و اعة من

املهاجرين( ،)56ومن هنا قتل ونها نزلو

املهاجرين ح ى رو عن عمر بن اخل ا

رضي اهلل عنه أنه قال" :هذه ألولنا وال ثكون آلخرنا"( )57قال ابن ع تة" :هذا كله
قول واحد مق ضاه أن اآلية نزلو

الصحابة . . .فاإلشارة بقوله ﭽأ َّمةٍﭼ وىل أمة

معتنة فإن هحالء هم خريها"( ،)58وقال الشت حممد عيده" :هذا الوصف يصد على
( )56أسباب النزول ( ص) 94 :
( )57احملرر الوجيز ( ) 342
( )58احملرر الوجيز ( ) 342
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ال وهم النيب  وأصحابه الذين كانوا معه علتهم الرضوان. . .
الذين خوبيوا به أو ً
وهم الذين كانوا يأمرون باملعروا وينهون عن املنكر . . .وهم املحمنون باهلل ذلك
اإليان الذ اس وىل عقوهلم وقلوبهم ومشاعرهم ح ى كان هو املسري هلم

عامة

أحواهلم"( ،)59و اآلية ثوجته قو لصحابة النيب  وىل ال مسك بهذا اإليان الذ
وصفو بيتع ه وخصائصه ،وهو اإليان املس ولي على القلو
والذ من شأنه أن يح ر
أ ره

والعقول واملشاعر

األفعال ويعلي من اهلمم ح ى جعل املبال الواضح على

خريية هذه األمة هو أنها ثأمر باملعروا وثنهى عن املنكر م ما

والنهي من مشقة وثيعان ،و هذا مزيد اع ناء بقوة اإليان

هذا األمر

نفوس هذا اجلتل فهو

اإليان الداف لصاحيه وىل اخلري واملع له على مل ال يعان سيتل قتس هذا اخلري
واق احلتاة.
ووذا كانو أهمتة اإليان وخصائصه اليت متتزه قد أشري ولتها
سيقو؛ فإن

هذه اآلية اليت

لة من قضايا اإليان املهمة خصوصًا ما ي علس ب وحتد اهلل سيحانه

وثعاىل قد كانو موضوعًا ل وجتهان قرآنتة لصحابة النيب  ومنها هذا ال وجته الذ
يدعم ركائز ال وحتد

النفس ويقضي على أ أ ر من آ ار الشرك أو شيهة من

شيهاثه ،وهو قوله ثعاىل :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ [اليقرة ،]186فقد ذكر املفسرون
أكبر من مناسية نزلو فتها اآلية ،ح ى أوصلها ابن اجلوز
أقوال( )60يالحظ علتها ما يلي:

( )59تفسم اانار ( ) 58 / 4
( )60زاد ااسم (.)145/1

زاد املسري وىل مخسة
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 – 1ضعف وسناد املناسيان اليت ثعرد سرييًا مياشررًا لنرزول اآليران ،كررواي هم أن
أعرابتًا جاء وىل النيب  فسأله أقريب ربنا فنناجته أم بعتد فنناديه واوه(.)61
 – 2أن هذه املناسيان ثدور حول كتفتة دعراء اهلل عرز وجرل وهرو األمرر الواضرح
من لفظ اآليرة نفسره ،وذ يقرول اهلل سريحانه وثعراىل :ﭽ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵ ﭼ فتكون لفظ اآلية واضحًا وظهار املراد اإلهلي الكريم بهذا ال وجته.
وقولره ثعرراىل :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﭼ يرردل علرى أن هررذه ال سرراؤالن امل علقررة
بكتفتة دعاء اهلل عز وجل كانو ثدور ذهن عياده وهم صحابة النيب  فر ا أبردوها
ور ا أخفوها ،وعلى كل ا احلال

يعلم اهلل أهمتة بتانها واإلجابة الواضحة علتها ألنها

مررن قضررايا ثوحتررد العيررادة ،ولررذلك كانررو اإلجابررة ﭽ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵﭼ.
والظاهر من اآلية أنها ثرشد وىل ق

الوسائط ب العيد وربه الردعاء وهرذا مرن

أهم مظاهر ثوحتد العيادة وذ الدعاء "هو العيادة" صح احلديث بذلك عن الرنيب ،)62(
فإن ثصريح القرآن الكريم بأن اهلل سيحانه قريرب ورب هرا بإجابرة الردعاء يشرري وىل نفري
الوسابة بتنه وب اخللس هذا األمر ،خصوصًا وأن هذه الوسرابة كانرو موجرودة
عقائد أهل اجلاهلتة فإنهم عللوا دعاءهم لألصنام وعيادثهم وياها بأنها واسر ة ثقرربهم
وىل اهلل ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ [الزمر ،]3بل ون بعن العلمراء ال فرو وىل
دقتقة من دقائس ال عيري

اآلية مرثي ة ا سيس ثقريره وهي أن "خلو قوله ثعاىل ﭽﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ من كلمة ﭽقلﭼ  -وهري املوضر الوحترد الرذ
( )61انظر :جام البيان (  ) 48/3حتقيك أمحد شاكر.
( )62أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الوتر ،ابب الدعا  ،حديه .1479

مشرل بن أمحد مجعان الزهرا

1336

مل يصرردر فترره اجلرروا بهررا – فللداللررة علررى رف ر الوسررابة ب ر العيرراد السررائل وب ر
املسحول عنه ربهم وخالقهم"(.)63
ومن ال وجتهان القرآنتة للصحابة

جانب العقتدة ،ال وجته وىل عمس مواالة

املحمن والرباءة من الكفار وقد جاء هذا

غري موض من ك ا اهلل عز وجل ،لعل

من أظهرها اآليان اليت

صدر سورة املم حنة واليت متبل من حتث عددها لبي

السورة ،كما أن سيب نزوهلا ظاهرٌ وم فس علته وهو قصة حابب بن أبي بل عة
املشهورة عند أهل احلديث والسري( ،)64يقول احلافظ ابن كبري بعد ذكر القصة" :فقوله
ثعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﭼ [املم حنة ،]1يعين املشرك

والكفار الذين هم حماربون هلل ولرسوله

وللمحمن الذين شرع اهلل عداوثهم ومصارم هم ونهى أن ي لذوا أولتاء وأصدقاء
وأخالء كما قال ثعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ [املائدة ،]51وهذا ثهديد شديد
ووعتد أكتد"(.)65
م شرع القرآن الكريم يعمس مفهوم الررباء وأسريابه مع مردًا علرى األمرور الظراهرة
وال صررررفان الواضرررحة :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
( )63تفسم شلتوت ( .) 544 – 543
( )64انظر :البخاره يف صحيحه ( ،)145 / 5كتاب اايازه ،ابب غزوج الفتح ،حديه  .4274والقصة
خمرجة يف عدد من كتب السنة والتفسم وأسباب النزول.
( )65تفسم القرآن العظيم ( ) 541 / 4
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ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [املم حنة ،]2وهو هنا أيضًا يع مد على مرا ثكنره نفروس املرحمن مرن
ويرران بعلررم اهلل سرريحانه وثعرراىل بسرررائر هررحالء القرروم ودخائررل نفوسررهم نفتًرا لشرريهة أن
ثكون مواالثهم من قيتررل الدهراء واحلرزم "رجاء نفعهرم ون دالو هلم الدولرة ،فري اهلل
هلم خ رأ هرررذا الظررن وأنهرم ون اس فرررادوا مرن مرودثهم وياهرررم وبالعرررًا علرى قروثهم
ال وال ذمة"(.)66
ف أهيرروا هلم وظفروا بهم مل يكونوا لريقيوا فتهم و ً
وقد أ ل القرآن الكريم وصف من يُحذر من الوالء هلم

قوله ثعاىل :ﭽ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ فوصفهم وصفًا موجزًا هو قوله ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ وهذا
الوصف املوجز فته "وبراز صورة احلال وثقيتح الفعل ألن العداوة ث نافى م املواالة
واملسارة للعدو باملودة"( )67كما وصف خلس الرباء من أعداء اهلل الكافرين بأنه سنة أبي
األنيتاء وبراهتم علته السالم ودعا وىل جعلها أسوة ي أسى بها املحمنون ،فقال ثعاىل:
ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ [املم حنة ،]4
"وال أسي بإبراهتم علته السالم هو ال ربؤ من الشرك وهو كل ملة وبرسولنا علته
الصالة والسالم على اإلبال

العقائد وأحكام الشرع"( ،)68ومن هذا العرض يظهر

مدى العناية ب وجته هذا اجلتل وىل عقتدة الوالء والرباء باع يارها من أوائل املياد
العقدية اليت ثسهم مياشرة
الصراع ب اإلسالم والكفر.

( )66التحرير والتنوير ( ) 139/ 28
( )67أووا البيان ()131 / 8
( )68البحر احمليط ()140 / 10

ثكوين شلصتة املسلم ومواقفه الفكرية والعملتة من
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اثنيًا :التوجيهات الفقهية والتشريعية

يعد اجلانب ال شريعي من أهم اجلوانب بناء الشلصرتة ،فإنره هرو الرذ يضريط

كررل ثصرروران املرررء ويقتمهررا علررى مررراد الشرررع ،ومررن ررم كرران الفقرره الرردين عالمررة
اخلريية ،كما احلديث الصحتح" :من يرد اهلل به خريًا يفقه الردين"( ،)69وكران متترز
الذين أوثوا العلم على عموم املحمن كمرا

قولره ثعراىل :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﭼ [اتادلررة ،]11قررال القررربيب" :فريفر املررحمن علررى مررن لررتس
حمن ،والعرامل علرى مرن لرتس بعرامل ،وقرال ابرن مسرعود :مردح اهلل العلمراء هرذه
اآلية ،واملعنى :أنه يرف اهلل الذين أوثوا العلم علرى الرذين آمنروا ومل يحثروا العلرم"(.)70
ومن هرذا املن لرس كران ال وجتره الربراني الكرريم لصرحابة الرنيب  وىل ال فقره الردين
لنشره الناس لتحذروا خمالفة اهلل ورسوله ،والوقوع حمارم اهلل عز وجل ،ومن درم
هذرون خمالفة أمر اهلل وأمر رسوله(.)71
ومن اآليان اليت ن وقف عندها

حث القرآن الكريم صحابة النيب  على

بلب العلم قوله ثعاىل :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽﭼ

[ال وبة ،]122قال القربيب" :هذه اآلية أصل

وجو بلب العلم؛ ألن املعنى:

ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭼ والنيب  مقتم ال ينفر فترتكوه وحده. . .
ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﭼ وثيقى بقت ها م النيب  لت حملوا الدين عنه وي فقهوا ،فإذا رج
اَّلل بِِه َخْيـارا يـ َف ِّق ْهه ِيف ال ِّدي ِن ،حديه .71
بَ :م ْن ي ِرِد ب
( )69أخرجه البخاره يف صحيحه ،كتاب العلمَ ،اب ٌ
( )70ااام حكام القرآن ()254/17
( )71انظر :تفسم اريازن ()422 / 2
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النافرون ولتهم أخربوهم ا مسعوا وعلموه ،و هذا وفا
والسنة"( ،)72وهذه اآلية نزلو
اخلالا

ال فقه

الك ا

الصحابة ح مًا إل اع املفسرين على ذلك ،وال أن

املقصود بهذه ال ائفة اليت نُدبو وىل ال فقه

الدين ،فقد أورد ال رب

ال فتها منها ما هو بعتد ،ولذلك أك في بذكر القول الذين صدر بهما هذا اخلالا
أقوا ً
واخ ار أحدهما وهما:
األول :أنهم "نفر كان من قوم كانوا باليادية ،بعبهم رسول اهلل  يعلمون النراس
اإلسرررالم ،فلمرررا نرررزل قولررره ثعررراىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ [ال وبة ،]120انصرفوا عن اليادية وىل النيب  خشتة أن يكونروا
ممررن ختلررف عنرره وممررن عُررين باآليررة ،فررأنزل اهلل

ذلررك عررذرهم بقولرره :ﭽ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭼ اآلية ،وكره انصراا

رتعهم مرن الياديرة وىل املدينرة"(،)73

وهذا م وافس م ثفسري جماهد هلا "فلوال نفر من كل فرقرة بائفرة يي غرون اخلرري لت فقهروا
ولتسمعوا باقي الناس ،وما أنزل اهلل بعردهم ولتنرذروا قرومهم النراس كلرهم وذا رجعروا
ولتهم لعلهم هذرون"(.)74
الباني :أنهم بائفة ث للف م النيب  عرن الغرزو السررايا الريت ييعبهرا وذلرك
لت فقهوا عنده  وينذروا ال ائفة اليت ثغزوا حر رجوعهرا ب علرتمهم وياهرا مرا ثعلمروه
من رسول اهلل  ،وهذا موافس ل فسري ابرن عيراس" :مرا كران املحمنرون لتنفرروا

تعًرا

ويرتكوا النيب  وحده ،ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ يعين :عصية ،يعرين:
السرايا . . .فإذا رجعرو السررايا وقرد نرزل بعردهم قررآن ثعلمره القاعردون مرن الرنيب 
( )72ااام حكام القرآن ()266/8
( )73جام البيان ()76/12
( )74جام البيان ()76/12
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قالوا :ون اهلل قد أنزل على نيتكم بعدكم قرآنًا ،وقد ثعلمناه ،فتمكث السرايا ي علمرون
ما أنزل اهلل على نيتهم بعدهم"(.)75
وهذا القول هو الذ اخ اره ال ررب وثيعره كرب ٌري مرن املفسررين قرال أبرو حتران" :
أ  :فب وذا مل ور – أ النيب  - أال ينفر الناس كافة ،فتيقى هو مفردًا ،وومنا
ينيغي أن ينفر بائفة وثيقى بائفة ل فقه هذه ال ائفة الدين وثنذر النافرين وذا رجعروا
ولتهم"(.)76
وعلررى كررال ال رروجته ثكررون اإلشررارة واضررحة وىل ال وجترره القررو ل لررب العلررم
و مله ومعرفة أحكام الدين ووبالغها للناس وببهرا فرتهم ،وذلرك ألن العلرم الشررعي
هو قوام الفرد واجلماعة فهرو وحردى القروث اللر

عناهمرا ابرن القرتم – رمحره اهلل –

وهما القوثان العلمتة والعملترة وذ يقرول" :فالسرائر وىل اهلل والردار اآلخررة ال ير م سرريه
وال يصررل وىل مقصرروده وال بقرروث  ،فيررالقوة العلمتررة ييصررر منررازل ال ريررس ومواض ر
السلوك فتقصدها سائرًا فتها ،وي جنب أسيا اهلالك ومواض الع ب وبر املهالك
املنحرفة عن ال ريس املوصرل"( ،)77فرالعلم الشررعي هرو الرذ يوجره القلرب واجلروارح
ويقوم األخال واألعمال ،ون عن هذا ال وجته الذ عمس نفوس الصحابة حرب
العلررم والرروعي بأهمت رره أن ثسررارع الصررحابة رضرروان اهلل علررتهم وىل جمررالس الررنيب 
ي ليون علم الشرع ،ويسرألون عمرا أشركل علرتهم وأرادوا معرف ره مرن أحكرام الشررع
احلنتف ،فكبرن مسائلهم عن فروع الفقه كما كبرن أيضًا عن أصول العمل الصام.
ويهمنا ذلك اه مام القرآن الكريم بهذه املسائل اليت برحهرا الصرحابة رضروان
اهلل علتهم حتث أشار وىل كبري منهرا واهر م باإلجابرة علتره لتسرن منهجًرا ربانتًرا كريًرا
( )75جام البيان ()78/12
( )76البحر احمليط ()526 / 5
( )77فريك اهلجرتأل ( ص.) 183 :
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ال وجتررره ال شرررريعي عرررن بريرررس السرررحال واجلررروا  ،وكررران ذلرررك مصررردرًا بقولررره:
ﭽﯣﭼ أو ﭽ ﭑﭼ م يأثي اجلوا بعردها ،وقرد أجرا القررآن الكرريم
عن بائفة من األس لة اليت وجهها الصحابة للنيب  موجهًا ويراهم وىل معرامل ثشرريعتة
عظتمة ،والفًا وىل قتم كان أكبرها غائيًا عنهم جاهلت هم وظل غائيًا ح رى جراله اهلل
عز وجل هلم.
ومن أمبلة ذلك سحاهلم عن احملتن ،وهو سحال قد يس غر أن يُسأل عنه،
ولكن اجلو االج ماعي الذ كان يعتشه الصحابة املدينة بعد ان قاهلم من مكة يفسر
لنا سيب ثوجته هذا السحال ،فهم يسألون عن ثصرا الزو م زوجه احلائن ،وقد
كان كبري من العر

اجلاهلتة يأنفون احلائن وي قززون منها ،م ملا ان قل الصحابة

وىل املدينة وجدوا التهود قرييًا من هذه الشاكلة ،يدل على ذلك حديث أنس عند
مسلم "أن التهود كانوا وذا حاضو املرأة فتهم مل يحاكلوها ومل فامعوهن اليتون،
فسأل أصحا

النيب  النيب ،فأنزل اهلل ثعاىل :ﭽﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [اليقرة ،]222فقال النيب  :اصنعوا كل شيء
وال النكاح"( ،)78فهذا ال وجته ال شريعي همل قتمة خت لف عن القتم السائدة

هذا

الوقو من ام هان املرأة وذا جاءن علتها سنة اهلل عز وجل فتها وهي احلتن ،كما
كانو ثفعل العر والتهود فلالف ال وجته الرباني بهم هحالء وهحالء حتث جعلهم
يع زلون النكاح أ  :اجلماع.
فاملس فاد من ذلك أن القرآن الكريم يوجههم وىل أشرا ال صرفان وأوس ها وهو
ال صرا اجلام ب وكرام املرأة وعدم ام هانها فرتة احلتن برتك محاكل هرا وجمالسر ها
( )78أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب ايي  ،ابب جواز غس ايائ  ،حديه .302
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اعهررا مر عرردم حرمانهررا وال حرمرران نفسرره مررن

وبر اليعررد عررن أذى احلررتن برررتك

القر النفسي وال لذذ را دون الفرر  ،وهرو مرنه مسر قتم وسرط ،ال وكرس فتره وال
ش ط.
ومن املسائل اليت سألوه عنها سحاهلم عن اخلمر ،فمن املعروا أيضًا أن اخلمر
كانو شائعة

اجلاهلتة وم داولة

وذلك الخ تار املنه ال شريعي

أول اإلسالم على الرغم من مضارها الشديدة،
اإلسالم بريقة ال در

األحكام ،فلم هرموها

أول األمر ،وال أن بعن الصحابة كانوا ي ربمون من وجودها وشر الناس وياها على
ما فتها من مضرة ،ف وجهوا بالسحال وىل النيب  عن حكم هذه اخلمر ،وييدو أن
السحال كان مصحوبًا بهذا ال ربم مما
الواحد

اخلمر من املضار ،يشري وىل ذلك ما ذكره

سيب نزوهلا وذ قال" :نزلو عمر بن اخل ا ومعاذ بن جيل ونفر من

األنصار ،أثوا النيب  فقالوا :أف نا

اخلمر واملتسر فإنهما مذهية للعقل ومسلية

للمال ،فأنزل اهلل عز وجل هذه اآلية"( )79وهي :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ [اليقرة  ،]219وقد ام زجو
اإلجابة الشدة والرأفة ،وبتان للمضرة قيل بتان املنفعة ،واس حباث على الرتك،
وثزهتد من اليقاء علتها" ،فأخرب أن ومثهما ومضارهما وما يصدر منهما من ذها
للعقل واملال والصد عن ذكر اهلل وعن الصالة والعداوة واليغضاء أكرب مما يظنون من
نفعهما من كسب املال بال جارة باخلمر و صتله بالقمار وال ر

للنفوس عند

ثعابتهما ،وكان هذا اليتان زاجرًا للنفوس عنهما ألن العاقل يرجح ما ثرجحو
مصلح ه وي جنب ما ثرجحو مضرثه ،ولكن ملا كانوا قد ألفوهما وصعب ال ح تم
برتكهما أول وهلة ،قدم هذه اآلية مقدمةً لل حريم الذ ذكره
( )79أسباب النزول ( ص) 57 :

قوله ثعاىل:

منهج القرآن الكرمي يف توجيه الصحابة

1343

ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﭼ"(.)80
واملس للص من هذا هو عمس خمابية القرآن الكريم للصحابة مبل هذه املسرائل
فهو وابب ف رهم وأليابهم ،فالشيء الذ فته و م كيري ح ى وصل وىل أنه أعظرم مرن
النفر الررذ فتره ،وال يسر ت العقرل والف رررة وال رفضره وكراهت رره ح رى وون مل يكررن
حمرمًا وهذا هو ما نيغي أن نصل ولته من خالل هذا العرض.
ومن األدلة على راء ال ريقة القرآنترة ثوجتره الصرحابة رضروان اهلل علرتهم مرن
خالل اإلجابة على اس ف اءاثهم وثساؤالثهم اش مال هذه املسائل واألجوبرة علرى كربري
من القواعد واملالمح املهمة اليت ثلفو نظر امل أمل ومن أهمها(:)81
 – 1أكبر األس لة الرواردة األحكرام العملترة ،وهرذا يردل علرى مردى حرصرهم
على العلم الذ يرتثب علته عمل ،كسحاهلم عن اإلنفا وعن الت رامى وعرن األنفرال
وغريها ،أما االش غال السحال عن النظريان اليح ة اليت ال ي علرس بهرا نفر
وال وا

الردنتا

اآلخرة فهذا لتس من شأن املحمن العامل .

 – 2ال وجته الرباني وىل السحال عن األحكام ال عن احلقائس الكونتة ،فإن القرآن
الكريم وون كان وحتًا من اهلل عز وجل وال أنه هر
ينفعهم ،فإذا سألوا عما ال ينفعهم

على ثوجته الناس وىل ما

هذا الوقو صُرفوا من خالل اإلجابة وىل ما

ينفعهم ،ومما يظهر فته ذلك وجاب ه الصحابة على سحاهلم عن األهلة ،وهو قوله
ثعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ اآلية[ .اليقرة  ،]189فإن
( )80تفسم ابن سعده ( ص ) 98
( )81أخذت مجلة هذ الفوائد من تفسم القرآن الكرمي للشيخ حممود شلتوت – رمحه ت – ( ص ) 547 :ما
بعدها.

1344

مشرل بن أمحد مجعان الزهرا

السحال كان م عرضًا ل يتعة األهلة من حتث منوها وثكاملها م رجوعها وىل االن قا
مرة أخرى ،فقد رو أنهم سألوا النيب  :ما بال اهلالل ييدو وي ل دقتقًا مبل
اخلتط م يزيد ح ى يعظم ويس و  ،م ال يزال ينقص ويد ح ى يعود كما كان
فنزلو هذه اآلية( .)82قال ابن عرفة" :وهذا على سيتل اإلعراض عن الشيء واإلقيال
على غريه ألنهم سألوا عن سيب ثغري اهلالل ونقصه وزيادثه أيام الشهور ،فأجتيوا
بالسيب عن ذلك ون تج ه وأن فائدة ذلك معرفة أوقان الناس وأوقان احل  ،أ :
ذلك سحال عما ال يعين ،فال حاجة لكم باجلوا عنه ،وومنا حقكم أن ثسألوا عن
ن تج ه"( ،)83وعلى هذا يكون اجلوا وخراجًا للكالم على خالا مق ضى الظاهر،
بصرا السائل وىل غري ما ي لب ،ثنيتهًا وىل أن ما صرا ولته هو املهم له.
وهذا ال وجته من أهم ما ي لقاه بالب العلم وهو يعرد ملسرحولتان عظتمرة ،وهرذا
ما كان الصحابة يعدون له مرن وقامرة ديرن اهلل األرض والعمرل علرى ثبيترو أركانره،
وثعلتم الناس اخلري ،وورشادهم وىل ما ينفعهم أمر دينهم" ،ألن املراد بالعلم ،العلرم
الشرعي الذ يفتد معرف ه مرا فرب علرى املكلرف مرن أمرر دينره عيادثره ومعامالثره،
والعلم باهلل وصفاثه ،وما فب له القتام بأمره وثنرزيهه عن النقائص"( ،)84وبهذا هدث
ال كامل ب القوث العلمتة والعملتة الل

أشرن ولتهما آنفًا.

 – 3معاجلة ال يتقان الواقعتة لل شريعان:
وهذا من األمور املهمة

الفقه اإلسالمي ،بل

ثصور املسلم ألمور حتاثه

وحرك ه فتها ،فإن الواق املعتش لتس دائمًا و كل أحواله أرضًا خصية ل يتس
األحكام الشرعتة ،ففي كبري من األحتان ي عارض الواق م ثنفتذ بعن األحكام
( )82تح القدير (  .) 258 / 1الدرر اان ور ()454/1
( )83تفسم ابن عر ة (.)556/2
( )84تح الباره (  ،) 141 / 1تربية الصحابة ص.134 :
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الشرعتة بعن األوقان أو األماكن ،وهنا يأثي دور ال وازن وذ ي عرض املسلم فردًا
اعة وىل موازنة ثق ضي ارثكا أحد الضررين ،برتك واجب من أجل فعل ما هو

أو

أوجب منه أو فعل حمظور من أجل ثرك ما هو أشد منه ،وقد وجه القرآن الكريم على
سيتل اإلشارة وىل هذه ال ريقة
الق ال

وجاب ه على سحال الصحابة رضوان اهلل علتهم عن

الشهر احلرام وذلك قوله ثعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ [اليقرة  ،]217فإن هذه اآلية نزلو قصة سرية للنيب 
ال
ال من الكفار وأسرن رج ً
م الكفار كانو ن تج ها أن ق لو هذه السرية رج ً
وغنم هم فعُتروا بالق ال

الشهر احلرام فسألوا النيب  عن ذلك فأمر بهذه اإلجابة

اليت ثيتن عظم الق ال الشهر احلرام -وهي حقتقة مقررة اجلاهلتة واإلسالم -
وال أنها ثس درك على ذلك أن ما هد ه الكفار من كفر وف نة وصد عن سيتل اهلل
ووخرا ألهل املسجد احلرام منه كل ذلك أكرب عند اهلل عز وجل من الق ال

الشهر

احلرام ،فإذا ختف وقوع هذه األمور جاز اق حامهم هلذا احملظور وهو الق ال الشهر
احلرام(.)85
ولذلك كانو اإلجابة ث ضمن أن "الق رال الشرهر احلررام و رم كريري ،ولكرن أكررب
منرره مررا حرردث مررن أعرردائكم مررن صررد عررن سرريتل اهلل وعررن املسررجد احلرررام ،ووخرررا
املسلم من مكة ،وقد كران ويرذاؤهم للمسرلم إلخرراجهم مرن ديرنهم أكررب مرن كرل
ق ل ،ولذلك أبتح الق ال الشهر احلرام لقم هذه الشرور ،فهو عمل كيري ي قى به ما
هو أكرب منه"(.)86
( )85أسباب النزول للواحده .55-54
( )86اانتخب يف تفسم القرآن (ص )58
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ال لكرل خ روان حتراثهم يري هلرم كتفترة
لقد كان ال شرري ال روجتهي للصرحابة شرام ً
ممارسررة العيررادة – عزائمهررا ورخصررها – واحلكررم املشرركالن الرريت ثعررن هلررم وثقررر مررن
برررائقهم جرراهلت هم مررا كرران موافقً را ملرضرراة اهلل ثعرراىل وثصررحح مررا مل يكررن علررى هررذا
السيتل ،وأك في بال ييتن ذلك ال وجته ،وهو ما جاء قضرتة الظهرار؛ فقرد كران الظهرار
معروفًا اجلاهلتة يس يتحه األزوا ألنفسهم وصرورثه أن هررم الرجرل امرأثره كحرمرة أمره
وأخ ه علته وهذا هو الذ اس مر معهم اإلسالم وخلصهم اهلل سيحانه وثعاىل منه.
وقد وقعو واقعة الظهار من أوس بن الصامو -وهو من اليدري
"وهو أول من ظاهر

اإلسالم ،وكان به ملم ،فالحى امرأثه خولة

 ،قال ق تية:بعن صحواثه،

فقال :أنوَ علي كظهر أمي ،م ندم"( ،)87وجاءن خولة وىل النيب " ثس ف ته

ذلك

وثش كي وىل اهلل فأنزل اهلل ثعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ [اتادلة ،)88(" ]1وثظهر الروايان اليت أوردها اليغو هلذه
القصة مدى الضرر الذ ستق على خولة من جراء هذا الظهار لو أنها حرمو علته كما
أخربها النيب  ،وفتما هي كذلك جتادل نزلو اآلية بشأنها ،قالو عائشة رضي اهلل عنها:
"ثيارك الذ وس مسعه األصوان كلها ،ون املرأة ل حاور رسول اهلل  وأنا ناحتة من
اليتو ،فأمس بعن كالمها ووفى علي بعضه ،وذ أنزل اهلل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭼ(.)89
ومن هنا ي ضح مدى العنو الذ كان يق على النساء مرن أمرر الظهرار برل ر را
على الرجال أيضًا ،فقد ي سرع الرجرل فتظراهر رم ينردم كمرا حردث قصرة أوس برن
( )87ااعارل ()255 / 1
( )88تفسم القرآن العظيم ( )34/8
( )89معاه التنزي ()338/4
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الصامو ،فإذ راج أمر نفسه وجد زوجه قد حرمرو علتره أبردًا ومراعراة هلرذه املضررة
ودفعًا هلا ،كان ال شري الرباني الكريم وال وجتره اإلهلري لصرحابة الرنيب  باألحكرام
الشرعتة امل علقة بهذا الظهار.
وأول هذه األحكام أنه كذ بغتن ،وييدو أنه كان

العر خاصة ،قال

اليقاعي" :وملا كان الظهار خاصًا بالعر دون سائر األمم نيه على ذلك ثهجتنًا له
علتهم ،وثقيتحًا لعادثهم فته . . .ألن الكذ مل يزل مس هجنًا عندهم اجلاهلتة ،م
ما زاده اإلسالم وال اس هجانًا"( ،)90قال ثعاىل

وصف هذا الظهار :ﭽﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ [اتادلة ،]2قال ابن عاشور" :وزيد
صنتعهم ذمًا بقوله :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ،
ثوبتلًا على صنتعهم ،أ  :هو م كونه ال يوجب ريم املرأة هو قول منكر ،أ :
قيتح ،ملا فته من ثعرين حرمة األم ل لتالن شنتعة ،خت ر لتلة السام عندما
يسم قول املظاهر :أنوَ علي كظهر أمي ،وهي حالة يس لزمها ذكر الظهر

قوله:

(كظهر أمي)"( ،)91فقول املظاهر :أنوَ علي كظهر أمي ،منكر من وجه  :من وجه
احلقتقة ووجه الشرع وهو زور ألنه كذ بابل منحرا عن احلس(.)92
فهذا ثوجته وهلي لصحابة النيب  ب غتري عاداثهم وىل ما هو أفضل وفرز
سلوكتاثهم وعرضها على الشرع ،فما صح الشرع صنعوه ،وما اح ا وىل ثغتري أو
ثعديل فعلوه ،وما كان مرثي ًا بآ ار شرعتة الحظوها ،وقد كان الظهار من األمور
اليت هلا ثعلس بأحكام شرعتة ذكرثها سورة اتادلة مللصة
( )90نظم الدرر ()480/ 7
( )91التحرير والتنوير ()12/28
( )92انظر :البحر احمليط البن حيان ()231/8

قوله ثعاىل :ﭽﮀ
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ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨﭼ [اتادلة .]4 – 3
وال شك أن هذه الكفارة الشديدة ثدل على مدى فظاعة العمل" ،ولعل احلكمة
وجو الكفارة قيل املستس أنه أدعى إلخراجها فإنه وذا اش ا وىل اجلماع وعلم أنره
ال يكررن مررن ذلررك وال بعررد الكفررارة بررادر بإخراجهررا"( ،)93ويعرررا مررن ثبقتررل الكفررارة
وفوري هررا اإلشررارة وىل عظررم مررا اقرررتا مررن اإل ررم وقررول الررزور ،فهررو مررن أشرررا
ال وجتهرران الرريت ثلقرراه الصررحابة اتررال ال شررريعي مررن حتررث ونهررا ثقرروم أخالقهررم
وسلوكتاثهم وثرثف بهم وىل مكارم األخال

القول والسلوك.

اثلثًا :التوجيهات االجتماعية واألخالقية:

من مقاصد الشريعة اإلسالمتة بناء ات م املسلم بناء سلتمًا ،وشتوع القتم

الفاضلة

أفراده و اعاثه م صالبة بنت ه وقوة متاسكه ومن هذا املن لس كانو

ال وجتهان القرآنتة لصحابة النيب  شاملة ملا يكفل وجود هذه السمان املشار ولتها
وين من ضدها ولعل من أول السمان اليت سعو ال وجتهان القرآنتة وىل ثبيت ها
ات م املسلم هي مسة ال الحم وال ماسك وال عاضد ب املسلم فقد جعل اهلل
سيحانه وثعاىل نعمة األخوة

اهلل وثآلف القلو

علته سيحانه وعلى دينه نعمة

عظتمة يلفو وىل ثذكرها غري موض من القرآن الكريم فتقول اهلل سيحانه وثعاىل:
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﭼ [آل عمران  ،]103- 102واملراد ن كانوا أعداءً قيل نعمة اهلل علتهم هم
( )93تفسم ابن سعده ( ص)845
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ثفسري ابن عياس الذ ارثضاه ال رب وغريه من املفسرين( )94قال

ابن كبري" :وهذا الستا

شأن األوس واخلزر  ،فإنه قد كانو بتنهم حرو كبرية

اجلاهلتة وعداوة شديدة وضغائن ووحن ودخول بال بسييها ق اهلم والوقائ بتنهم
فلما جاء اهلل باإلسالم ودخل فته من دخل منهم صاروا وخوانًا م حاب
م واصل

()95

ذان اهلل م عاون على الرب وال قوى"

الل اهلل

و ثذكريهم بنعمة األلفة

واألخوة بعد الفرقة والعداء ما يشري وىل عظم هذه النعمة ووىل ثفريط الكبري

العمل

ق ضاها ،ومن هنا جاء ال وجته باإلصالح ب امل لاصم وب الف ان امل قاثلة من
املحمن

حرصًا على متاسك اجلماعة وثعاضد أفراد ات م وف اثه ،قال ثعاىل :ﭽﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [احلجران  ،]10 – 9جاء
حديث أنس رضي اهلل عنه قال :قتل للنيب  :لو أثتو عيد اهلل بن أبي ،فان لس ولته
النيب  وركب محارًا ،وان لس املسلمون يشون وهي أرض سيلة ،فلما ان لس
النيب  ولته قال :ولتك عين فواهلل لقد آذاني ريح محارك ،فقال رجل من األنصار:
واهلل حلمار رسول اهلل  أبتب رهًا منك ،قال :فغضب لعيد اهلل رجال من قومه،
فغضب لكل واحد منهما أصحابه ،قال :فكان بتنهم ضر باجلريد واأليد والنعال
فيلغنا أنه أنزلو فتهم ،ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ فاإلصالح
ب امل لاصم وامل قاثل معلل

اآلية ومحازر بقوله ثعاىل ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

فهذا القول" :ثعلتل إلقامة اإلصالح ب املحمن وذا اس شرى احلال بتنهم فاجلملة
( )94جام البيان ( )77/7والبحر احمليط ()21/3
( )95تفسم القرآن العظيم ( ) 477 / 1
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موقعها موق العلة وقد بين هذا ال علتل على اع يار حال املسلم بعضهم م بعن
كحال األخوة ،وجيء بصتغة القصر املفتد حلصر حاهلم

حال األخوة ميالغة

ثقرير هذا احلكم ب املسلم "(.)96
و الستا نفسه يأثي قوله ثعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [األنفال  ،]1فإن
هذه اآلية نزلو أهل بدر كما قول ابن عياس وغريه من صحابة النيب  ،أنه ملا
كان يوم بدر قال رسول اهلل  :من صن كذا وكذا فله كذا وكذا قال :ف سارع
ذلك شيان الرجال وبقتو الشتوخ و الرايان ،فلما كانو الغنائم جاءوا ي ليون
الذ جُعل هلم ،فقالو الشتوخ :ال ثس أ روا علتنا فإنا كنا ردءًا لكم وكنا و
الرايان ولو انكشف م لف م ولتنا ف نازعوا فأنزل اهلل هذه اآلية(.)97
ففي اآلية ع ا قو هلم على اه مرامهم بهرذه املسرألة ووقروع ال نرازع بترنهم مرن
أجلررها ،فلررم يفررن اه مررامهم بهررا وىل خررري ،ويشررري وىل هررذا املعنررى مررا روى احلرراكم
واليتهقي وغريهما عن أبي أمامة قال" :سألو عيادة بن الصامو عن األنفرال ،فقرال:
فتنرا أصرحا بردر نزلرو ،حر اخ لفنرا النفرل ،فسراءن فتره أخالقنرا ،فان زعره اهلل
ثعاىل من أيدينا ،وجعله وىل رسول اهلل .)98(". . .
وهذا األ ر فته أن ال نازع واالخ الا ب املسلم
كل برا أنه أحس به

-وون كان على شيء يرى

دين اهلل ثعاىل  -فإنه م ذلك يأثي بشر ،وقد ثكون ن تج ه

ان زاع هذا الفضل من أيديهم ،ومن مثة جاء ال وجته القرآني بعد وجابة السحال وىل
( )96التحرير والتنوير ()243/26
( )97جام البيان ( )13/11أسباب النزول ( ص ) 181 :وايديه عند أيب داود.
( )98أخرجه البيهقي يف السنن الك  ،كتاب قسم الفي والينيمة ،ابب بيان مصرل الينيمة يف ابتدا
اإلسالم ،حديه .12714
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وصالح ذان الي  ،على اع يار أنها من أوىل الواجيان ،قيل بلب احلس ،وون ظن أنه
حس شرعي ،ولعل من أخصر اآليان وأدهلا على عظمة شأن اإلصالح ب الناس
قوله ثعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ [النساء ،]114
قال الراز " :وومنا ذكر اهلل هذه األقسام البال ة وذلك ألن عمل اخلري وما أن يكون
بإيصال املنفعة أو بدف املضرة ،أما ويصال اخلري فإما أن يكون من اخلريان اجلسمانتة
وهو وع اء املال وولته اإلشارة بقوله :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ ووما أن يكون من اخلريان
الروحانتة وهو عيارة عن ثكمتل القوة النظرية بالعلوم أو ثكمتل القوة العملتة
باألفعال احلسنة وجمموعها عيارة عن األمر باملعروا وولته اإلشارة بقوله :ﭽﭜ

ﭝﭼ وأما وزالة الضرر فإلته اإلشارة بقوله :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ"

()99

وأقول :ون اإلصالح ب الناس يظهر فته هذان األمران معًا جلب املصلحة ودف
املضرة ،فإن اإلصالح ب املسلم جلب مصلحة قوثهم ومتاسكهم ووخافة عدوهم.
ومن وسائل ال ماسك االج ماعي يُذكرُ ال كافل ب أفراد ات م  ،فهو لتس فقط
جمرد ع ف من الغين على الفقري وومنا هو مزيد ألفة من خالل ال يادل العابفي ب
املع ي واآلخذ ،فإذا كان ال كافل

عمومه مرمحةً وبرًا له بركاثه اليت ثح ر باخلري

واأللفة -وهذا أمر مقرر وواضح ال ه ا وىل مزيد بسط  -ففي حاالن خاصة
ثهدد هذه املودة وث ل أسيا ثفككها و وبأة ظرا من الظروا أو حاد ة من
احلوادث فتكون اليذل والع اء وال كافل هذه احلالة مدعاة الثصال املودة واس مرار
ال من أن يفقد ات م هذه املودة وهذا الرتابط ،ومن أمبلة ذلك
الرتابط االج ماعي بد ً
ثوجته القرآن الكريم ألبي بكر الصديس ملا ق
( )99التفسم الكبم (.)41/11

النفقة عن مس ح بن أ ا ة وهو أحد
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أقربائه  -وكان ينفس علته  -فلما جاء اإلفك وق مس ح فتما وق فته غريه من
قذا عائشة رضي اهلل عنها ،فقرر أبو بكر وقف اإلنفا علته ،قالو عائشة رضي اهلل
عنها " :فلما أنزل اهلل ثعاىل هذه اآلية

براءثي قال الصديس وكان ينفس على مس ح

لقراب ه وفقره :واهلل ال أنفس علته شتًا أبدًا بعد الذ قال لعائشة ،فأنزل اهلل ثعاىل:
ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [النور ،]22فقال أبو بكر:
واهلل أني أحب أن يغفر اهلل لي فرج وىل مس ح النفقة اليت كانو علته وقال :ال
أنزعها منه أبدًا"(.)100
قرال ابرن ع ترة رمحرره اهلل" :أ كمرا يرون غفرران اهلل لكررم ذنروبكم اغفرروا ملررن
دونكم"( ،)101فهذه اللحظة النفستة هي حلظة احملراورة الداخلترة الريت ث جاذبهرا قوثران:
قوة حب الع اء واليذل بمعًا ال الحم الذ هو مقصد من مقاصد الشررع احلنترف،
وقوة األذى الواق على النفس والرذ يردف وىل االن قرام نر الع راء ،فترأثي ال وجتره
الر باني الكريم بال غلب علرى بيتعرة الرنفس حرب االن صرار مرن أجرل اسر مرار هرذه
النعمة وهي نعمة ال الحم االج ماعي.
ووذا كرران متاسررك ات مر وثراب رره بهررذه الصررورة مررن األهمتررة فررإن بهررارة اليتررو
املسلم ،ورقي ثصوراثه وسلوكه ال يقل أهمتة عن هذا املقصد السابس ومرن هنرا كبررن
ال وجتهان القرآنتة لصحابة النيب  اجلانب األسر ح ى ون كبريًا منها كان موجهًا
لشلص النيب  لتوجه أصحابه ولته وذلك خم لف ال صرفان احلتاثتة الريت متارسرها
األسرة املسلمة.
( )100أخرجه البخاره يف صحيحه ،كتاب التفسم ،ابب ( ،)6حديه .6679
( )101احملرر الوجيز ( ص) 1353 :
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اليتو املسلم هو م لب ضرور ومقصد أساس
حقتق ه ويكمل وال بشتوع ذكر اهلل وأداء فرائضه

واج نا نواهته ،ومن هذا اليا يأثي قوله ثعاىل موجهًا ال يقة العالتة من بيقان
ربان اليتون وهي بيقة نساء النيب  بقوله :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ [األحزا ،]34 – 32
هذه اآلية منوذ ل هذيب هذا اليتو الكريم وغرس روح ال مأنتنة فته بيث وسائلها
املشروعة اليت ث فرع عن ال قوى صادرة منها وراجعة ولتها وهي:
 – 1اليعد عن الشيهة ب مام ال حصن وال صون ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ قال ابن عياس رضي اهلل عنهما" :ال ثرخصن بالقول"،
وقال احلسن" :ال ثكلمن بالرفث" ،وقال الكليب" :ال ثكلمن ا يهوى املريب" ،وقال
ابن زيد" :اخلضوع بالقول :ما يدخل

القلب الغزل" ،وقتل :ال ثُلن للرجال

القول"( ،)102أقول :وكل هذا مقصود وهو من با ال فسري باملبال ،ألن كل هذا أنواع
ألصل واحد وهو اخلضوع بالقول ،واملس فاد منه متام ال صون وعدم االقرتا من
الشيهة .ومن هنا "كان ات م األول يضر على أيد اخلاضع واخلواض لتحفظ
بذلك نقاء األمة ويصون شرفها وبهرها وأنسابها ،وقد أهدر عمر حس الرجل الذ
الين امرأة القول ،ضربه رجل ح ى شجه ،قالوا :مر رجل زمان عمر رضي اهلل
عنه برجل وامرأة قد خضعا بتنهما حديبًا فضربه الرجل ح ى شجه فرف وىل عمر
( )102البحر احمليط ()475/8
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رضي اهلل عنه فأهدره ،وهكذا كان املسلمون جم معهم حراسًا على األخال وآدا
اإلسالم"(.)103
 – 2الوقار داخل اليتو وخارجه ون لزم اخلرو حلاجة ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭼ قرأ
ناف وعاصم بف ح القاا وقرأ الياقون بكسرها( ،)104فمن قرأ بالف ح فهو من قررن
باملكان أ اس قررن فته ومن قرأ بالكسر فهو من الوقار ،وفم ب املعنت قول
املفسرين كما حكاه ابن اجلوز " :معنى اآلية :األمر هلن بال وقري والسكون بتوثهن
وأال ورجن"(.)105
 – 3األخذ بأسيا العفة ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ قال
اليقاعي" :وملا أمرهن بالقرار نهاهن عن ضده ميشعًا له فقال :ﭽ ﭹ ﭺ ﭼ أ
ثظاهرن من اليتون بغري حاجة حموجة ،فهو من واد أمر النيب  هلن بعد حجة
الوداع بلزوم ظهور احلصر"( ،)106وقال الشوكاني" :ال رب أن ثيد املرأة من زين ها
وحماسنها ما فب علتها سرته مما ثس دعي به شهوة الرجل"( ،)107أقول :واملعنى
يس وعب األمرين ألن كلتهما خرو عن الوقار واج ذا الل فان الرجال.
 – 4أداء الواجيان الشرعتة وثرك معصتة اهلل ثعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ ولعل القرآن الكريم أشار وىل عموم الواجيان بإقامة
الصالة ووي اء الزكاة "ألنهما أصل ال اعان اليدنتة واملالتة ،ومن اع نى بهما حس

( )103من أسرار التعبم القرآ ( ص) 281 :
( )104ايجة يف عل القرا ات (.)176/4
( )105زاد ااسم ( )379/6
( )106نظم الدرر ()102/6
( )107تح القدير ( ) 270 / 4
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االع ناء جرثاه وىل ما وراءهما"( ،)108وأما باعة اهلل ورسوله فهي سيب السعادة ألن
املعصتة هي سيب اخلذالن.
 – 5بلب العلم الشرعي ب دبر ك ا

اهلل ودراسة سنة نيته  ﭽ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ "قرررال أهرررل العلرررم بال أويرررل :آيررران اهلل:
القرررآن ،واحلكمررة :السررنة"( ،)109وال شررك أن حررر

املرررأة علررى ثرردبر ك ررا اهلل عررز

وجل ودراسة سنة نيته  له أ رره اليرالع نفسرها و بت هرا ،فهري ربرة اليترو وقدوثره
وحوهلا يل ف أهل اليتو وهي أكبر مالزمة له وهذا ي تح هلم رؤي ها على هذه احلرال،
فموض القدوة فتها ظاهر ،وأ ره ثكوين اليتو واضح ال خفاء فته.
فهذه العناصر ثرمي وىل ثكوين شلصتة ربة اليتو املسلمة الريت ثعرد منرارة لليترو
وملا حوله ،وقدوةً حسنة ألبنائها ومن هلا فتهم ثأ ري ومن م كانو هذه العناصرر نزلرة
صمام األمان لألسرة املسلمة جتاه ما هد بها من أخ ار.
ال هلرذا األمرن الوقرائي الرذ ي لرذ مرن
ويعد ال كوين املوضوعي لسورة النور مبرا ً
األخال االج ماعتة سرتاجًا همري مرن الوقروع الرذائرل ،فيعرد ذكرر قصرة اإلفرك –
وهرري القصررة الرريت هررزن املدينررة النيويررة أيامًرا م اولررة ل هديرردها األمررن االج مرراعي
ال أشرررا بترو فتهرا وهررو بترو الرنيب  - شرررعو السرورة وضر
املدينرة م مرب ً
اح تابان واحرتازان هل ذا األمرن متبلرو كلرها

لرة مرن اآلدا االج ماعترة وهري

على الرتثتب:
 – 1ال حذير من شتوع الفاحشة وأخيارها

املحمن ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ
( )108السراج اانم ()351/5
( )109ااام حكام القرآن (.)162/14
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[النور ،]19قال الراز " :اعلم أنه سيحانه ملا بتن ما على أهل اإلفك وما على من
مس منهم وما ينيغي أن ي مسكوا فته من آدا

الدين اثيعه بقوله :ﭽﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ اآلية لتُعلم أن من أحب ذلك فقد شارك

هذا

الذنب كما شارك فته من فعله ،ومن مل ينكره ،ولتُعلم أن أهل اإلفك كما علتهم
العقوبة فتما أظهروه فكذلك يس حقون العقا

ا أسروه من حمية وشاعة الفاحشة

املحمن "(.)110
 – 2آدا

الدخول وىل املنزل ،ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ [النور ،]27وقد ذكر
ابن عادل العالقة ب هذه اآلية وحديث اإلفك فقال" :ملا ذكر حكم الرمي والقذا؛
ذكر ما يلتس به ألن أهل اإلفك ومنا ثوصلوا وىل به انهم لوجود اخللوة ،فصارن كأنها
بريس ال همة فأوجب اهلل ثعاىل أال يدخل املرء بتو غريه وال بعد االس ذان والسالم،
ألن الدخول على غري هذا الوجه يوق ال همة ،و ذلك من املضرة ما ال خفاء
به"(.)111
ولذا كان الصرحابة ينعرون علرى النراس ثفرري هم العمرل بهرذه اآليرة ،قرال ابرن
عياس رضي اهلل عنهما " :الث آيان جحدهن النراس ،فرذكر مرنهن هرذه اآليرة"(،)112
وس ر ل الشررعيب عررن هررذه اآليررة أمنسرروخة هرري؟ قررال" :ال واهلل ،قتررل :ون النرراس ال

( )110تفسم الرازه (.)345/23
( )111اللباب يف علوم الكتاب (.)341/14
( )112جام البيان (.)354/17
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يعملررون بهررا ،قررال :اهلل املسرر عان"( ،)113وقررال سررعتد بررن جرريري" :ون ناسًررا يقولررون
نُسلو ،واهلل ما نُسلو ولكنها مما ثهاون به الناس"(.)114
فهررذه الضرروابط الرريت ذكرررن وبررار ال عقتررب علررى حاد ررة اإلفررك ثع رري داللررة
واضحة على أن صرتانة اليترو املسرلم براآلدا االج ماعترة مقصرد عظرتم مرن مقاصرد
الشريعة ،ووجراء أمين وقائي ضد االاراا والفاحشة.
ووذا كان متاسك اليتو املسلم ومحاي ه من ال فكك راجعًا الع ياره أساس ات م
املسلم ولين ه األوىل ،فإن اخلوا من ثفكك ات م أو حلو الضرر به يوجب
ال حسس على أهم األمراض اليت هلا أ رها الستئ

ات م  ،وفاعلت ها الضارة به،

ووذا أردنا أن نض أيدينا على مبال واحد من أمبلة هذه املفاسد اليت ثهدد ات م ،
فلعل ظاهرة اإلرجاا اليت ثسمى العصر احلديث الشائعة ثعد من أبرز األمبلة على
ذلك وقد وجدن الشائعة ات م اإلسالمي باملدينة النيوية وباره االج ماعي و
وباره الستاسي والعسكر  ،وذكر القرآن الكريم أمبلة منها هذه األبر امل نوعة ميتنًا
خ ورثها أروع بتان ويكفي هذا ال هديد الذ شرعه

وجه أصحا

اإلشاعان

واألراجتف الكاذبة ،وذ يقول جل وعال :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿﭼ [األحزا  ،]62 – 60فهذا ال وعد الشديد يدل على معاناة ات م
املسلم املدينة من هذه الشائعان .وقد وردن هذه اآليان سورة األحزا بعد ذكر
الغزوة وهذا يدل على ثأخر نزوهلا ،أ أنها نزلو بهذه الصورة من الوعتد وال هديد
( )113معاه التنزي ()356/3
( )114معاه التنزي ()356/3
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بعد أن قاسى املسلمون من مرارة الشائعان أصنافًا م عددة ،وال شك أن معظم ما
ي علس بالشائعة

القرآن الكريم -ون مل يكن كله  -موجهٌ اب داءً وىل الصحابة

رضي اهلل عنهم ،وذلك ألمرين:
األول :أن هررذه اإلشرراعان كرران خ رهررا أول منشرر ها علررى جتررل الصررحابة
أنفسهم كما مر.
الباني :أن بعن الصحابة قد انزلس مرن حترث ال يشرعر وهردة الشرائعة فشرارك
من حتث ال يدر

قتس أهرداا التهرود واملنرافق مرن اإلرجراا بر املسرلم مرن

أجل ثقوين هذا ات م اإلسالمي.
ومن األمبلة على ذلك واقعة الولتد بن عقية بن أبي معتط م بين املص لس اليت
نزل فتها قوله ثعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [احلجران ،]6قال الواحد " :نزلو الولتد بن عقية
بن أبي معتط بعبه رسول اهلل  وىل بين املص لس مصد ًقا وكان بتنه وبتنهم عداوة
اجلاهلتة ،فلما مس القوم ثلقوه ثعظتمًا هلل ثعاىل ولرسوله  فحد ه الشت ان أنهم
يريدون ق له فهابهم ،فرج من ال ريس وىل رسول اهلل  وقال :ون بين املص لس قد
منعوا صدقاثهم وأرادوا ق لي ،فغضب رسول اهلل  وهم أن يغزوهم فيلع القوم
رجوعه فأثوا رسول اهلل  وقالوا :مسعنا برسولك فلرجنا ن لقاه ونكرمه ونحد ولته
ما قََيلنا من حس اهلل ثعاىل ،فلشتنا أن يكون ومنا رده من ال ريس ك ا جاءه منك
لغضبٍ غضي ه علتنا وونا نعوذ باهلل من غضيه وغضب رسوله  ،فأنزل اهلل ثعاىل:
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭼ"( ،)115فهذا الرعب الذ ببه الشت ان

نفس الولتد بن عقية ،م ردده

ِ
قائما على الصدقات ومجعها.
( )115أسباب النزول ( ص ) 301 :ومعىن :مص ّدقا :أه ا
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الولتد ب يد النيب  وأصحابه كان له أ ره هم النيب  اختاذ قرار غري ميين
على شيء من احلقتقة لوال أن رمحة اهلل ثعاىل ثداركو النيب  وصحاب ه ،وقد بقتو
اآلية ورشادًا للصحابة الكرام م من بعدهم وىل ال بيو من األخيار وعدم أخذها
وثصديقها بدون ثرول وثيتن.
ال لفظتًرا يررحد وىل ال مرراس أربعررة معررانل مهمررة هررذا ال وجترره
و لترل اآليررة لررت ً
اإلهلي الكريم:
األول :الشرت بقوله ﭽﭢ ﭣ ﭼ وهو يفتد ال قلتل والشك ،كما يحديه احلررا
ﭽوِنﭼ؛ فهو "وشارة وىل ل تفرة ،وهري أن املرحمن كمرا كران موصروفًا بأنره شرديد علرى
الكافر غلتظ علته فال ير مكن الفاسرس مرن أن ورربه بنيرأ ،فرإن متكرن منره يكرون نرادرًا،
فقال :ﭽ ﭢ ﭣ ﭼ حبرا الشرت الذ ال يذكر وال م ال وق "(.)116
الباني :األمر قوله :ﭽ ﭦ ﭼ و قرراءة أهرل املدينرة ﭽفَدبديَُّرواﭼ()117وفتهرا
وشعار للمحمن خب ورة ال هاون ال عامل م األخيار.
البالث :ال حذير

قوله :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ فته ثهويل من شأن

االسرتواح للشائعان وعدم ال بيو فتها ،فإن جهال هم وون كان حمرتزًا بها عن ال عمد
فهي مل ثرف وصابة القوم ،أ مل ثرف الضرر الواق باملسلم .
الراب  :ن تجة ذلك كله ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ أ " :مغ م غمًا الزمًا
م من أنه مل يق  . . .يعين أن الندم غم يصحب اإلنسان صحيةً هلا دوام على ما وق
م متين أنه مل يق "(.)118
( )116التفسم الكبم ()119/28
( )117السبعة يف القرا ات ( ص) 236 :
( )118روح ااعا ( ) 416 /26
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ووذا كان الولتد بن عقية مل ي عمد بث الشائعة أو اإلرجاا ،ومنا انزلس فته
انزالقًا( ،)119فقد كان املدينة من و ط للشائعة ولكتفتة نشرها وين هز الفر

واألوقان

املناسية ليث ما ي ناسب م كل وض من األوضاع ،وهحالء هم الذين مساهم اهلل ثعاىل:
ﭽ ﯟ ﯠ ﯡﭼ فعرفهم باأللف والالم وشهر أمرهم

وبار ثهديدهم

باالس صال ،وهم "قوم من املسلم ين قون باألخيار الكاذبة حيًا للف نة"(.)120
ومن أمبلة الشائعان اليت خ ط هلا املنافقون ،ومل يف ن بعن الصحابة وىل
خ رها فشارك فتها (حاد ة اإلفك) وهو الكذ

الذ أشاعه املنافقون عن بريس

بعن الصحابة بعد قفول النيب  من غزوة بين املص لس ،قال ثعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [النور ،]11قال ابن عياس :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ ﭼ " الذين افرتوا على عائشة :عيد اهلل بن أبي وهو الذ ثوىل كربه ،وحسان بن
ابو ،ومس ح ،ومحنة بنو جحش"( ،)121و بل هذا قال املفسرون ،فقد نقل
الشوكاني و اع املسلم "على أن املراد ا اآلية ،ما وق من اإلفك على عائشة أم
املحمن  ،وومنا وصفه اهلل بأنه وفك ألن املعروا عن حاهلا رضي اهلل عنها خالا

( )119ذهب مجاهم اافسرين إىل أن اآلية ال تنسب الفسك إىل الوليد بن عقبة روي ت عنه ،نه ه يتعمد هذا
ا مر إمنا ظن ظناا بنا عليه قوله ،قال ابن عاشور" :وقد اتفك اافسرون على أن الوليد ظن ذلب كما عند ابن
عبد ال  ،وليس يف الرواَيت ما يقتضي أنه تعمد الكذب" التحرير والتنوير ( )229 /26ويؤيد ذلب ما
ذهب إليه الرازه من أن "إفالق لفظ الفاسك على الوليد سي بعيد نه توهم وظن ىخطى ،وااخطئ ال
يسمى اس اقا" التفسم الكبم (.)119 /28
( )120ااام حكام القرآن الكرمي ()108/22
( )121جام البيان ()190/17
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ال من الكذ وذلك
ذلك"( ،)122ويُالحظ أن القرآن الكريم قد اخ ار لفظ اإلفك بد ً
ألن "اإلفك أبلع ما يكون من الكذ واالفرتاء ،وقتل هو اليه ان ال ثشعر به ح ى
يفجأك ،وأصله األفك وهو القلب ،ألنه قول :مأفوك على وجهه"(.)123
ونركز

هذه الس ور على األسيا اليت يكن أن يس للص من اآليان النازلة

هذه احلاد ة وهي:
 – 1عدم ال فكر فتما يسم املرء وما ينشره ،فكأنه ال يعقل ما يسم وال ما
يقول ،قال ثعاىل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [النور
ال خم صًا باألفواه من غري أن يكون له مصدا ومنشأ
" ،]15أ  :ثقولون قو ً
القلو  ،ألنه لتس ثعيري عن علم به قلوبكم"(.)124
 – 2اس صغار أمر هذه الشائعة وعد ال فكر
ﮮ ﭼ [النور ،]15فهحالء الذين خاضوا

خ ورثها ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

اإلفك كما يس صغرون أمر هذه الكلمان

اليت أخرجوها من أفواههم بغري ثدبر فتها م أنه عظتم من العظائم ،وقد "نيه بقوله
ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ على أن عظم املعصتة ال و لف بظن فاعلها
وحسيانه ،بل ر ا كان ذلك محكدًا لعظمها من حتث جهل كونها (عظتمًا)"(.)125
وحديث اإلفك ،وما أشاعه

املدينة النيوية من حزن وأسى عند النيب 

وصحيه الكرام مشهور ،وهو وشارة واضحة وىل خ ورة االس سالم للشائعان
وثرديدها دون ثر لو أو بصرية.
( )122تح القدير ( ) 13 / 4
( )123الكشال (ص )721
( )124روح ااعا ()430/18
( )125التفسم الكبم ()343/18
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واحلس الواضح أن آ ار الشرائعان برل وخت رتط املنرافق والتهرود هلرذه اآل رار مل يقرف
عند اجلانب االج ماعي وحده ،بل ثعداه وىل اجلوانب الستاستة والعسكرية كما ستأثي.
ابعا :التوجيهات السياسية والعسكرية:
رً

وذا كانو ال وجتهان االج ماعتة واألخالقتة قد كفلو متاسرك ات مر اإلسرالمي

وبهارثه بالفضتلة وبعده عن ال دنس بالرذائل فإن ال وجتهان الستاسرتة والعسركرية ال
ثقل أهمتة عنها ألنها ثهدا وىل غاية عظتمرة هري صرالبة هرذا ات مر مرن حترث كونره
دولة ،وقدرثه على قتس أهدافه وبلوغ غاياثره السرامتة امل مبلرة ثعيترد النراس هلل عرز
وجل ونصرة دينه ووقامة شرعه.
ومن ن ائ ال مسك بهذه ال وجتهان االن صار على العدو والبيان أمام ال حديان
ال عررن ث رروره
املل لفررة ،الرريت ررد بالكترران اإلسررالمي وثهرردد بقرراءه واسر مراره فض ر ً
وازدهاره ،ومن هنا ثوىل القرآن الكريم ثوجته صحابة النيب  وىل مياد ستاستة ثني
من عقتدة ال وحتد وأخالقتاثها الفاضلة وثسمو برنفس الفررد وىل أن يع ررب نفسره واحردًا
من عناصر كتان سام ،ويضعها موضعها الذ وضعها اهلل عز وجل فته ح رى يكرون
سهمًا مسددًا من الكنانة الربانتة لنصرة الدين وثبيت ه األرض بغترة الوصرول وىل رضرا
اهلل سيحانه وثعاىل ،ومن أهم هذه ال وجتهان:
 – 1االلتفاف حول القائد:
يعد القائد أ نظام من األنظمة هو حمرور العمرل اإلبرار الرذ اخْرَ دري لره مرن
أجل احه وثقدمره ،وال خرالا أن اإلبرار الستاسري والعسركر هرو الرذ ثل قري
عنده كافة األبر ثأ ريًا وثأ رًا وأخذًا وع اءً ،ومن هنا ي ضح أمران:
األول :أن مفهرروم القائررد ال ي وقررف عنررد القتررادة الستاسررتة أو العسرركرية ،ألن
القتادان األخرى هلا أ رها ال وجته الستاسي والعسكر .
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والباني :أهمتة القتادة الستاستة والعسكرية وثيعتة غريها هلا ضرورة ،وأن قوة
هذه القتادة – وون كانو ث أ ر بقوة غريها – فهي ثح ر ثأ ريًا مياشرًا وقويًا

كافة

القتادان األخرى ،ومن هنا كانو العناية القرآنتة ب وجته جتل الصحابة وىل االل فاا
ال عن القتادان األخرى ،كالقتادة العلمتة
حول قتادثه الستاستة والعسكرية فض ً
واالج ماعتة ،وهسن هنا أن أشري وىل أن هذه القتادان كلها كانو يوم ذٍ جم معة
رسول اهلل  ،ووذا ثأملنا قوله ثعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖﭼ [األنفال ،]20ال قتنا بأصل عظتم من أصول ال عامل م القائد،
فإن هذه اآلية جاءن أعقا اآليان اليت ثذكر خرو املسلم وىل بدر ،ونصرهم
على عدوهم بفضل ال فافهم حول قائدهم وباع هم له وثرجتح أمره على ثصورهم
للمصلحة ،وثقديرهم ملدى املشقة ،فإن النيب  قد دعاهم وىل اخلرو وىل بدر
لتقاثلوا أهل مكة اليت قذف هم يوم ذ بأفالذ أكيادها ،ثارك

رأيهم الذ رأوه

وثقديرهم الذ قدروه وهو اخلرو وىل عري أبي سفتان ،وودهم أن ثأثتهم هذه
ال من الدخول معركة عسكرية م عدو قو  ،فلما كان منهم هذا
الغنتمة الياردة بد ً
االل فاا وهذا الرتجتح الخ تاره على اخ تارهم كان هلم النصر مكافأة عاجلة ،م
جاء هذا ال وجته الكريم الذ همل ب بتاثه وشارة وىل أن باعة النيب  وثرجتح
اخ تاره معونة على النصر وعلى النجاح ،قال ابن عاشور" :ملا أراهم اهلل آيان ل فه
وعناي ه بهم ورأوا فوائد ام بال أمر الرسول  باخلرو وىل بدر وقد كانوا كاره
اخلرو  ،أعقب ذلك بأن أمرهم ب اعة اهلل ورسوله شكرًا على نعمة النصر واع يارًا
بأن ما يأمرهم به خري عواقيه"( ،)126فكأن هذه اآلية مل وشارث بلتغ :

( )126التحرير والتنوير ()302/9
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األوىل :ال وجته وىل أ ر باعة القائرد

راح الكتران اإلسرالمي مسر بمرة احلردث

الذ ما يزال الصحابة يعتشونه.
والبانتة :وجو اس مرارية هذه ال اعة ملا هلا من أ ر واضح أداء هذا الكتان.
وال يظن بأن األمر ب اعة النيب  هرذه اآليرة خرا

بشرلص الرنيب  ،فرإن

ستا اآليان يدل على أنها باعة أمر دنتو " ،وكما جتب الدين باعة رسول اهلل
 جتررب باعررة أولرري األمررر"( ،)127ويفسررر شررت اإلسررالم ابررن ثتمتررة – رمحرره اهلل –
املقصود من أولي األمر بقوله" :وأولوا األمر أصحا األمر وذووه وهم الذين يرأمرون
الناس ،وذلك يشرتك فته أهل التد والقوة وأهل العلرم والكرالم"( ،)128وهرذا ال عريرف
يشري وىل عموم القتادة اليت أشرن ولتها صدر الكرالم ،ويوافقره الشروكاني – رمحره
اهلل – م شيء مرن الضريط وال حديرد ،بقولره" :وأولروا األمرر هرم األئمرة والسرالب
والقضاة وكل من كانو له والية شرعتة"( ،)129وعلى هذا أسس املصرنفون الستاسرة
الشرعتة مصنفاثهم كاملاورد وأبي يعلى الفراء( )130وغريهم.
أما مص لح (ولي األمر) الذ يُقصرد بره القائرد الستاسري والعسركر لألمرة فهرو
املقصود بالكالم هنا ألنه الذ جت م عنده هذه السل ان املل لفرة ،وثررد ولتره أمورهرا
تعًا ،فهذا الذ جترب باع ره العسرر والتسرر واملنشرط واملكرره اثياعًرا لقرول الرنيب
السمْ ُ ودال َّاعدة عدلَى املَ ْرءَ املسْلَمِ فَتمدا َأحدبَّ دوكَرِهد ،مدا لَمْ ُي ْحمدرْ َب دم ْعصَدتةٍَ ،فِإذدا أمَ در
َّ " :

( )127تفسم القشمه ()629/1
( )128ايسبة يف اإلسالم ( ص.) 185 :
( )129تح القدير ( ) 571 / 1
احدا وهو ا حكام السلطانية والوالَيت الدينية ،وكالمها
( )130مصنفا اااورده وأيب يعلى كالمها حيم امساا و ا
توزي للمهام اليت يتوالها أولوا ا مر وبيان شروفها وأحكامها.
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َب دم ْعصَدتةٍ فَالَ دسمْ د دوالَ بَا دعةَ"( ،)131قال النوو " :قال العلماء معناه :جترب باعرة والة
األمور فتما يشرس وثكرهره النفروس وغرريه ممرا لرتس عصرتة"( ،)132فرال شرك أن باعرة
اإلمام عنوان على االل فاا حوله.
وقد كان هلذا االل فاا مظاهر أخرى كبرية ،وُجه ولتها الصحابة الكرام ،وكرانوا
ال أعلى
مب ً

ث يتقهرا ،ومرن هرذه ال وجتهران قولره ثعراىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ [النررررور ،]62فقررررد جرررراء
هذا ال وجته بصرتغة حامسرة كأنره ثعريرف ملصر لح املرحمن مسر لدمًا أسرلو القصرر
ال ال صاقهم به األمر اجلام جزءًا من هذا ال عريف( ،)133وهرذه اآليرة
واحلصر ،جاع ً
وون ذكر هلا سريب خرا ( )134فلفظهرا عرام كرل أمرر جرام ستاسري أو عسركر أو
علمي أو غري ذلك ،قرال اليغرو " :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ فمعهرم مرن حرر حضررن أو

( )131أخرجه البخاره يف صحيحه ،كتاب ا حكام ،ابب السم والطاعة لإلمام ما ه تكن معصية،
حديه .7144
( )132شرح النووه على مسلم ( ) 224 / 12
( )133وليس ااراد أن هذا الوصف داخ يف تعريف اإلميان ااعرول يف الشر –وإن كان من مقتضيات
اإلميان -وإمنا ااراد التىكيد على هذ الصفة يف متييز ااؤمنأل عن غمهم من اانا قأل ،قال ابن عاشور:
" القصر ااستفاد من إمنا قصر موصول على صفة ،والتعريف يف ااؤمنأل تعريف اانس أو العهد،
أه أن جنس ااؤمنأل أو أن الذين عر وا بوصف اإلميان هم الذين آمنوا ابهلل ورسوله وه ينصر وا ح
يستىذنو  . . .جع هذا الوصف عالمة يزج للمؤمنأل ا حقا عن اانا قأل" [ التحرير والتنوير .] 23/7
( )134ذكر العلما هلذ اآلية أك ر من مناس بة نزول منهم من قال إ ا نزلت وقت حفر ااسلمأل للخندق قب
غزوج ا حزاب ،وبعضهم ذكر أ ا نزلت يف ااستىذن والن  خيطب اامعة ،بينما ذكر آخرون من اافسرين
مناسبات أخر لنزول هذ اآلية .انظر :جام البيان ( )387/17وااام حكام القرآن الكرمي
(.)293/12
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صالة أو

عة أو عتد أو

اعة أو ثشاور أمر نرزل( ،)135وموضر الرنيب  هاهنرا

هم موض اإلمام ،فتن يس هذا االل فاا على كل ومام للمسرلم " ،قرال أهرل العلرم:
"وكذلك كل أمر اج م علتره املسرلمون مر اإلمرام ،ال والفونره وال يرجعرون عنره وال
بإذن"( ،)136فاألمر اجلام عام ،و ديرد الرسرول  لرتس مقصرودًا بره شلصره ولكرن
مهم ه قتادة األمة.
ويصل أمر ال وجته باالل فاا حول القائد

القرآن الكريم وىل ثوجته الع ا

واللوم وىل بعن الصحابة رضوان اهلل علتهم على ختلفهم عن النيب  ومحازرثه
مبل قوله ثعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ [ال وبة  ،]120فهذه "معاثية للمحمن من أهل يبر
وقيائل العر اتاورة هلا على ال للف عن رسول اهلل  غزوه"( ،)137ويالحظ أن
الع ا

هنا جاء على بريقة اخلرب ،أ  :ما فوز هلم ذلك ،أو أن هذا لتس من

خلقهم ،وون كان ابن عاشور يرى أنه "خرب مس عمل

ونشاء األمر على بريس

امليالغة"( )138فإنه يكن أن يلمح من العدول عن اإلنشاء وىل اخلرب الداللة على متك
الع ا وبتان هذه الصفة وهي لزوم النيب  واالل فاا حوله حبتث يكون ال للي
عنها ختلتًا عن مقوم عظتم من مقومان ويانه ،فال فوز للمحمن أن "و اروا وبقاء
أنفسهم على نفسه

الشدائد ،بل أمروا بأن يصحيوه

أنفسهم ب يديه كل شدة"(.)139
( )135معاه التنزي ()359/3
( )136معاه التنزي ()359/3
( )137احملرر الوجيز ()297/8
( )138التحرير والتنوير ()55/11
( )139الكشال (ص  )453و حماسن التىوي ()356/8

اليأساء والضراء ويلقوا
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وال شك أن صحابة النيب  كان هرذا دأبهرم وبرريق هم ومسر مر أمررهم وون نرد
عنهم حلظان يسرية أوجيو مبل هرذا الع را الرذ يعرد ثوجتهًرا عامًرا ألهمترة هرذا
األد م القائد خصوصًا ح يكرون هرذا القائرد هرو رسرول اهلل  ،فراألمم ثررى
قادثها أبرارها وفجارها ومحمنتها وكفارها موضعًا لوجو االل فاا واملرحازرة والرغيرة
ال ضحتة من أجلهم بغن النظر عن اسر حقاقهم هلرذا األمرر مرن حترث أشلاصرهم
ولكن ألن محاي هم هي محاية ليتضة األمة.
ومن هنا ذهب

اعة من السلف وىل عموم هذه اآلية ،وأنها

ت األئمة

على مر العصور( ،)140قال الولتد بن مسلم" :مسعو األوزاعي وابن امليارك وابن
جابر وعمر بن عيد العزيز يقولون

هذه اآلية :ونها ألول هذه األمة وآخرها"

()141

واخ ار هذه العموم الراز وثيعه ابن عادل( ،)142قال . . ." :ألن وجابة الرسول واجية
وكذلك غريه من األئمة" ،ونقل كلمة الولتد بن مسلم معقيًا علتها بقوله" :وذلك ألنا
لو سوغنا للمندو أن ي قاعد مل يُل ص بذلك بعن دون بعن فتحد ذلك وىل
ثع تل اجلهاد"( ،)143ومن

تل هذا ال وجته أنه يعقب الع ا

بالرتغتب

عدم

ال للف عن القائد ،وذلك بقوله ثعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ [ال وبة ،]120و هذه
( )140اختلف اافسرون يف حكم هذ اآلية بأل خصوص وعموم ونسخ ذهب قتادج إىل خصوصيتها برسول
ت  وذهب ا وزاعي وابن اابارك وغممها إىل عمومها كما ذكرت ،وذهب ابن زيد إىل أ ا كانت يف وقت
اياجة مث نسخت عند قوج اإلسالم .انظر :معاه التنزي ()338/2
( )141معاه التنزي ()338/2
( )142تفسم ابن عادل ()273/10
( )143تفسم ابن عادل ()273/10
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العياران املرتاب ة واأللفاظ املن قاة من احلث والرتغتب ما يرف املعنويان ويع القلو
على البيان.
 -2إعداد القوة:
وقد جاء ال وجته وىل ذلك صرهًا لصحابة النيب  عقب غزوة بدر بقوله ثعاىل:
ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹﭼ [األنفال ،]60فاآلية ثند

الصحابة الكرام وىل ثعي ة القوى

وحشدها من أجل ورها العدو ،ومن ل تف هذا ال وجته أنه جاء بعد غزوة بدر اليت
أمد اهلل الصحابة فتها بألوان القوة املل لفة من ونزال املالئكة وقذا الرعب

قلو

املشرك فلعل ال وجته هذه احلالة سييه أنه "ملا اثفس ألصحا النيب  قصة بدر
أن قصدوا الكفار بال آلة وال عدة أمرهم اهلل أال يعودوا ملبله ويعدوا للكفار ما يكنهم
من آلة وعدة وقوة"( ،)144وال عيري بقوله :ﭽ ﯚ ﯛﭼ فته معنى االج هاد
اإلعداد ،فإن ﭽماﭼ يكن أن ثكون موصولة أو مصدرية ،ففي حالة املوصولتة يكون
املعنى ،وأعدوا هلم الذ اس ع م ،و حالة املصدرية يكون املعنى ،وأعدوا هلم
اس اع كم من قوة ،أ  :قدر ما ثس تعون ،و كل ا احلال
وقصد االه مام بأمر هذا اإلعداد.
وامللمح الباني هذا ال وجته أنه ي كون من عناصر ال ة:
األول :األمر باإلعداد ويشمل وعداد القوة وربات اخلتل.

( )144التفسم الكبم ()185/15

وشارة وىل االس تعا
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والبراني :ورهرا األعرداء :وهرو املفعرول ألجلره هرذا اإلعرداد ،وقرد عيرر عررنهم
القررررررررآن الكرررررررريم بقولررررررره :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﯭﭼ.
والبالث :الرتغتب

ذلك وال حيتب فتره بقولره ثعراىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ.
ويفسر النيب  القوة بر "الرمي" فقد روى مسلم عن عقية بن عامر رضي اهلل عنره
قررال :مسعررو رسررول اهلل  وهررو علررى املنرررب يقررول :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﭼ أال وون القوة الرمي ،أال وون القوة الرمي ،وهو من با االه مام برأهم عناصرر
القوة ،قال أبو حتان" :والظاهر العموم كرل مرا ي قروى بره علرى حرر العردو ،ومرا
أورده املفسرررون علررى سرريتل اخلصررو

املررراد ال مبتررل كررالرمي وركررو اخلتررل ،وقرروة

القلو  ،واثفا الكلمة واحلصون املشتدة وآالن احلر وعددها ،)145(" . . .وهرذا مرا
قرره شت اإلسالم ابن ثتمتة رمحه اهلل ،وذ يقرر أن القوة احلر "ثرج وىل شرجاعة
القلب ووىل اخلربة باحلرو وامللادعة فتها فإن احلرر خدعرة ووىل القردرة علرى أنرواع
الق ال من رمي وبعن وضر وركو وكر وفر واو ذلك"(.)146
فحصررر الررنيب  القرروة بررالرمي هررو مررن بررا االه مررام وال فضررتل ويشررهد لررذلك
ري مَرر ْن َأ ْن
رب ِولَرر َّ
حرررديث عقيرررة برررن عرررامر أيضًررا" :ا ْرمُررروا ودا ْركَيُررروا ،دولَررَأ ْن ثد ْرمُررروا َأحدرر ُّ
ثد ْركَيُوا"( ،)147ولعرل ثفضرتل الرمري مر ظهرور القروة غرريه مرن آالن احلرر "لكرون
( )145البحر احمليط (  ) 507 / 4يراج النص على الكتاب
( )146الفتاو ( ) 253 / 28
( )147أخرجه أمحد يف مسند  ،572/28حديه  ،17337وقال ا رَنؤوط :حديه حسن بطرقه وشواهد .
وحسنه.
والرتمذه يف سننه ، ،حديه ّ 1637
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الرمي أشد نكاية العدو وأسهل محنة ،ألنه قد يرمي رأس الك تية فتصا فتنهزم مرن
خلفه"(.)148
فإن االق حام اليشر اليدني لصفوا العدو واح الل مواقعره البرد أن يكرون ثالتًرا
هلررذه اخل رروة ح ررى ثررحثي مثرهررا ،ولررذا قررال ثعرراىل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠﭼ فررإذا كرران
الرمي آلة ونهاك للعدو ،وشرل لقدراثره ،فرإن آالن االق حرام امل مبلرة اآليرة ربرات
ال اح الل املواقر والزحرف وال قردم
اخلتل هي أداة ونهاء املعركة بالظفر احلقتقي م مب ً
واالسر تالء علررى املواقر اإلسرررتاثتجتة وهررذا كلرره كانررو أداثرره اخلتررل فتمررا مضررى ،ررم
أصيح هلا أدوان خم لفة وم نوعة على مر العصور ،األمر الذ جعرل اإلفرادة مرن هرذه
اآلالن احلديبررة ال وررر عررن معنررى اآليررة "واحلكررم يرردور م ر عل رره ،فررإذا كرران شرريء
موجودًا أكبر ورهابًا منها كاملعَدان الربية واهلوائتة املعدة للق ال اليت ثكون النكايرة فتهرا
أشد كانو مأمورًا االس عداد بها والسعي ل حصتلها ،ح ى ونهرا وذا مل ثوجرد وال بر علم
()149

الصناعة وجب ذلك ،ألن ما ال ي م الواجب وال به فهو واجب".

وفتما سيس وشارة وىل أن ال وجتهان القرآنتة للصحابة ثف ح آفاقًا واسرعة السر فادة
ح
األمة منها على مر العصور ،ولعل هناك وشارة وىل مبل هذه املعنرى حرديث «سدرُفْد ُ
حدُكمْ َأنْ يدلْ ُهود َبأَسْ ُهمَهَ»( ،)150فإعداد القوة
عدلَتْكمْ َأردضُوند ،وديد ْكفَتكمُ اهلل ،فَلَا ديعْجَزُ َأ د
ماضل ما وجد عدو للمسلم .

( )148تح الباره ( ) 91/6
( )149تفسم ابن سعده ()223/2
( )150أخرجه مسلم يف صحيحه  ،1522/3حديه .1918
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 – 3حتصني اجلبهة العسكرية:
ون ص اجليهة العسكرية مدهمة م شابكة يدخل فتهرا اجلانرب الستاسري واجلانرب
االج ماعي واجلانب الق الي ،وقد اه م القرآن الكرريم باإلشرارة وىل هرذا اهلردا املهرم
ووىل عناصره املل لفة خصوصًا حديبه عن الغزوان وما صاحيها مرن ظرروا ق الترة
أو اج ماعترة أو ستاسررتة ،وحسريب أن أشررري وىل بعرن عناصررر هرذا ال حصر مللصررة
فتما يلي:
أ) الثقة يف هللا وعدم االغرتار ابلقوة:
لقد نسب اهلل عز وجل املعسكر املسلم وىل نفسه فقال سيحانه :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [الصافان ،]173- 171
وذلك ألنهم حز

اهلل ثعاىل الذين يصدرون عن قوله ويأمترون بأمره ،قال

الشوكاني" :واملراد ند اهلل هم حزبه وهم الرسل وأثياعهم"( ،)151ومن أجل ذلك
وجب على هحالء اجلند املنسوب هلل ثعاىل أن يكون اع قادهم
على قدر نسي هم ولته ،وقد وعد اهلل ثعاىل صحابة النيب  بنصره

نصره و ق هم فته
مواض كبرية،

ومن علتهم بهذا النصر وكما نسيه وىل نفسه ،فقد نسب النصر وىل نفسه ،يقول اهلل
ثعاىل

غزوة بدر :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [األنفال  ،]10 – 7وستا اآلية واضح أن
( )151تح القدير ( ) 401 / 4

مشرل بن أمحد مجعان الزهرا

1372

الوعد باإلمداد مل يكن وال بشرى هلم وبم نة لقلوبهم فهذه األسيا

لتسو هي

النصر وال هي اليت ثصنعه ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ و هذا وشارة وىل "أن يكون
ثوكلهم على اهلل ال على املالئكة . . .وكل من كان كذلك مل ي وق النصر وال من
رمح ه ،وال اإلعانة وال من فضله وكرمه"( ،)152ولو ثأولنا صورة هذا النصر وواقعه
ل كشف لنا أنه نصر مل يكن للنيب  وال لصحاب ه فته يد ،وقد عرب القرآن الكريم عن
ذلك بقوله :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭼ [ آل عمران ،]123أ " :لقلة العد ددد
والعُ ددد"( ،)153قال أبو حتان" :ملا أمرهم بال وكل علته ذكّرهم ا يوجب ال وكل علته
وهو ما سن هلم ويسر من الف ح والنصر يوم بدر وهم حال قلة وذلة؛ وذ كان ذلك
النصر مثرة ال وكل علته والبقة به"(.)154
وال أنرره يظررل ال عرريري ﭽﭣ ﭤﭥ ﭼ وررالط القلررو واألذهرران ويلررح علررى معرراني
الضعف الشديد وقلة احلتلة اليت كان فتها الصحابة يروم بردر ،وكترف كران هرذا النصرر
خارجًا متامًا عن ن ا قدراثهم الق التة.
ومن هنا يكون ال وجته القرآني لصحابة النيب  بصد ال وكل والبقة

اهلل

سيحانه وثعاىل ،وفراغ التد مما سواه ،وهكذا كانوا رضوان اهلل علتهم املوابن كلها
اس جابة هلل سيحانه وثعاىل ،ويقتنًا بأن "النصر من عنده ،سواء قل اجلم أو
ال عملتًا بأن يُرد الفضل هلل سيحانه
كبر"( ،)155كما أن هذه البقة فب أن ثأخذ شك ً
وثعاىل

حالة النصر ويُ جنب االغرتار بالقوة عند الدخول

( )152التفسم الكبم ()354/3
( )153زاد ااسم ()450/1
( )154البحر احمليط ( )51/3
( )155تفسم القرآن العظيم ( )125 /4

املعركة ،وهذا ال را
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غزوة حن حتنما رأوا قوثهم

وكبرثهم ،فقال بعضهم" :لن نغلب التوم من قلة" فانهزموا" ،قتل :كانوا ا ين عشر
ألفًا ،وقتل :أحد عشر ألفًا ومخس م ة ،وقتل :س ة عشر ألفًا ،فقال بعضهم :لن
نغلب التوم من قلة ،فوكلوا وىل هذه الكلمة"( ،)156وكانو هذه اهلزية عند أول اللقاء
"ع ابًا وهلتًا على نستانهم ال وكل على اهلل

النصر ،واع مادهم على كبرثهم"(،)157

فجاء ال وجته القرآني شديد الوق  ،قو ال أ ري

قوله ثعاىل :ﭽ ﮥ ﮦﮧ ﮨ

ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ [ال وبة ،]25قال أبو السعود " :ﭽ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔﭼ أ برحيها وسع ها . . .أ ال جتدون فتها مقرًا ث م ن ولته
نفوسكم من شدة الرعب وال ثبي ون فتها كمن ال يسعه مكان"( ،)158وأما قوله ثعاىل:
ﭽ ﯕ ﯖ ﯗﭼ ففتها وهاء حبالة اهلل اليت أصاب هم منذ أول ساعان املعركة
من شدة عدوهم علتهم على الرغم من كبرثهم .م ييقى األ ر الرتبو هلذه الغزوة
ال لألسيا  ،أدبنا اهلل سيحانه
كما عير عنه اليقاعي بقوله" :كان اإلعجا مسًا قاث ً
هذه الغزوة بذكر سوء أ ره لنحذره"(.)159
وقد أسكن اهلل سيحانه وثعاىل قلوبهم بعد ذلك ،وأعاد ال مأنتنة ولتها وذ يقول:
ﭽﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ

( )156ااام حكام القرآن الكرمي ()92/8
( )157التحرير والتنوير ()59/10
( )158أبو السعود ()136/3
( )159نظم الدرر ()293/3
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ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ [ال وبة ،]26وف ح اهلل عز وجل هلم با

ال وبة

واإلنابة( ،)160بمأنة لنفوسهم وحبًا هلم على مراجعة موقفهم.
ب) سد الثغرات:
جُعررل القائررد لترروزع أدوار املقرراثل ويررأل بهررم املرروابن املل لفررة ،ومررا دفاعً را أو
هجومًا ،أو اسر العًا أو محايرة للظهرور ،وال يقرل أحرد هرذه األدوار عرن صراحيه
األهمتة(.)161
ويشري القرآن الكريم

هذا املوض العظتم وىل زلة بعن صحابة النيب 

وخمالف هم يوم أحد ،فقد وض النيب  الرماة فو البنتة املقابلة جليل أحد ،اليت
عرفو يل عتن  ،وأصدر ولتهم أمره احلاسم" :ون رأي مونا خت فنا ال ري فال ثربحوا
مكانكم هذا ح ى أرسل ولتكم ،وون رأي مونا هزمنا القوم ووبأناهم فال ثربحوا
( )160وهذا ما اختار العالمة الشنقيطي يف أووا البيان ،قال " :وأشار هنا إىل توبته على من توىل يوم حنأل
ِ ِ
ور برِح ٌيم ،كما أشار بع العلما إليه " أووا
اَّلل ِمن بـَ ْعد ذَل َ
ب َعلَى َمن يَ َشا َو ّ
بقوله :مثب يـَتوب ّ
اَّلل َغف ٌ
البيان ()507/2
ـان َـرِس ِـه ِيف سـبِي ِ بِ
( )161ولذلب يقول الن " :ف ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ
ه َرأْسـه ،ميْبَـبرجٍ قَ َـد َما  ،إِ ْن َكـا َن
اَّلل ،أَ ْش َـع َ
َ
َ
ـوى ل َعبْـد آخـذ بعنَ َ
ِ
ِ
ِ
ِيف ايِر ِ
اس ـ ِـةَ ،وإِ ْن َك ــا َن ِيف ال بس ــاقَة َك ــا َن ِيف ال بس ــاقَة " [البخ ــاره يف ااه ــاد ح ،]2887وق ــد
اس ــةَ ،ك ــا َن ِيف ايَر َ
ََ
اختــار الن ـ  مووــعأل مــن ااواو ـ الــيت تتســم اباشــقة وعليهمــا معــول كبــم يف بدايــة ايــرب و ايتهــا ،قــال
العيــين " :قولــه :إن كــان يف ايراســة ،أه :يف حراســة العــدو ،خواــا أن يهجــم العــدو علــيهم ،وذلــب يكــون يف
مقدمــة ااــيا ،والســاقة مــؤخرج ااــيا . . .وإمنــا ذكــر ايراســة والســاقة مــا أشــد مشــقة وأك ــر آ ــة ،ا ول
عند دخوهلم دار ايرب ،واآلخر عند خروجهم منهـا "[عمـدج القـاره  .]421/11وااقصـود بكونـه يف السـاقة
وايراســة ،عــدم أنفتــه منهــا مــن َنحيــة ،مث اســتقرار يهــا ،ومالزمتــه هلــا ،وعــدم تركــه إَيهــا مــن َنحيــة نيــة ،وال
شب أن إقامة اانده يف ااوو الذه ووعه يه القائد هو أكفـ الطـرق للنصـر نـه مـن ابب سـد ال يـرات،
ويف ذلــب إعانــة للقائــد علــى أن يتخــذ قراراتــه وهــو مطمــمن إىل كفايــة جنــود ك ـ ٌ يف مووــعه ،حينمــا مــر
ابلتق ــدم يعل ــم أن خل ــف ظه ــورهم م ـن حيم ــيهم ،وحينم ــا م ــر ابلت ــىخر يعل ــم أن يف ص ــدرهم م ــن يس ــتطل هل ــم
وحيذرهم.
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مكانكم هذا ،ح ى أرسل ولتكم"( ،)162غري أن الرماة ملا رأوا بشائر النصر وهزية
املشرك  ،ورأوا الغنائم واألسال

أيد املسلم شدهم ذلك ظنًا منهم أن املعركة

قد ان هو ،وحدث اخل أ القاثل الذ قلب موازين املعركة وحول النصر الكيري وىل
خسائر عظتمة حلقو باملسلم  ،وهو أمر ثكفلو ك ب السري بإظهاره ويكفي أنه كان
فرصة لكفار مكة لكي يشفوا غلتلهم من اجلتش اإلسالمي الذ أذل كربهم وأرغم
أنوفهم يوم بدر ،ح ى قال أبو سفتان بن حر

آخر املعركة" :يوم بتوم بدر واحلر

سجال"( ،)163ويصور القرآن الكريم لفظ موجز ،وعيارة معيرة مركزة مرحلة النصر
وكتف انقليو وىل هزية وسيب ذلك وشارة ثوجتهتة قوية للصحابة الكرام وذ يقول:
ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﭼ [آل عمران ،]152فاآلية ثوضح هنا ال در وال غتري فتما يلي:
 – 1ثيرردأ نررة اهلل ثعرراىل علررتهم بإ رراز وعررده ويرراهم بالنصررر

قولرره :ﭽ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ "ومعنرررررررى سرررررررونهم :ثق لرررررررونهم
ال ذريعًا سريعًا شديدًا(.)165
وثس أصلونهم"( ،)164فاملعنى :ثق لونهم ق ً

( )162أخرجه البخاره يف صحيحه ،كتاب ااهاد والسم ،ابب ما يكر من التناز واالختالل يف ايرب،
حديه .3039
( )163السمج النبوية البن ك م ()49 / 3
( )164أووا البيان ()339/1
( )165انظر :تفسم ال عال ()184/3
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 – 2ثُيتن سيب ال حول الكيري

موازين املعركة بقوله ثعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ وهو بتان واضح لسيب االنقال
املوازين وهو ال نازع الذ شجر ب الصحابة ثفضتل الغنائم على اليقاء موقعهم
الذ أمرهم الرسول  ،وعصتان الرماة لنيتهم وقائدهم بانصرافهم للغنائم.
 – 3ثذكر ن تجة هذه احلالة من الفشل وال نازع واملعصتة وهي اهلزية بعد النصر
وقد عير القرآن عنها ثعيريًا ل تفًا وهو قوله ثعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﭼ
ولعله من با وثياع الشدة بالل مداواة للجروح بعد أن أحدث أ ره الرتبو املراد،
فكأنه جعل هذه املصتية الضلمة اليت أصابو املسلم

أحد صرفًا من اهلل

للمسلم عن الكفار ،قال األلوسي :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ أ كفكم عنهم
ح ى ولو احلال من الغلية وىل ضدها"(.)166
 – 4ثُيقي على األمل نفوس الصحابة الكرام رضوان اهلل علتهم ،مُعالَجة آ ار
هذا الع ا السابس مُجنيةً وياهم ما يكن أن هدث من يأس ،أو عمتس حزن قد يعو
ع اءهم املس قيلي ،وذلك بيشارة القرآن وياهم بالعفو عن هذه الزلة

قوله ثعاىل:

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ  ،على اع يار أن اخل أ أمر ال
ينفك عنه اليشر ،ور ا كان الذ ثعلم من خ ه أكبر وعتًا للدرس من الذ ثعلم من
خ أ غريه ،خصوصًا أن خ أ الصحابة هذا قد ثسيب

أذى مياشر وق على النيب

 ،وذ ثكالب علته جند الكفار ورموه من كل جانب وكسروا رباعت ه الشريفة.

( )166روح ااعا ()412/4
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وهو هنا فم ب ال وجته للل أ وب معاجل ه املعاجلة الرتبوية الناجعة اليت ثيتن
حجمه وسييه ون تج ه ،م ال ثُغفل مواساة صاحيه ومداواة كسره ن تجة هذا الع ا ،
م ثزيد على ذلك أن ثقرر أن هذا اخل أ ال يعين عدم صالحت هم بعد ذلك ملمارسة
دعم النيب  ونصرثه ،فتشري القرآن الكريم وىل اس مرار هذه الصالحتة،

دورهم

ورشاد الرأ وسداده اجلملة بقوله للنيب  :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ [آل عمران:
 ]159وما نظن هذه ال ريقة وال أرف درجان ال وجته وأمساها.
ج) عدم االستسالم للشائعات:
ثعررد احلررر النفسررتة مررن األسررلحة الف اكررة خصوصً را أ نرراء املعركررة ،ومحداهررا
االسر عمال املل ررط للدعايررة ،وخم لررف األسررالتب النفسررتة لل ررأ ري علررى آراء ومشرراعر
وسلوكتان العدو ،ب ريقرة ثسرهل الوصرول لألهرداا ،ومرن هنرا نردرك خ رورة هرذا
األسررلو

ورهررا اخلصررم ،ررا يكررن أن يقلررب مرروازين القرروى ،ويررح ر ن تجررة

املعركة.
وقد اس لدم الكفار واملنافقون أسلو الشائعة

غزوة أحد للفو من أعضاد

املسلم  ،ووشاعة الوهن قلوبهم ونفوسهم وشل قدرثهم الق التة ،وكانو الشائعة
املل ارة شديدة الوق

نفوس املسلم وهي ودعاؤهم أن رسول اهلل  قد ق ل ،وال

شك أن مبل هذا اخلرب -وهو خرب ق ل القائد  -من أخ ر ما يكن ثأ ريًا

نفوس

اجلنود ،ومن مظاهر هذا ال أ ر ما ذكر الواحد أنه ملا كان يوم أحد انهزم الناس فقال
بعن الناس :قد أصتب حممد ،فأع وهم بأيديكم ،فإمنا هم وخوانكم ،وقال
بعضهم :ون كان حممد قد أصتب ،أال متضون على ما مضى علته نيتكم ح ى ثلحقوا
به ،فأنزل اهلل ثعاىل

ذلك :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [ آل
عمران .]148 – 144
ومما سيس نس للص ما يلي:
 – 1أن الكفار واملنافق قد ببوا هذه الشائعة بغترة ثفكترك اجلرتش املسرلم ووفسراد
قدراثهم على الق ال ،وال شرك أنهرا فكررة شرت انتة مرح رة ،وذ يرذكر الشروكاني أنره ملرا
أصررتب الررنيب  يرروم أحررد "صرراح الشررت ان قررائالً :قررد ق ررل حممررد ،ففشررل بعررن
املسلم ح ى قال قائل :قد أصتب حممد فرأع وا بأيرديكم فإمنرا هرم وخروانكم ،وقرال
ال ما ق ل"(.)167
آخر :لو كان رسو ً
 – 2أن ثررأ ري هررذه الشررائعة نفرروس الصررحابة كرران وق تًرا ،ومل يصررل وىل درجررة
اهلزية النفستة وثداعتاثها من الوهن الشامل الذ

د ه اإلشراعان املعرارك ،فعلرى

الرغم من اخر الفهم هرذا األمرر وال أن الصرون األعلرى -كمرا ثردل الروايران -
كان صون احملارب هلذه الشائعة ،واملبابرين على مواصلة الق ال.
 - 3جميء ال وجته القرآني

صورة واضحة جملتة حلقتقة األمر م ميتنة ملدى

خ أ من يضعف وي لاذل ن تجة لوقوع هذه احلقتقة ح ى

حالة وقوعها وذلك

قوله ثعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

( )167تح القدير ( ) 468 / 1
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ﮃﮄ ﭼ ،فالقرآن الكريم مل ي عرض هنا للشائعة من حتث كونها شائعة ،اك فاءً
بأنه قد اثضح الواق والعتان كذبها ،وومنا اس غلها لتيين نفوس الصحابة رضوان اهلل
علتهم على ال فكري املس قتم ح ى لو افرتض صدقها وصح ها مع مدًا على أن قضتة
مون النيب أو القائد ينيغي أن ثكون واضحة
االنقال النفسي والعملي

النفوس وم وقعة ح ى ال هدث

حالة حدو ها ،وذلك أن مق ل القادة موجود

األمم وأنه ي حدد مدى صالبة األثياع دى ثعاملهم م خرب موثهم وذلك

ثاري
قوله

ثعاىل :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ

قراءة :ﭽقَل ﭼ اخ ارها أبو جعفر وقال" :وأما

الذين قرأوا ذلك ﭽقَل ﭼ فإنهم قالوا :ومنا عنى بالق ل النيبَّ وبعن من معه من
الربت دون

تعهم"( .)168وقال الزخمشر " :واملعنى :فما وهنوا عند ق ل النيب 

وما ضعفوا عن اجلهاد بعده وما اس كانوا للعدو ،وهذا ثعرين ا أصابهم من الوهن
واالنكسار عند اإلرجاا بق ل رسول اهلل  ،وبضعفهم عند ذلك عن جماهدة
املشرك "(.)169
وقد سيقو اإلشارة وىل خ ورة الشائعان وموقف املسلم منها بشيء من
اليسط( ،)170وال أنين ركزن هنا على جانب الشائعة وارثيابها باحلر النفستة وأ رها
املعسكر الذ ث فشى فته والدور القرآني ثوجته الصحابة حتاهلا ،ولذا جعل اهلل
ثعاىل وشاعة ما يصل وىل املرء من أخيار فتما ي علس باجلوانب األمنتة من صفان
املنافق  ،قال ثعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ [النساء:
( )168جام البيان ط (.)110 /6
( )169الكشال ()451/1
( )170راج صفحة  21من البحه.
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 ،]83قال عيد الرمحن بن زيد بن أسلم" :والذين أذاعوا به قوم وما منافقون ووما
آخرون ضعفاء"(" ،)171قال

هور املفسرين :اآلية املنافق  . . .وهي نازلة سرايا

رسول اهلل  وبعو ه ،واملعنى :أن املنافق كانوا يشرئيون وىل مساع ما يسوء النيب 
سراياه ،فإذا برأن هلم شيهة أمن للمسلم أو ف ح علتهم حقّروها وصغروا
شأنها ،وأذاعوا بذلك ال صغري وال حقري ،ووذا برأن هلم شيهة خوا للمسلم أو
مصتية عظّموها وأذاعوا ذلك ال عظتم"(.)172
املبحث الثالث :أساليب التوجيه القرآين للصحابة
اختذ ال وجته القرآني لصحابة النيب  أسالتب م عددة وبرقًا م نوعة ث ناسب مر
بيتعررة املوقررف ومق ض رتان اإلعررداد السررامي ،وقررد ثعرررض اليحررث

نايررا معاجلاثرره

السررابقة لرريعن هررذه ال ررر واألسررالتب ،وال أن وفرادهررا يحررث خررا

يركررز الفائرردة

ويزيد النف كما يسمح زيد من األمبلرة الريت رو علرى ثوجتهران قرآنترة للصرحابة
الكرام.
فمن أهم األسالتب القرآنتة ثوجته الصحابة ما يلي:
 – 1التعليم وبيان اخلطأ:
نيه القرآن الكريم الصحابة وىل السلوك الصحتح وب هلم اخل أ الذ يق فته
بعضهم ،كما

قوله ثعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ اآلية.
( )171الدرر اان ور ( ) 601 / 2
( )172احملرر الوجيز ()188/4
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[األحزا  ،]53فاآلية ثوجه وىل أد مهم م رسول اهلل  قصر فته بعن الصحابة،
وذ كان بعضهم يأثي وىل بعام النيب  قيل موعد نضجه وثهت ه وي تل جالسًا ح ى
يوض  ،م يأخذهم االس ناس باحلديث بعد ال عام فتمكبون م ما ذلك من مشقة
على النيب  وعدم وعي بأحواله وظروفه" ،ألن للنيب  أوقاثًا ال ختلو ساعة منها
عن االش غال بصالح األمة ،وفب أال يشغل أحد أوقاثه وال بإذنه ،ولذلك قال
ثعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ  ،وقد ذكر أنس رضي اهلل عنه سيب نزول اآلية
بقوله" :ملا ثزو النيب  زينب بنو جحش دعا القوم ف عموا ،م جلسوا ي حد ون
ووذا هو كأنه ي هتأ للقتام فلم يقوموا ،فلما رأى ذلك قام ،فلما قام ،قام من قام وقعد
ال ة نفر فجاء النيب  يدخل فإذا القوم جلوس ،م ونهم قاموا فان لقو فج و
فأخربن النيب  أنهم قد ان لقوا ،فجاء ح ى دخل ،فذهيو أدخل فألقي احلجا
بتين وبتنه ،فأنزل اهلل ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ اآلية(.)173
ومرن خرالل الروايران امل عرددة هلرذه الواقعرة يظهرر أن الرنيب  ملرا دعرا الصررحابة
لولتمة زينب رضي اهلل عنها ،جاءوا ميكرين قيل نض ال عام ،م جلس بعضهم بعرد
ال عام ي سامرون والرنيب  ين ظرر انصررافهم لتردخل علرى زينرب ،وأراد أن يشرعرهم
بذلك فقام من اتلس وخر من احلجررة رم دخرل مررة أخررى فلرم يقومروا ح رى رأوا
ثكرار ذلك من النيب  ،فأنزل اهلل عز وجرل هرذه اآليرة ثعلتمًرا للصرحابة رضروان اهلل
علتهم وبتانًا هلذا اخل أ ،فاملالحظ أن هذا ال وجته يش مل أمورًا عدة:
األول :نهي الصحابة عن دخول بتو النيب  أ وقرو شراءوا ،واالسر ذان
عند ورادثهم ذلك.

( )173أخرجه البخاره يف صحيحه ،كتاب التفسم ،ابب "ال تدخلوا بيوت الن " ،حديه .4791
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الباني :ثوجتههم وىل بعن اآلدا اليت ينيغي أن ي حلوا بها وذا أثروا بترون الرنيب
 وبعامه ومنها:


عدم املكرث بترو الرنيب  قيرل ال عرام وان ظرار نضرجه ،قرال جماهرد
وق ادة وغريهما :غري ناظرين وناه :غري م حتن نضجه واس واءه(.)174



اإلجابة وىل ثناول ال عام وذا دعوا ولته.



االنصررراا مررن بتررو الررنيب  بعررد ال عررام ،وعرردم اليقرراء مس أنس ر
باألحاديررث الرريت ثرردور بتررنهم ،قررال اليقرراعي" :فان شررروا :أ  :اذهيرروا
حتث ش م احلال وال متكبوا بعد األكل"(.)175

وهذا ال فصتل

اليتان يدل على االه مام ب علتم الصحابة هذا األد خ وة

خ وة ،والعناية بال فاصتل امل علقة به ،م ثي اآلية السيب

هذا ال وجته بأن ذلك

ال صرا منهم كان يحذ النيب  فتس حتي من وخراجهم ،قال املياركفور  " :ﭽ ﮰ

ﮱ ﭼ أ  :املكث ووبالة اجللوس ،ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﭼ أ :
من وخراجكم"( ،)176ولكن اهلل ثعاىل ال يس حتي من بتان احلس ووظهار خ أ املل ئ،
ح ى يعرا صحابة النيب  ال ريقة الصحتحة زيارثه علته الصالة والسالم.
 – 2احلث والتشجيع:
وهو أسلو فعال ال وجته ،ألنه وستلة وىل ويقاظ اهلمم وشحذها او الشيء
الذ يُ لب فعله ،وقد أمر اهلل عز وجل نيته حبث املحمن على أمور كبرية ،نذكر منها
على سيتل املبال ،حبهم على جهاد العدو ،ويظهر ذلك
( )174تفسم القرآن العظيم ( )454/6
( )175نظم الدرر ()126/6
( )176حتفة ا حوذه ()58 / 9

مبل قوله ثعاىل :ﭽ ﮟ
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ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ ([)177الصف  ،]11- 10قال الشنقت ي" :وال جارة
هنا فسرن باإليان باهلل ورسوله وبذل املال والنفس
املوجودة

ثلك ال جارة العامة؟ بتنها اهلل ثعاىل

سيتل اهلل ،فما هي املعاوضة
قوله :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ [ال وبة ،]111فهنا ميايعة
وهنا بشرى وهنا فوز عظتم"( ،)178ومن احلث على اجلهاد بتانُ مثراثه وهي كبرية
وم نوعة يذكرها اهلل سيحانه وثعاىل جمملة ثارة ومفصلة ثارة أخرى ،ومن موابن
ال فصتل هذه اآلية اليت مبلو بها وهي قوله ثعاىل :ﭽيدا أَيُّهدا َّالذَيند َآمدنُوا دهلْ َأدُلُّكمْ
عدلَى ثَجداردةٍ ثُنجَتكم مِّنْ دعذدا ٍ َألَتملﭼ ،فإنه بعد أن ذكر اجلهاد ذكر مثرثه فقال
سيحانه :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﭼ [الصف،]13- 12 :
فاآلية ثفصل مثران اجلهاد الدنتوية واألخروية ،فأما األخروية فمغفرة الذنو ودخول
اجلنة ا فتها من نعتم مقتم ،وأما الدنتوية فهي النصر الذ

يه نفس اإلنسان فهو يعد

من عاجل بشرى املحمن.
بِ
( )177أخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبم أنه اا نزلت هذ اآلية وهي قوله تعاىلََ  :ي أَيـُّ َها الذ َ
ين آَ َمنوا َه ْ
أَدلُّكم علَى ِِتارجٍ ت ِ
نجيكم ِمن َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم  قال ااسلمون :لو علمنا ما هذ التجارج عطينا يها ا موال
ّْ
ْ َ ََ
اهدو َن ِيف سبِي ِ بِ
َّلل ورسولِِه وِت ِ
وا هلأل بأل هلم التجارج قال :تـؤِمنو َن ِاب بِ
اَّلل اآلية وهذا وحنو يدل على
ْ
ََ
ّ
َ
ََ
مباشرج الصحابة هلذ اآلية ،يراج تفسم ابن أيب حامت (.)3354/10
( )178أووا البيان ()120/8
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 – 3التنفري من أفعال الكفار واملنافقني:
ومن هذه األسالتب ثوجته القرآن الكريم للصحابة عن بريس وبالعهم على
صفان ألناسل يعتشون ب ظهرانتهم ،ميتنًا املفاسد اليت
أن الصحابة هم أول املعنت

هذه الصفان ،وال شك

عرفة هذه الصفان وذ هم أوىل من الكفار واملنافق

عرف ها ألنهم املس فتدون من ذلك ،فمن أمبلة ذلك قوله ثعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﭼ [اليقرة
 ،]104فهذه دعوة صرهة لصحابة النيب  وىل عدم ال شيه بالتهود الذين كانوا
يقولون :راعنا للنيب  بقصد أذاه ،فعلى الرغم من أن لفظة ﭽ ﯘﭼ ال عتب
فتها من حتث األصل وال أن ارثيابها ب ريقة التهود

اخ تارها وثوجتهها للنيب 

عناها املوجود لغ هم العربية كان سييًا من الصحابة أن يقولوها" ،فالنهي عن أن
يقول املحمنون كلمة ال ذم فتها وال سلف ،ال بد أن يكون له سيب ،وقد ذكروا
سيب نزوهلا أن املسلم كانوا وذا ألقى علتهم النيب  الشريعة والقرآن ي ليون منه
اإلعادة وال أني ولقائه ح ى يفهموه ويعوه ،فكانوا يقولون له :راعنا يا رسول اهلل،
أ  :ال ث حر منا وارفس ،وكان املنافقون من التهود يش مون النيب 

خلواثهم

سرًا ،وكانو هلم كلمة بالعربانتة ثشيه كلمة راعنا بالعربتة ومعناها

العربانتة

سب"(.)179
فالنهي املوجه للصحابة هذه اآلية مرن أجرل أن التهرود "يقولونهرا ،ويعنرون بهرا
معنى الرعونة ،على وجه اإلذاية للنيب  . . .فنهى اهلل املسلم أن يقولوا هذه الكلمرة
الشرتاك معناها ب ما قصده املسلمون وما قصده التهود"(.)180
( )179التحرير والتنوير ( )632/1
( )180التسهي البن جزه ( )93/1
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العربتة وذلك ملشابه ها ا يقوله التهود

ويقصدون به معنى آخر ،كان النهي عما ان ون علته نفوس هحالء التهود أو املنافق
من سيء اخلصال أو فعلوه من سيء الفعال ،فمن أمبلة النهي عن ال شيه بهحالء
مقاهلم قوله ثعاىل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ

ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ [آل عمران ،]156فقد ثضافرن الروايان على أن
هحالء القائل هذه املقولة هم عيد اهلل بن أبي سلول وأصحابه" ،رو ذلك عن جماهد
من بريس أبي تح وعن غريه من ال ابع ( ،)181فمن الواضح أنهم نُهوا عن ما اع قده
املنافقون من أن بقاء وخوانهم معهم بتوثهم وعدم ثعرضهم لللرو لغزول أو جتارة
أو غريها هو عصمة هلم من املون أو الق ل ،قال أبو السعود" :لتس املقصود بالنهي
عدم مما ل هم

الن س بهذا القول بل

االع قاد ضمونه واحلكم وجيه"(،)182

ال
وثعقيه القامسي بقوله" :بل اآلية ثفتد األمرين ،أعين :حفظ االع قاد املقصود أو ً
وبالذان ،وحفظ املن س مما يوق

وضالل الناس وول باملقام اإلهلي"( ،)183وهذا

ال وجته املياشر لصحابة النيب 

لفو نظرهم وىل مساو التهود واملنافق اليت

ذكرن غري آية من ك ا اهلل سيحانه وثعاىل كقوله :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ
[املائدة  ،]64وقوله

املنافق  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﭼ [املنافقون ،]7وغري ذلك ،فاملراد من ذلك أمران:
( )181جام البيان ( .)331/7الدر اان ور ()252 / 1
( )182تفسم أبو السعود ()103/2
( )183حماسن التىوي ()270/4
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األول :ثقيتح الكفار واملنافق ووظهار صورثهم الست ة للمحمن .
والباني :ثنفريهم من هذه األفعال والصفان بيتان سوئها وفسادها.
 – 4العتاب:
الع را وسررتلة ثربويررة هادفررة وذا اسر جم شرروبه مررن حسررن ال نيترره علررى اخل ررأ
ومراعاة حال امللابب ومدى جتاوبه م هذه الوستلة ،فلتس الع ا كله شرًا ،بل منه
ما يزيد املودة ويعير عن عمس احلر

وصد اإلخال  ،واملعنرى اللغرو قريرب مرن

هذا ،قال األزهر " :ال ع ب ،واملعاثية ،والع ا  ،كل ذلك خمابيرة اإلدالل ،وكرالم
املدلِّ أخالءهم بالي حسن مراجع هم"( ،)184و هذا يقول الشاعر:
أبلع أبا مد ْسمد عين مغلغلة
()185

و الع ا حتاة ب أقوام

فالع ا بهذه الصورة فتره حتراة للنفروس والقلرو  ،ومراجعرة لألخ راء ،ويزيرد
فضله ،وثكبر فوائده حتنما يأثي من ر رحتم ودود ،م جهًا وىل قلو صرحابة الرنيب
 الذين آمنوا به وعرفوا أن خمابي ه وياهم الربكة واملصلحة هلم دينهم ودنتاهم.
وقد ثعددن موابن الع ا

القرآن الكريم مر ذكر بعضها

وهو ي نوع ب ع ا خفتف رفتس ،وب ع ا شديد ،وال أنه

نايا هذا اليحث،
كال احلال ي ز

داواة آ اره من مدح للمحمن  ،أو بتان لعلة هذا الع ا أو غري ذلك من األسالتب،
فمن الع ا الرفتس قوله ثعاىل وقد فرض على املحمن ثقديم الصدقان ب يد
مناجاثهم النيب 

أول األمر :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ

[اتادلة ،]13فمعنى اإلشفا هنا "اخلوا من املكروه ،أ  :خف م الصدقة ،وشس
( )184هتذيب اللية لألزهره ()270/4
( )185أمايل اليزيده ( ص .) 37 :ونسبه اااحظ يف البيان والتبيأل ( )202/3إىل الشاعر مهام الرقاشي.
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واكم صدقان"( ،)186أو "أخف م العتلة والفاقة ون قدم م

واكم صدقان"( ،)187وعلى كال املعنت وهما م قاربان فال عيري "ع ا

للمحمن رقتس رفتس . . .والغرض ال ختافوا فإن اهلل يرزقكم ألنه غين بتده خزائن
السموان واألرض ،وهو ع ا ل تف"(.)188
وأما الشديد فمباله قوله ثعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [الصف ،]3 - 2فهو نكري على بوائف
بعضهم منافس يقولون ان منكم ومعكم ،م يظهرون من أفعاهلم خالا ذلك،
وبعضهم شيا من املسلم يقولون :فعلنا كذا وكذا

الغزو ومل يفعلوا ،وغري

هحالء ممن يصدر منهم ما ثن يس علته اآلية ،فاالس فهام هنا "يراد به اإلنكار
وال وبت "( ،)189ومن م كان" :ع ابًا شديدًا على أمر حدث من بائفة منهم ،أمر
يكرهه اهلل أشد الكره ،ويق ه أكرب املقو ،ويس فظعه من الذين آمنوا على وجه
اخلصو "(.)190
وقد حر

القرآن الكريم على ذكر السيب الذ ثوجه الع ا من أجله كما

قوله ثعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ[النساء  ،]88وأصح ما ذكر

سييها ما

أخرجه اليلار "أن رسول اهلل  ملا خر وىل أحد رج ناس ممن خرجوا معه ،فكان
( )186تفسم ابن عادل ()550/8
( )187معاه التنزي ()347/4
( )188صفوج التفاسم ()342/3
( )189البحر احمليط ()258/8
( )190يف ظالل القرآن ()3551/6
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أصحا رسول اهلل  فتهم فرق  ،فرقة ثقول :نق لهم ،وفرقة ثقول :ال ،هم
املحمنون ،فنزلو اآلية"( ،)191وقد اح ون اآلية من أسالتب الع ا على ال ة :فقد
بدأن بهذا االس فهام االس نكار كما مر ،وهو ينعى على املحمن اخ الفهم شأن
هحالء املنافق  ،م ييتن أن رجوعهم عن الغزو هو وركاس من اهلل سيحانه وثعاىل
بسيب ما كسيوا ،أ  :حوهلم من احلال احلسنة وىل احلال الست ة ،م يأثي بعد ذلك
السحال ال عجيب وهو قوله ثعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ ،فإن من أضله
اهلل ال سيتل وىل هداي ه فتكون ثصوره مدعاة للعجب والع ب .ومن الواضح أن سيب
الرباني على ثوحد نظرة األمة جتاه املارق ألنها قضتة مصريية

هذا الع ا هو احلر

ال ثصح فتها الفرقة ،قال القامسي" :وذلك أن فرقة من املحمن كانو متتل ولتهم
وثذ عنهم وثوالتهم وفرقة منهم ثياينهم وثعاديهم ،فنُهوا عن ذلك وأمروا أن يكونوا
على نه واحد

ال ياين وال ربؤ منهم ،ألن دالئل نفاقهم وكفرهم ظاهرة جلتة،

فلتس لكم أن خت لفوا شأنهم"(.)192
وذكر السيب الع ا الرباني بالنسية للمحمن ث ضح فته الرأفة مهمرا اشر د؛ وذ
ييدو اآليان ما يُشعر ب ل ف الستا القرآنري علرى الررغم مرن وجرود الع را  ،فهرو
يذكر السيب هذه املعاثية -و ذكر السيب ختفترف مرن وبرأة الع را

 -وذ يقرول

سيحانه :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [النسراء  ،]89وشرارة وىل "أن أعرز
األشتاء وأعظمها عند

ت اخللس هو الدين ،ألن ذلك هو األمر الرذ يُ قرر وىل اهلل

ثعاىل وُي وسل به وىل بلب السعادة اآلخرة ،ووذا كان كذلك كانو العداوة احلاصرلة

( )191أخرجه البخاره يف صحيحه ،كتاب التفسم ،ابب " مالكم يف اانا قأل متأل" ،حديه .4589
( )192حماسن التىوي ()347/5
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بسييه أعظم أنواع العداوة ،ووذا كان كذلك ام ن بلب احملية والوالية املوض الرذ
ال فته"(.)193
يكون أعظم موجيان العداوة حاص ً
ف نوع أسالتب الع ا ومزجه ا يظهر الغرض منه ،وهو ثقرويم سرلوك الصرحابة
رضوان اهلل علتهم ،أو ثصورهم ،أو ما يرربز الرداف ولتره وهرو احلرر

علرتهم وعلرى

قوة دينهم وويانهم ،أو ما يشري وىل السيب فته من خ ورة ن ائ األمر املعاثرب فتره ،أو
غري ذلك من األمور اليت ختفف من وق الع ا وثوجهره الوجهرة الرتبويرة الصرحتحة،
وثقررف حرراجزًا دون سررليتاثه م ر وحررراز وفابتاثرره هررذا هررو الررنه الصررحتح ال وجترره
والرتبتة.
 – 5خماطبة العقل والعاطفة:
ال وجته الرباني للصحابة الكرام يبل عمومه موعظرة ،وح رى ثُحردث املوعظرة
أ رها النفس هسن أن ختابب مداخل ال أ ري فتها ،ف ارة ي عظ املرء ا وابب وابو
العقررل وي وافررس مر أحكامرره وثقديراثرره ،وثررارة ير عظ ررا وابررب حنايررا عابف رره ويرربري
كوامنها ،وبناء على هاث الركتزث يس مال القلب فتسر جتب لل وجتره ويسرارع فتره،
وذلك "أن ضابط الوعظ هو الكالم الذ ثل له القلو "(.)194
ومن هنا ي يتن أن ال وجته الرباني مصحو باملوعظة اليت متترل القلرب ولتره ،قرال
اليقاعي ستا ثفسريه آليان حاد ة اإلفك صدر سورة النور" :وملا كران هرذا كلره
وعظًررا هلررم واس صررالحًا ،ثر رره بقولرره :ﭽ ﯠ ﯡ ﭼ[النررور ]17 :أ  :يرقررس
قلرروبكم الررذ لرره الكمررال كلره . .بال حررذير علررى وجرره االسر ع اا ،ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ

ال لسررماع هررذا القررول ،ررم عظّ رم هررذا الرروعظ،
ﯥﭼ [النررور ]17 :أ  :مررا دم ر م أه ر ً
( )193التفسم الكبم ()170/4
( )194أووا البيان ()419 /3
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وأهلب سامعه بقوله :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ[النور ]17 :أ  :م صف باإليان راسرل
فته فإنكم ال ثعودون"(.)195
خمابية ركائز املوعظة

ومن أمبلة هذا ال نوع

اإلنسان خ ا اهلل سيحانه

وثعاىل لعائشة وحفصة رضي اهلل عنهما بقوله :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ

ﯙ ﭼ اآلية[ .ال حريم  ،]5 – 4ففي هذا اخل ا مز ب نداء العقل والعابفة
زوجيت النيب  وذ أفشو وحداهما لألخرى حديبًا للنيب  اس أمنها علته ي علس
ب حريه شتًا على نفسه( ،)196كما أنهما رضي اهلل عنهما ثآمرثا معًا على ما يحد وىل
ثيغتضه 

الدخول على بعن نسائه األخريان ،وهذا كله أمور ال ثلتس بنساء

النيب  وومنا زينها هلما الشت ان ،فاس وجيا بذلك ال وبة وىل اهلل ثعاىل منها ،وهنا
يأثي دور ال ريقة القرآنتة

يتب هذه ال وبة واإلنابة وىل اهلل ثعاىل وبتان مدى امللالفة

ون ائجها خ ا واضح لعقلهما و عابف هما معًا ،فاآلي ان ثقرران أمورًا ال ة:
األول :احلن على ال وبة باع يارها خريًا هلما ،وذلك

قوله ثعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﭼ ،وقد اخ ار القامسي معنى مالو " أ وىل احلس ،وهو ما
( )195نظم الدرر ( )245/5
"وجدت
( )196ذكر الواحده يف ( أسباب النزول ص ) 335 :عن عبد ت بن عباس روي ت عنهما قال:
ْ
علي حرام إن
حفصة رسول ت  م أم إبراهيم يف يوم عائشة ،قالت :خ ا .قال رسول ت  : هي ّ
عرل حفصة بع ما قالت ،قالت :من
قربتها .ىخ ت عائشة بذلب ،ىعلم ت رسول  ذلبّ .
ِ
واب إِ َىل
شهرا ،ىنزل ت تبارك وتعاىل﴿ :إن تَـت َ
أخ ك؟ قال :نبى العليم اريبم .آىل رسول ت  من نسائه ا
بِ
ت قـلوبك َماﭼ اآلية.".
صيَ ْ
اَّلل َـ َق ْد َ

منهج القرآن الكرمي يف توجيه الصحابة

1391

وجب من جمانية ما يسلط رسوله  ،)197(" وعلى هذا فهي خمابية لعابف هما املحمنة
اليت متتل وىل احلس ،وثندف وىل ال حلل مما يسلط اهلل سيحانه وثعاىل ،هذا م بريقة
االل فان وذ كان حديث القرآن قيل ذلك بضمائر الغتية ،م ال فو ولتهما من الغتية وىل
اخل ا  ،وهذا ميالغة

املعاثية(" ،)198فإن امليالع

الع ا يصتر املعاثب م رودًا

بعتدًا عن ساحة احلضور ،م وذا اش د غضيه ثوجه ولته وعاثيه ا يريد"( ،)199وال شك
أن هذا اس حباث لعابف هما ب اخلوا والرجاء وال شو واإلشفا .
الباني :اإلشارة وىل قدر النيب  ثصغريًا من شأن ثظاهرهما علته قوله ثعاىل:
ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ
فكأن املعنى :أ شأن يكون شأن ثظاهركما علته وهو الذ يحيده هحالء

تعًا

وينصرونه فهو خ ا للعقل من ناحتة املوازنة ب مظاهرة علته ومظاهرة له من حتث
القوة والغلية وخمابية للعابفة من حتث ارثيات نفسهما برسول اهلل  ،وثذكريهما
بعلو شأنه صلوان اهلل علته.
البالث :اإلشعار دى اخلسارة الدنتوية واألخروية الواقعة علتهما من جراء هذا
الصنت

قوله ثعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ ففته اس نهاض للعقل ح يفكر

مدى

اخلسارة اليت ثلحقهما ب ال النيب  هلما ،وهي خسارة ال يداويها كسب مهما
عظم ،م اس حباث للعابفة الكامنة فتهما من حيهما لدوام عشرثهما لرسول اهلل ،
ومتلهما النفسي هلذه العشرة واس مرارها ،م اللف ة القرآنتة اليت ختابب عابفة الغرية
( )197حماسن التىوي ()223/16
( )198التفسم الكبم ( .)570/10الكشال ( .)158/6تفسم البيضاوه ()1077/2
( )199حماسن التىوي ()223/16
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فتهما بأن اهلل سيحانه وثعاىل ستيدله ون بلقهما من هن خري منهما معددًا صفان هذه
اخلريية ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ وهي خريية م علقة بأخال
اآلخرة ،م ﭽﯘ ﯙ ﭼ وهي خريية ناجتة من ال كامل وال نوع هذه الزوجان
حبتث ال ه ا ولتهما ،وهكذا جتم هاثان اآلي ان ب نداء العقل والعابفة وىل املصام
الدنتوية واألخروية فالعالقة بتنهما عالقة اس ناا وثنوي .
وهذه األسالتب امل نوعة اليت سريس بتانهرا وال عررا علرى بريقرة القررآن الكرريم
فتها كان هلا أ رها ومثرثها واق الصحابة الكرام؛ فمن مثراثهرا أنهرا كانرو أدعرى وىل
االسر جابة مررن املررحمن ألنهرا ثغمررر الكترران اإلنسرراني باملوعظررة ،وقررد كانررو مثررار هررذه
األسررالتب الربانتررة ثوجترره الصررحابة الكرررام ظرراهرة حسررن اثيرراعهم وثسررابقهم
أبوا اخلري ومسارع هم وىل ال وبة واإلنابة وال للص من األخ اء واالندفاع مترادين
ال اعران ،واالسر جابة هلل سريحانه ثعرراىل ولرسروله  ح ررى رقترو بهررم أمرة اإلسررالم
ودخررل النرراس علررى أيررديهم ديررن اهلل أفواجًرا ،وف حررو بهررم الرريالد ،واه رردى بهررم
العياد ،فرضي اهلل عنهم وجزى عنهم نيتهم خري ما جزى نيتًا عن أم ه.
اخلامتة
أمحررد اهلل ثعرراىل علررى أن وفقررين إلعررداد حبررث قرآنرري املوضرروع ،يُعنررى بأفضررل
ل الصرحابة الكررام رضروان اهلل ثعراىل علرتهم ،ث يعرو فتره ال وجتهران
أجتال أم نرا جتر ِ
القرآنتة الكرية اليت قصدثْهُم أوالً ،وحرصو علرى بتران آ ارهرا اإلفابترة بنراء جترل
رائد فريد اإلعداد وال كوين .ولقد خلصو من اليحث وىل ن ائ أراها مهمرة وضررورية
أبرزها:
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- 1أهمتررة وجررالل الصررحابة الكرررام رضرروان اهلل علررتهم ،ووكرررامهم ،والررذ
عنهم ،وصتانة مكان هم ،ذلك أن ال وجتهان الربانتة هلرم كونرو مرنهم قامران شراخمة
راسلة اإليان َقدَرن على مل األمانة ،م على ويصاهلا بأمانة ووثقان ،فلهم الفضل
بذلك بعد رسول اهلل .
- 2ضرورة وبرراز ثلرك ال وجتهران اخلاصرة ومرن درم ال رأد بهرا ،ألنهرا كمرا
أ رن وفابًا الصحابة رضوان اهلل علتهم؛ فستكون هلا ذان األ رر أو قرييًرا منره علرى
كل محمن حريص على ال أسي بهم والسري على منواهلم.
ال ثنيهنرا وىل اجلانرب اخل ّراء برين
- 3ال وجتهان اليت قصد بهرا الصرحابة أو ً
آدم ،بَحُكْررم اليشرررية مررن جهررة ،وان فرراء العصررمة عررنهم مررن جهررة أخرررى ،ومر ذلررك
نراهم بيقوا الشريعة حبذافريها ح ى بعد وفاة النيب  وخباصة وبران اخلالفرة الراشردة،
ال للشك  -على أن ال يتس الكامرل للشرريعة ممكرن
األمر الذ يربهن – ا ال يدع جما ً
وذا صرردقو اإلرادة وحدسُررن ال وجرره ،وهررذا أحررد مكررامن صررالح الشررريعة لكررل زمرران
ومكان.
وأود اإلشارة هنا وىل أن اإلفاز كان رائرد هرذه الدراسرة ،لرذلك أشرعر برأن كرل
جزئتررة مررن جزئتاثهررا ه ررا وىل دراسررة مفررردة ،مبررل ال وجترره الستاسرري ،وخصررائص
الع ا القرآني للصحابة ،وآلتان األمن االج ماعي .فلعرل اهلل يهترئ مرن يقروم ب غ ترة
اجلوانب املل لفة اليت أوجزثها هذه الدراسة.
واهلل املس عان واملوفس واهلاد .
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املصادر واملراجع
[ ]1أسيا

النزول للواحد  ،قتس خري

سعتد ،املك ية ال وفتقتة ،القاهرة

2003م.
[ ]2األشياه والنظائر ل ا الدين السيكي ،دار الك ب العلمتة ،بريون ،ت،1
1411هر.
[ ]3أضواء اليتان للشنقت ي ،دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة ،ت1426 ،1هر.
[ ]4وعالم املوقع

البن القتم ،قتس حممد حمي الدين عيد احلمتد ،املك ية

العصرية ،بريون ،ت1407 ،1هر.
[ ]5أمالي التزيد حممد بن العياس (ن  310هر) ،عامل الك ب ،بريون1369 ،هر.
[ ]6الياعث احلبتث شرح اخ صار علوم احلديث البن كبري ،قتس أمحد حممد
شاكر ،مك ية املعارا ،الرياض ،ت1416 ،1هر.
[ ]7اليحر احملتط ألبي حتان األندلسي ،قتس عادل أمحد عيد املوجود وآخرون،
دار الك ب العلمتة ،بريون ،ت1422 ،1هر.
[ ]8اليتان وال يت للجاحظ ،دار وك ية اهلالل ،بريون1423 ،هر.
[ ]9ال حرير وال نوير حملمد ال اهر بن عاشور ،الدار ال ونستة للنشر ،ثونس،
1984هر.
[ ]10فة األحوذ للمياركفورى ،دار الك ب العلمتة ،بريون ،ت1410 ،1هر.
[ ]11ال سهتل البن جز  ،قتس عيد اهلل اخلالد  ،شركة دار األرقم بن أبي األرقم،
بريون ،ت 1416 ،1هر.
[ ]12ثفسري ابن أبي حامت ،قتس أسعد ال تب ،مك ية نزار مص فى الياز ،مكة
املكرمة ،ت 1419 ،3هر.
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املناعي ،مركز اليحوث بالكلتة الزي ونتة،

ثونس ،ت1986 ،1م.
[ ]14ثفسري أبي السعود (ورشاد العقل السلتم) ،دار وحتاء الرتاث العربي ،بريون،
ت1411 ،2هر.
[ ]15ثفسري اليتضاو (أنوار ال نزيل) ،قتس حممد املرعشلي ،دار وحتاء الرتاث
العربي ،بريون ،ت1418 ،1هر.
[ ]16ثفسري البعاليب ،محسسة األعلمي ،بريون.
[ ]17ثفسري اخلازن (ليا ال أويل

معاني ال نزيل) ضيط عيد السالم شاه  ،دار

الك ب العلمتة ،بريون ،ت1415 ،1هر.
[ ]18ثفسري القرآن العظتم البن كبري ،قتس حس زهران ،دار الفكر ،بريون،
1412هر.
[ ]19ثفسري القشري (ل ائف اإلشاران) قتس د .وبراهتم بستوني ،ت ،4اهلت ة
املصرية العامة2007 ،م.
[ ]20ال فسري الكيري للفلر الراز  ،دار وحتاء الرتاث العربي ،بريون ،ت،4
1422هر.
[ ]21ثفسري املراغي ،دار وحتاء الرتاث العربي ،بريون.
[ ]22ثفسري املنار حملمد رشتد رضا ،دار املعرفة ،بريون ،ت.2
[ ]23ثفسري حممود شل ون ،دار العلم ،القاهرة ،ت1421 ،4هر.
[ ]24ثهذيب اللغة لألزهر  ،دار وحتاء الرتاث العربي ،بريون ،ت1421 ،1هر.
[ ]25ثتسري الكريم الرمحن ثفسري كالم املنان للشت عيد الرمحن بن سعد  ،عامل
الك ب ،بريون ،ت1414 ،2هر.
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[ ]26جام اليتان (ثفسري ال رب ) ،قتس د .عيد اهلل الرتكي ،دار هجر ،القاهرة،
ت1422 ،1هر.
[ ]27اجلام ألحكام القرآن (ثفسري القربيب) ،قتس عيد الرزا املهد  ،دار الك ا
العربي ،بريون ،ت1423 ،5هر.
[ ]28احلجة

علل القراءان ألبي علي الفارسي ،قتس عادل عيد املوجود

وآخرون ،دار الك ب العلمتة ،بريون ،ت1428 ،1هر.
[ ]29احلسية

اإلسالم لشت اإلسالم ابن ثتمتة ،قتس ستد أبو سعدة ،مك ية دار

األرقم ،الكويو ،ت1403 ،1هر.
[ ]30الدرر املنبور للستوبي ،قتس عيد الرزا املهد  ،دار وحتاء الرتاث العربي،
بريون ،ت1421ه.
[ ]31ذيل بيقان احلنابلة البن رجل احلنيلي ،قتس د .عيد الرمحن العبتم  ،مك ية
العيتكان ،الرياض ،ت1425 ،1هر.
[ ]32روح املعاني لأللوسي ،دار وحتاء الرتاث العربي ،بريون ،ت1420 ،1هر.
[ ]33زاد املسري علم ال فسري البن اجلوز  ،املك ب اإلسالمي ،ت1407 ،4هر.
[ ]34السيعة

القراءان البن جماهد ،قتس شوقي ضتف ،دار املعارا ،القاهرة،

ت1400 ،2هر.
[ ]35السرا املنري للشربتين ،دار وحتاء الرتاث العربي ،بريون ،ت1425 ،1هر.
[ ]36سنن أبي داود السجس اني ،قتس حممد حمتي الدين عيد احلمتد ،املك ية
العصرية ،صتدا ،لينان.
[ ]37سنن الرتمذ  ،قتس جمموعة من العلماء ،شركة مك ية وم يعة مص فى اليابي
احلليب ،القاهرة ،ت1395 ،2هر.

منهج القرآن الكرمي يف توجيه الصحابة

1397

[ ]38السنن الكربى لليتهقي ،قتس حممد عيد القادر ع ا ،دار الك ب العلمتة،
بريون ،ت 1424 ،1هر.
[ ]39السرية النيوية البن كبري ،قتس مص فى عيد الواحد ،دار املعرفة لل ياعة
والنشر وال وزي  ،بريون 1395 ،هر.
[ ]40شرح النوو على مسلم ،دار وحتاء الرتاث العربي ،بريون ،ت 1392 ،2هر.
[ ]41شرح خنية الفكر ألبي احلسن القار  ،قتس حممد نزار وهتبم نزار ،دار األرقم،
بريون ،لينان.
[ ]42صحتح اليلار  ،قتس حممد زهري الناصر ،دار بو النجاة ،ت1422 ،1هر.
[ ]43صحتح مسلم ،قتس حممد فحاد عيد الياقي ،دار وحتاء الرتاث العربي ،بريون.
[ ]44صفوة ال فاسري للصابوني ،دار بتية.
[ ]45بريس اهلجرث وبا السعادث البن قتم اجلوزية ،قتس الستد حمتي الدين
اخل تب ،امل يعة السلفتة ،القاهرة ،ت1394 ،2هر.
[ ]46العقتدة اهلل للدك ور عمر األشقر ،ت1399 ،1هر ،مك ية الفالح ،الكويو.
[ ]47علوم احلديث البن الصالح ،قتس د .نور الدين عرت ،دار الفكر ،دمشس.
[ ]48عمدة القار ليدر الدين العتين ،م يعة احلليب ،مصر ،ت1392 ،1هر.
[ ]49الف اوى البن ثتمتة،

عيد الرمحن العاصمي ،بيعة الرئاسة العامة لشحون

احلرم الشريف .
[ ]50ف ح اليار البن حجر العسقالني ،قتس عيد العزيز بن باز ،دار الفكر.
[ ]51الفرو للقرا  ،عامل الك ب ،بريون.
[]52

ظالل القرآن لستد ق ب ،در الشرو  ،ت1412 ،17هرررر.
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[ ]53القاموس احملتط للفريوز آباد  ،محسسة الرسالة ،ت1419 ،6هر.
[ ]54الكشاا للزخمشر  ،دار املعرفة ،بريون ،ت1423 ،1هر.
[ ]55ليا النقول للستوبي ،عناية أمحد عيد الشا  ،دار الك ب العلمتة ،بريون.
[ ]56الليا

علوم الك ا البن عادل احلنيلي ،قتس عادل أمحد عيد املوجود

وآخرون ،دار الك ب العلمتة ،بريون ،ت1419 ،1هر.
[ ]57حماسن ال أويل حملمد
[ ]58احملرر الوجتز

ال القامسي ،دار الفكر ،بريون ،ت1398 ،2هر.

ثفسري الك ا

العزيز البن ع تة األندلسي ،قتس اتلس

العلمي بفاس ،بيعة وزارة األوقاا والشحون اإلسالمتة ،الربات1401 ،هر.
[ ]59املس درك للحاكم ،مص فى عيد القادر ع ا ،دار الك ب العلمتة ،بريون،
ت 1411 ،1هر.
[ ]60املعارا البن ق تية ،قتس رون عكاشة ،اهلت ة املصرية العامة للك ا ،
القاهرة ،ت1992 ،1م.
[ ]61معامل ال نزيل (ثفسري اليغو ) ،قتس خالد عيد الرمحن ،دار املعرفة ،بريون،
ت1413 ،3هر.
[ ]62من أسرار ال عيري القرآني للدك ور حممد أبو موسى ،مك ية وهية ،القاهرة ،ت،2
1416هر.
[ ]63مناه اليحث العلمي للدك ور عيد الرمحن بدو  ،دار النهضة العربتة،
القاهرة1968 ،م.
[ ]64مناهل العرفان علوم القرآن للزرقاني ،م يعة عتسى اليابي احلليب ،القاهرة .ت.3
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[ ]65املن لب ثفسري القرآن ،وزارة األوقاا – اتلس األعلى للشحون اإلسالمتة،
القاهرة ،ت1423 ،20هر.
[ ]66منه الرتبتة اإلسالمتة ،حممد ق ب ،دار الشرو  ،القاهرة ،ت1403 ،7هر.
[ ]67موبأ اإلمام مالك بن أنس ،دار وحتاء الرتاث العربي ،بريون.
[ ]68خنية الفكر البن حجر (ملحس بك ا سيل السالم) ،قتس عصام الصياب ي
وعماد الستد ،دار احلديث ،القاهرة ،ت1418 ،5هر.
[ ]69نشأة الفكر الفلسفي عند املسلم للدك ور علي سامي النشار ،دار املعارا،
بريون ،ت1965 ،3م.
[ ]70نظم الدرر

ثناسب اآليان والسور لربهان الدين اليقاعي ،قتس عيد الرزا

املهد  ،دار الك ب العلمتة ،بريون ،ت1415 ،1هر.
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The Methodology of the Holy Qur'an
in Guiding and Conducting the Companions of the Prophet (PBUH)
Dr. Mushref bin Ahmad Jama’n Al-Zahrani
Associate Professor
Sattam Bin Abdulaziz University
College of Education
Islamic Studies - Qur'anic sciences
Abstract. This paper ،entitled "The Methodology of the Holy Qur'an in Guiding and Conducting the
Companions of the Prophet (PBUH) ،" deals with goodness all round. The Holy Qur'an is the ultimate
book of guidance and enlightenment ،an ever-renewing source of knowledge and an inexhaustible well of
wisdom; and the blessed Companions of the Prophet (pbuh) are the vanguard pioneers of the Islamic
nation and the jewels in its crown. I have endeavoured to discover the very special position allocated to
these blessed Companions by decoding and delineating the Qur'anic methodology in nurturing and
cultivating them. Above all else ،I wanted to examine the end product of the Qur'anic education ،manifest
in them and in fellow Muslims who follow their good example.
The study falls into three comprehensive sections. The first ،"The Holy Qur'an's Interest in the Prophet's
Companions ،" deals with the explicit references to the sublime status accorded to them in the Holy Qur'an ،God's
own commendation of the Companions and His command to the Prophet (pbuh) to care for and look after them.
This section also hints at the generic and specific instructions and guidelines given to the Companions in various
verses of the Holy Qur'an.
The second section ،"The Most Important Qur'anic Guidelines to the Companions ،" details the ideological ،
fikhi ،legislative ،social ،ethical ،political and military directives given to them by God almighty.
Finally ،the third section ،entitled "The Qur'anic Ways and Means of Guiding the Companions ،"
exemplifies these methodologies in instructing them and pointing out their errors ،admonishing them ،promoting
and encouraging their good doing ،making the evil doing of the unbelievers and the hypocrites detestable and
loathsome in their eyes ،and addressing both the Companions' minds and feelings.
The conclusion includes a summary of my views on the subject and the most important findings I have
reached- namely:
1. The overriding significance of honouring ،revering and defending the venerable Companions (Gbt) of
the Prophet (pbuh). The Divine Guidance had turned them into towering figures and firm believers who bravely
carried out the Islamic mission and upheld the Islamic Faith entrusted to them then adeptly and honestly conveyed
them to others. After the Prophet (pbuh) ،thanks are first and foremost due to them in furthering the cause of Islam.
2. The need to highlight and embrace the specific Divine guidelines given the Companions ،precisely
because they had positively affected them and will consequently have the same ،or at least similar ،effects on every
believer who cares to follow their good example.
3. The Divine guidelines to the Companions make us amply aware of man's erring nature. Although the
Companions themselves were not infallible ،however ،they carried out the Islamic Faith and Sharia fully and
dutifully ،even after the death of the Prophet (pbuh) ،and especially during the Rightly Guided Caliphate. Beyond a
shadow of doubt ،this proves that a thorough and complete application of the Islamic Sharia is possible when enough
will ،determination and good guidance are at hand. After all ،this is one aspect of the miraculous applicability of the
Islamic Sharia everywhere and at all times.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)4ص ص ( ،136-1401شوال 1436هـ/يوليو 2015م)

حديث عبد هللا بن عباس يف قصة ُخلْع امرأة اثبت بن قيس
حتليليّة
دراسة حديثيّة ْ

د .رائد بن محد بن خالد السليم

األستاذ املشارك بقسم السنة وعلومها
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القصيم
ملخص

البحصث .يعتـ الحثـب بدراسـة صــة مشـهورس ة السـنة النحويـة وهـ صـة تبـ بـ ـيم مـه امر ـ

ـ

طلحـ ماار تـ  ،وهـه القصــة مليابـة الاوالــد التشـريعية ،واآلداب األسـرية ،وفيهــا ربـراا واحلـ إلاـم اإلســالم مل ا ــة
املر س ،كما ربا القصة جا ب اإل صاف والعدالة ة اإلسالم مبا يتعلق أب ام األسرس ،و دود العال ة الزوجية
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رالد ب محد ب خالد السليم
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمد نستددنه ون نستدن

 ،نسهد ب هللدمهلل شددر أد نن س تددوم نشدر د م

عمملوم ،شر يه اهلل فال شضل لن ،نشر يضلل فال همدي لن ،ن أه ن ال إلدن إال اهلل
نح د ال أ د ي لددن ،ن أدده ن دم د ًا عب د نن د لن ،صددلا اهلل عل ددن نعلددا لددن
نصحبن ن لم تتل مم كثريًا ،نهلله :
فإن دنا ة حد ي عبد اهلل هللدر عبدمق ة

دة خلد اشد امهللدب هللدر د

هلدم

هم ة جلّة ،نتربز ة شتمئل همهم:
نال :ته د ش نيم

ة امهللب هللر

ش اش تن ،نته د ا م املد شد اددمد

ا م الزنج ،ممم ينطلب ال ف علا مس الط ق ،ند ي هم.
امس م :ش نيم الق ة ف هم لطمئف إ ومدية ،ندالئدل فقه دة ،ن داب ش عّدة ،ممدم
دعمسي لبحثهم ،نمجههم ،نتوض هم.
املثم :ن خمملهة امل س تهم شر زنجهم يهنرب كمال دنثوم ؛ إب األصدل ن ع دمة
الوكمح هلل الزنج ،نه شر هلل

حل عق الوكمح؛ نلذا فمر األهم ة ن سنبدّر دالئدل

هذا اال نثوم نح ند  ،خمصة ن الهلمم ع ّنا
ن د تددمب هدذا البحد ملبمحد

ال ة اخلُلْ .
ة امهللب ص ً

نهللهددة ،فددمألن  :سددا احلد ي  ،نخت جيددن،

نأدد اه  ،نالثددمسي :أدد ح ش داتددن ،نالثملدد  :املتددمئل ال قه ددة الددع د ّ عل هددم،
نال اهلل  :اآلداب ال اند ة احل ي .
هددذا ناهلل تهددمأ ددي ن ي د فق لل د اب ،ني د لّ علددا احل د  ،نيُلددهم
ال ّت اد ،بحمسن نحبم  ،سهم امل أ نسهم الو ري.

حتليليّة
ديب عحد هللا ب عحاس ة صة ُخ ْله امر س تب ب يم دراسة ديثيّة ْ

ن
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املبحث األول :ن ّ احلديث ،وخترجيه ،وشواهده
احلديث وخترجيه:

ح َّاَوَم عَ ْب ُ
جمِ لٍ ،م َ :
ننى اإلشمم البخمني ة صح حن عر َزْهَ ِ هللْرِ َ
ح َّاَوَم خَمِل ٌَ ،عرْ عِكْ ِ َشةََ ،عرْ اْهللرِ عَبَّمقٍَ" :نَّ اشْ ََ َ َامهللِبِ هللْرِ
الث َق ِيُّ ،م َ :
ا ْل َهَّمبِ َّ
ب هللْرُ َ ْ ٍ ،شَم
َ ْ ٍ َتَبْ الوَّبِيَّ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمََ ،فقَملَبْ :يَم نَ ُ َ اللَّنَِ ،امهللِ ُ
َعْنِبُ عَلَ ْنِ فِي خُلُ ٍ َنلَم دِيرٍَ ،نلَكِوِّي َكْ َ ُ الْ ُك ْ َ فِي ا ْلإِ ْلَممَِ ،فقَم َ نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا
ح ِيقَنَنُ؟ َملَبَْ :سهَمَْ ،م َ نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ
اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمََ :تَ ُدِّيرَ عَلَ ْنِ َ
ح ِي َقةَ ،نَط َِّلقْهَم تَطْ ِل َقةً"(.)1
نَ َلَّمَ :ا َْبلْ الْ َ
زاد ة ننايةَ " :نلَكِوِّي لَم ُ ِط قُنُ"( ،)2نة خ ى" :شَم َْسقِمُ عَلَا َامهللِبٍ فِي دِيرٍ نَلَم
خُلُ ٍ إِلَّم َسِّي َخَمفُ الْ ُك ْ َ" ،نف ن" :نََشَ َ ُ َف َمنَ َهَم"( ،)3نزاد ة نناية عر عك شة
ش الً " :ن خب عب اهلل هللر هلليّ" ،نة خ ى " :ن مج لة".

()4

نل ظ الوتمئي( :شم ع ب)( ،)5نزاد اهللر شمجن " :ن مج لة هللوب ل

تب

الويب صلا اهلل عل ن ن لم" ،نف ن "لَم ُ ِط قُنُ هللُ ْضًم" ،نف نَ " :فَيشَ َ ُ نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا
()6

ح ِيقَنَنُ َنلَم يَ ْزدَادَ"
خذَ شِوْهَم َ
اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ َنْ َي ْي ُ

( )1صثي الحخاري ح (.)5273
( )2صثي الحخاري ح (.)5275
( )3صثي الحخاري ح (.)5277
( )4صثي الحخاري ح (.)5277( )5275
ِ
ِ
ال َّدثـَنَا َعحْ ُد الْوَّه ِ
ابَ َ ،
( )5سن النسال ح ( )3463الْ :
ال َ َّدثـَنَا َخال ٌدَ ،ع ْ
َخحَـَرََن َْاَهُر بْ ُ ََج ٍيلَ َ َ ،
َ
ِع ْ ِرَمةََ ،ع ْ ابْ ِ َعحَّ ٍ
اس ،ب مبثل  ،ولاظ "ما عيب" ،ورسناد صثي .
( )6سن اب ماج ح ( ،)2056وه م رواية اهر ب مروان ،ع عحد األعلى ب عحد األعلى ،ع سعيد ب
ص على ذلك اب جر،
يب عروبة ع تادس ع ع رمة ع اب عحاس مرفوعا ،ورسنادها صثي  ،ومم ّ
ينظر :الدراية ة ختريج اديب اهلداية الب جر (.)75 / 2
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ن خ جن هلل داند نالرتشذي خمن ًا ،هللل ظَ" :نَّ اشْ ََ َ اَمهللِبِ ْهللرِ َ ْ ٍ اخْنَ َلهَبْ
ضةً"(.)7
ج َهلَ الوَّبِيُّ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ ِع َّتَهَم حَ ْ َ
شِوْنُ فَ َ
نممم ب سلحظ ن ش ان األ مس علا عك شة ش أ اهللر عبمق ،ن اخنلف
عون علا نجهني:
األن  :عك شة عر اهللر عبمق ،ش ص ال.
نهذ نناية خمل هللر شه ان  -ف مم ي نين عون :عب ال همب هللر عب اجمل هللر
ال لب.
ننناية ي ب التخن مسي  -ف مم ي نين عون إهلل اه م هللر طهممن ،نج ي هللر
حمزم .-
الثمسي :عك شة ،عر الويب صلا اهلل عل ن ن لم ش ال.
نهذ نناية خمل هللر شه ان  -ف مم ي نين عون :إهلل اه م هللر طهممن ،نخمل
هللر عب اهلل الطحمن .-
( )7سن يب داود ح ( ،)2229وسن الرتمهي ح ( ،)1185واللام أليب داود ،م طرق ع َعلِ ُّ بْ ُ ََْب ٍر
ِ
ف َع ْ َم ْع َم ٍر َع ْ َع ْم ِرو بْ ِ ُم ْسلٍِم َع ْ ِع ْ ِرَمةَ َع ْ ابْ ِ َعحَّ ٍ
اس ب .
وس َ
الْ َقطَّا ُن َ َّدثـَنَا ه َش ُام بْ ُ يُ ُ
وة رسناد  :عمرو ب مسلم اجلَنَدي اليماين ،الراوي ع ع رمة ،ال محد" :حلعيف" ،و ال حيىي ب مع
والنسال " :ليم القوي" ،ولها ال اب جر" :صدوق ل وهام" ،ويقوي ومه هنا ا ارد هبه اللاظة
يب
"ه َها َ ِد ٌ
ع ع رمة م ب سالر الرواس عن  ،و د شار الرتمهي لهلك بعد ن رواها يب الَ :
اَّل علَي ِ
ال َ ْكثَـُر َْه ِل الْعِلْ ِم ِم ْ ْ ِ ِ
ف َْه ُل الْعِلْ ِم ِة ِعدَّسِ الْ ُم ْختَلِ َع ِة فَـ َق َ
يب َو ْ
اختَـلَ َ
صلَّى َُّ َ ْ
ب َ
َ َس ٌ َغ ِر ٌ
َص َثاب النَّ ِّ
ِ
ِ
ث ِ يَ ٍ
ول
ي َو َْه ِل الْ ُ وفَِة َوبِِ يـَ ُق ُ
َو َسلَّ َم َو َغ ِْْيه ْم رِ َّن ِع َّد َس الْ ُم ْختَل َع ِة ِع َّدسُ الْ ُمطَلَّ َق ِة ثََال ُ
ض َوُه َو َـ ْو ُل ُس ْايَا َن الثـ َّْوِر ِّ
ض َْه ِل الْعِلْ ِم ِم ْ ْ ِ ِ
اَّلُ َعلَْي ِ َو َسلَّ َم َو َغ ِْْيِه ْم رِ َّن ِع َّدسَ الْ ُم ْختَلِ َع ِة
َمحَ ُد َورِ ْس َث ُق وَ َ
صلَّى َّ
ْ
ال بـَ ْع ُ
َّب َ
َص َثاب الن ِّ
اق ورِ ْن َذ َهب َذ ِاه ِ
ضةٌ َ َ ِ
ي"( ،ينظر :هتهيب ال مال ،464 / 5
ب َ ِو ٌّ
َ ْي َ
ب ر ََل َه َها فَـ ُه َو َم ْه َه ٌ
ٌ
ال ر ْس َث ُ َ
َ
قريب التههيب الب جر  ، 745دراسة الرجال املت لم فيهم ة قريب التههيب للدكتور عحد العزيز
التخيا  – 140 / 2مل طحه .)-
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اخنلف علا شر دنن عك شة ،فمخنلف علا ي ب

التخن مسي هللمل جهني ،ناخنلف علا خمل هللر شه ان هللمل جهني.
وقد أخرج اإلمام البخاري هذه األوجه مجيعا ،ناعنم ال ناية امل ص لة ،نعل ن
فملظمه ن عك شة ح ّث هللمل جهني ،سشط لل صل ش ّ ف صل ،نمل يوشط ة خ ى،
فمخن  ،فين ل.
ني ى احلمفظ اهللر حج ن إخ اج البخمني لل جهني إأمن لنضه ف امل ل،
ح ِي فِي ال َّحِ ح َف َاِئ  :شِوْهَم َنَّ الَْيكْثَ
إب يق ُ" :ي ْؤخَذ ِشرْ ِإخْ َاج الْبُخَم ِنيّ َهذَا الْ َ
ِإبَا نَصَ ُل ا ،نََنْ َلَ ا ْليَ َلّ ُ ِّمَ ا ْل َاصِلَ ،نَل ْ كَمنَ الَّذِي َنْ َلَ َحْ َظَ ،نلَم يَلْزَم شِوْنُ َسَّنُ
تُ َق َّمَ نِنَايَة ا ْل َاصِل عَلَا ا ْلمُ ْ ِل دَاِئمًمَ ،نشِوْهَم َنَّ ال َّانِي إِبَا لَمْ يَ ُكرْ فِي ال َّنَجَة ا ْلهُلَْم
الضمهللِط ا ْلمُ ْنقِر"(.)8
ض َ ،نَ َم َنشَبْ ال ِّنَايَنَمنِ نِنَايَة َّ
ِشرْ الضَّبْط ،نَنَا َفقَنُ َشرْ ُه َ شِثْلن اعَْن َ
شواهده:
نند

ة خل اش امهللب هللر

شر ط ق ع ّ شر ال حمهللة ،نبل علا

الوح النملي:
نال :حب بة هللوب هل األس منية.
َعرْ حَبِ َبةَ هللِوْبِ َهْلٍ ا ْليَْس َمنِيَّةَِ" ،سَّهَم كَمسَبْ تَحْبَ اَمهللِبِ ْهللرِ َ ْ ِ ْهللرِ أَمَّمقٍ،
ج َ حَبِ َبةَ هللِوْبَ َ ْهلٍ عِ ْو َ
نََنَّ نَ ُ َ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ خَ َجَ ِإلَا ال ُّبْحِ ،فَ َ َ
( )8فت الحاري الب جر العسقالين شرح ديب ر م (.)5275
فالدس :قل اب يمية ع َيب ب ْ ٍر عح ُد الْع ِزي ِز ال ع ديب ع رمة" :هو ِ
يف ُم ْر َس ٌل" ،فرد علي بقول :
حلع ٌ
َُ َ
َ َْ َ
ِ
ِ
الُُ ،ثَّ ه ِه ِ الطَّ ِريق َ ْد رواها مسنَ َد ًس م هو ِْ
ِ
ِ
ال ه َها ِة بـع ِ ِ ِ
م
ل
ث
م
س
رر
ا
يه
ف
م
ي
ل
ر
ط
ض طُُر َ ،و َسالُر ُُ َْ َ َ ْ َ ٌ َ
َْ
"يـُ َق ُ َ
ُ ََ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ
َرسلَها ر ْن َمل ي ُ َج َّل ِمنْ  ،وِة ِمثْ ِل ه َها يـ ْق ِ
ض الْ ُم ْسنَ ُد َعلَى الْ ُم ْر َس ِل" جمموع الاتاوى الب يمية (/32
َْ َ
َ َ
َْ ْ َ ُ َ
.)323
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َهللمهللِنِ فِي ا ْل َلَ ِ ،فَقَم َ نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمََ :شرْ َهذِ ِ؟ َفقَملَبَْ :سَم حَبِ بَةُ
هللِوْبُ َ ْهلٍَ ،م َ" :شَم َأيْسُ ِ؟ َملَبْ :لَم َسَمَ ،نلَم اَمهللِبُ هللْرُ َ ْ ٍ  -لِزَ ْنجِهَم  ،-فَلَمَّم
جَم َ َامهللِبُ هللْرُ َ ْ ٍ َم َ لَنُ نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمََ :هذِ ِ حَبِ َبةُ هللِوْبُ َ ْهلٍ،
َن َبكَ َ ْ شَم أَم َ اللَّنُ َنْ َت ْذكُ َ ،نَ َملَبْ حَبِ َبةُ :يَم نَ ُ َ اللَّنِ كُلُّ شَم َعْطَمسِي عِ ْو ِي،
خذَ شِوْهَم،
خذْ شِوْهَمَ ،فَي َ
َفقَم َ نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ لَِثمهللِبِ هللْرِ َ ْ ٍُ :
()9

َنجَلَتَبْ ِهيَ فِي َهْلِهَم"

نة ننايةَ" :نَّ َامهللِنًم ضَ َهللَهَم"(.)10
ي هللر ل .
امس م :مج لة هللوب هلل ّ
عر مج لة هللوب هلليّ اهللر ل

سهم كمسب عو امهللب هللر

فوشز عل ن،

فين ل إل هم الويب صلا اهلل عل ن ن لم ،فقم " :يم مج لة ،شم ك هب شر امهللب؟
ملب :ناهلل شم ك هب شون ديوم نال خلقم ،إال سي ك هب دشمشنن ،فقم هلم :ت دير
احل يقة؟ ملب :سهم ،ف د احل يقة نف ق هلل وهمم"(.)11

ك ع َحيىي ب ِ سعِ ٍ
ٍِ
الر ْمحَ ِ
يد َع ْ َع ْمَرسَ بِْن ِ َعْح ِد َّ
( )9سن يب داود ح ( ،)2227الَّ َ :دثـَنَا الْ َق ْعنَِ ُّ
ب َع ْ َمال َ ْ ْ َ ْ َ
ِ
َخحَـَرْ ُ ع حيحة بن سهل . . .فهكر  .ورسناد صثي .
بْ ِ َس ْعد بْ ِ ُاَر َارسَ َ ـ ََّها ْ
ْت َعلَى َعْح ِد
وهو ة املوطأ ح ( ،)1198وسن النسال ( ،)3462ومسند محد ح ( )26898وفي َ َ :
ال َـَر ُ
ِ
ك ع َحيىي ب ِ سعِ ٍ
الر ْمح ِ ب ِ مه ِد ٍ ِ
صا ِريَِّة َ ـ ََّها
يد َع ْ َع ْمَرَس بِْن ِ َعحْ ِد َّ
الر ْمحَ ِ بْ ِ َس ْعد بْ ِ ُاَر َارَس ْاألَْ َ
يَ :مال ٌ َ ْ ْ َ ْ َ
َّ َ ْ َ ْ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
م بْ ِ ََشَّ ٍ
صا ِريَّة َالَ ْ ر ـ ََّها َكا َ ْ َْحت َ َتب بْ ِ َـ ْي ِ
اس.
ْ
َخحَـَرْ ُ َع ْ َ حِيحَةَ بنْ َس ْه ٍل ْاألَْ َ
( )10خرجها الدارم ح ( )2271ورسنادها صثي .
( )11خرج اب جرير ة اسْي ( ،)462 / 2ع اب محيد – حممد ب محيد الرااي  -ال :دثنا حيىي ب
واحل  ،ال :دثنا اإلس ب وا د ،ع تب – الحناين  ،-ع عحد هللا ب راح – األ صاري  ،-ع
َجيلة ب  ،ورسناد حلعيف إلال اب محيد شيخ اب جرير .ينظر :اجلرح والتعديل الب يب امت ،232/ 7
ال امل الب عدي  ،274 / 6هتهيب ال مال  ،285 / 6ال اشف للههب  ،166 / 2التقريب .839
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املثم :عمئشة م املؤشوني.
َعرْ عَمئِ َشةَ نضي اهلل عوهمَ" ،نَّ حَبِ َبةَ هللِوْبَ َ ْهلٍ كَمسَبْ عِ ْو َ َامهللِبِ ْهللرِ َ ْ ِ هللْرِ
أَمَّمقٍَ ،فضَ َهللَهَم ،فَكَتَ َ هللَهْضَهَمَ ،فيَتَبْ نَ ُ َ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ َهلل ْه َ ال ُّبْحِ
خذْ هللَهْضَ شَملِهَم،
فَمأْنَكَنْنُ ِإلَ ْنَِ ،ف َعَم الوَّبِيُّ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ َامهللِنًمَ ،فقَم َُ :
ص َ ْنُهَم
نَفَمنِ ْهَمَ ،فقَم َ :نََي ْلُحُ بَلِ َ يَم نَ ُ َ اللَّنِ؟ َم ََ :سهَمَْ ،م ََ :فإِسِّي َ ْ
خذْ ُهمَم ،نَفَمنِ ْهَم،
ح ِيقَنَ ْرِ ،نَ ُهمَم هللَِ ِهَم ،فَقَم َ الوَّبِيُّ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَُ :
َ
َف َ َهلَ"(.)12
ناهللهم :ال ُّهللَِّ ُ هللِوْبَ شُ َه ِّبِ ْهللرِ عَ ْ َا َ.
حمَرِ َنَّ ال ُّهللَِّ َ هللِوْبَ شُ َه ِّبِ ْهللرِ َع ْ َا َ نضي اهلل عوهم،
َم هللْر عَ ْب ِ ال َّ ْ
عر شُح َّ
جمِ َلةُ هللِوْبُ عَ ْب ِ
َخْبَ َتْنُ "َنَّ َامهللِبَ ْهللرَ َ ْ ِ ْهللرِ أَمَّمقٍ ضَ َبَ اشْ ََتَنُ فَكَتَ َ َي َهَم ،نَ ِهيَ َ

خ هَم يَشْنَكِ نِ ِإلَا نَ ُ ِ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمََ ،فَينْ َلَ
ٍَّ ،فيَتَا َ ُ
اللَّنِ هللْرِ ُهللَي
خذْ َّالذِي لَهَم عَلَ ْ ََ ،نخَلِّ
نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ ِإلَا َامهللِبٍَ ،فقَم َ لَنُُ :
ح ًَ
ضةً نَا ِ
َبِ لَهَمَ ،م ََ :سهَمَْ ،فَيشَ َهَم نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ َنْ تَنَ َهللَّاَ حَ ْ َ
فَنَلْحَ َ ِهلليَهْلِهَم"(.)13
( )12سن يب داود ح (  ،) 2228الَّ :دثـَنَا ُحمَ َّم ُد ب معم ٍرَّ ،دثـَنَا َبو َع ِام ٍر َعح ُد الْملِ ِ
ك بْ ُ َع ْم ٍروَّ َ ،دثـَنَا
ُ
ُْ ََْ َ
َ
ْ َ
ٍ
ِ
ِ
الس ُد ِ
اَّلِ بْ ِ َِيب بَ ْ ِر بْ ِ ُحمَ َّمد بْ ِ َع ْم ِرو بْ ِ َ ْزمَ ،ع ْ َع ْمَرسََ ،ع ْ َعال َش َة
وس ُّ الْ َم ِدي ِ ُّ َ ،ع ْ َعْح ِد َّ
َبُو َع ْم ٍرو َّ
ب  ،و بو عمرو هو سعيد ب سلمة ب يب اإلسام ،ال اب جر" :صدوق ،صثي ال تاب ،خيطئ رذا
دث م اظ " ،وحيتمل هنا خطأ ،رذ مل يرو ع اإلمام يب ب ر ب عمرو ب زم رال هها اإلديب،
و د ا ارد ب يضا م ب جلة صثاب كاإلمام مالك والزهري .ينظر :قريب التههيب (.)380
َخحَـَرِين َشاذَا ُن بْ ُ ُعثْ َما َن
يَ َ ،
َخحَـَرََن َبُو َعلِ ٍّ ُحمَ َّم ُد بْ ُ َْحي َىي الْ َم ْرَوِا ُّ
ال ْ
( )13سن النسال ح ( )3497الْ :
َخحَـَرِين ُحمَ َّم ُد بْ ُ َعْح ِد
ال َ َّدثـَنَا َعلِ ُّ بْ ُ الْ ُمحَ َار ِكَ ،ع ْ َْحي َىي بْ ِ َِيب َكثِ ٍْيَ َ ،
ال َ َّدثـَنَا َِيبَ َ ،
َخو َعْح َدا َنَ َ ،
ال ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
َخحَـَرْ ُ . . .ورسناد س  ،فإن الراج ة شاذان وهو :عحد العزيز
الر ْمحَ ِ ََّن ُّ
َّ
الربـَيّ َه بنْ َ ُم َع ِّوذ بْ ِ َع ْاَراءَ ْ
ب عثمان ب جحلة صدوق س اإلديب .ينظر :حترير قريب التههيب (.)370 / 2
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نعر عُبَمدَ هللْر ا ْل َلِ ِ ْهللرِ عُبَمدَ َ ْهللرِ ال َّمشِبَِ ،عرْ نُهللَِّ َ هللِوْبِ ُش َه ِّبٍ َم َُ :لْبُ
ح ِيثَ َِ ،ملَبْ" :اخْنَ َلهْبُ ِشرْ زَ ْنجِي اُمَّ جِ ْبُ عُ ْثمَمنَ ،فَ َتَيلْنُنُ شَمبَا عَلَيَّ
لَهَم حَ ِّاِ وِي َ
ح ضِي
ح ِيَثةَ عَ ْه ٍ هللِنِ فََنمْكُثِي حَنَّا تَ ِ
ِشرْ ا ْل ِه َّ َِ ،فقَم َ :لَم ِع َّ َ عَلَ ْ ِ إِلَّم َ ْن تَ ُك سِي َ
ضةًَ ،م َ :نََسَم شُنَّبِ ٌ فِي َبلِ َ َضَم َ نَ ُ ِ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ فِي شَ ْيَمَ
حَ ْ َ
()14

ا ْل َم َملَِّةِ ،كَمسَبْ تَحْبَ َامهللِبِ هللْرِ َ ْ ِ ْهلل ِر أَمَّمقٍ فَمخْنَ َلهَبْ شِوْنُ"
خمشتم :عب اهلل هللر عم ن هللر الهمص.

ج ِّ ِ َم َ" :كَمسَبْ حَبِ َبةُ هللِوْبُ َ ْهلٍ تَحْبَ
َعرْ َعمْ ِن هللْرِ ُأهَ ْبٍَ ،عرْ َهللِ نَِ ،عرْ َ
ال َدشِ مًم ،فَقَملَبْ :يَم نَ ُ َ اللَّنِ ،نَاللَّنِ َل ْلَم
َامهللِبِ هللْرِ َ ْ ِ ْهللرِ أَمَّمقٍَ ،نكَمنَ َنجُ ً
خلَ عَلَيَّ لََب َقْبُ فِي َنجْهِنَِ ،فقَم َ نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ:
شَخَم َفةُ اللَّنِ ِإبَا دَ َ
ح ِيقَنَنَُ ،م ََ :ف َ َّقَ هللَ ْوَ ُهمَم نَ ُ ُ اللَّنِ
ح ِيقَنَنُ؟ َملَبَْ :سهَمْ ،فَ َدَّ ْ عَلَ ْنِ َ
َتَ ُدِّيرَ عَلَ ْنِ َ
صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ"(.)15

ال
الَّ َ :دثـَنَا َع ِّم َ َ ،
اَّلِ بْ ُ َس ْع ِد بْ ِ رِبْـَر ِاه َيم بْ ِ َس ْع ٍدَ َ ،
َخحَـَرََن عُحَـيْ ُد َّ
( )14سن النسال ح ( )3498الْ :
ال َ َّدثَِ عحادس . .فهكر  ،ورسناد س م جل اب رسثاق و د صرح
اقَ َ ،
َ َّدثـَنَا َِيبَ ،ع ْ ابْ ِ رِ ْس َث َ
التثديب.
( )15خرج اب ماج ح ( )2057الَّ َ :دثـَنَا َبُو ُكريْ ٍ
اجَ ،ع ْ َع ْم ِرو بْ ِ
َمحَُرَ ،ع ْ َ َّج ٍ
بَّ َ ،دثـَنَا َبُو َخالِ ٍد ْاأل ْ
َ
ُش َعْي ٍ
ب َع ْ َبِي ِ َع ْ َج ِّد ِ ب  ،وفي جاج هو اب رطاس ،ال اب جر " :صدوق كثْي اخلطأ والتدليم "،
وهو مم يتَّقى دليس فإ يدلّم ع الضعااء كما ص علي النسال  ،و د عنع  ،فاإلسناد ليم القالم.
ينظر :قريب التههيب ( ،)222عريف هل التقديم الب جر ( )164وللو وف على مثال طحيق لتعامل
لمة النقد مه روايت العنعنة ع عمرو ب شعيب خاصة ،يراجه اإلديب ر م ( )6899ة مسند األمام
محد.
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مد م :هل هللر هللي حثمة.
َعرْ َ ْهلِ ْهللرِ َهللِي حَ ْثمَةَ َم َ" :كَمسَبْ حَبِ َبةُ اهللَْوةُ َ ْهلٍ تَحْبَ َامهللِبِ ْهللرِ َ ْ ِ هللْرِ
ال َدشِ مًم ،فَجَم َ ْ إِلَا الوَّبِيِّ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ
أَمَّمقٍ ا ْليَسْ َمنِيِّ ،فَكَ ِهَنْنَُ ،نكَمنَ نَجُ ً
نَ َلَّمََ ،فقَملَبْ :يَم نَ ُ َ اللَّنِ ،إِسِّي َلَينَا ُ ،فَ َل ْلَم شَخَم َفةُ اللَّنِ عَزَّ َنجَلَّ لَبَزَ ْبُ فِي
ص َ َ ِ؟
ح ِيقَنَنُ الَّنِي َ ْ
َنجْهِنَِ ،فقَم َ نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمََ :تَ ُدِّيرَ عَلَْنِ َ
ك أ ََّو َل
َملَبَْ :سهَمْ ،فََينْ َلَ ِإلَ ْنِ ،فَ َدَّ ْ عَلَ ْنِ َ
ح ِيقَنَنُ ،نَفَ َّقَ هللَ ْوَ ُهمَمَ ،م َ :فَ َكا َن َذلِ َ

ُخلْع َكا َن ِيف ِْ
اإل ْس ََلِم"(.)16

ُّوس بْ ُ بَ ْ ِر بْ ِ ُخنَـْي ٍ
( )16خرج محد ( )15663ع َعْح ُد الْ ُقد ِ
اج – اب رطاس َ -ع ْ ُحمَ َّم ِد بْ ِ
اإلَ َّج ِ
م ،ع ْ
ُسلَْي َما َن بْ ِ َِيب َ ثْ َمةََ ،ع ْ َع ِّم ِ َس ْه ِل بْ ِ َِيب َ ثْ َمةَ ب  ،ورجال موثقون ،ل في اإلجاج موصوف
التدليم و د عنع .
و لثم ة رواية سهل ب يب ثمة وعحد هللا ب عمرو ن مدارمها على اإلجاج ب رطاس ،وهها االختالف عن
يغلب ن ون العهدس علي في ؛ رذ كان كثْي اخلطأ ،غْي ن روايت ع حممد ب سليمان ب يب ثمة ع
عم وى؛ رذ مل يسلك اجلادس ة روايت ع عمرو ب شعيب ،ويشهد هلا ما روا اب جرير ة اسْي (/ 2
 ) 461ع حممد ب األعلى ،ع املعتمر ب سليمان ،ع يب ريز ،سأل ع رمة :هل كان للخله
صل؟ فقال :كان اب عحاس رحل هللا عنهما يقول " :إن أول خلع كان يف اإلسَلم ة خ عحد هللا ب
بدا ،رين
يب ،رهنا
رسول هللا صلى هللا علي وسلم ،فقال  :اي رسول هللا ،ال جيمه ر س ور س ش ء ً
وجها ،فقال
رفع جا ب اخلحاء فر يت د حل ة عدس ،فإذا هو شدهم سو ًادا و صرهم امة و حثهم ً
اوجها :اي رسول هللا ،رين د عطيتها فضل مايل ديقة ،فلرتدد عل ديقيت ،ال :ما قول ؟ ال :
عم  ،ورن شاء اد  ،ال :فارق بينهما " ورسناد في حلعف ،م جل يب ريز عحد هللا ب اإلس
األادي الحصري احل سجستان ،ال بو امت " :س اإلديب ،ليم مبن ر اإلديب ،ي تب ديث "
ووثق حيىي ب مع و بو ارعة ،واستن ر ديث اإلمام محد ،و ال اب جر " :صدوق خيطئ " اجلرح
والتعديل اب يب امت (  ،) 34 / 5قريب التههيب ( .) 500
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املبحث الثاين :شرح مفرداته
نال:
تتم ة اش

اهللر عبمقَ( :نَّ اشْ ََ َ َامهللِبِ هللْرِ َ ْ ٍ) تق م اخنالف ال نايم ة
امهللب ،نبل علا نة نجن :مج لة هللوب ل  ،خب عب اهلل هللر

ل
َي ،حَبِ َبةَ هللِوْبِ َ ْه ٍ
ٍّ
ج ِم َلةُ هللِوْبُ عَبْ ِ اللَّنِ ْهللرِ ُهلل
هلليّ ،مج لة هللوب هلليّ هللر ل َ ،
ا ْليَْس َمنَِّيةِ ،شَ ْيَ َم ا ْلمَ َملَِّةِ.
ناألنهللهة األنأ ت ج لبهض ،فإن امل اد هللهم ال حمهلل ة مج لة خب ال حمهللي
عب اهلل هللر عب اهلل هللر هلليّ هللر ل

– ن ق الو مق  ،-نإمنم خين

هللهض ال نا ،

ف وتبهم جل هم األن ن الثمسي.
ن شم تتم نهم حبب بة هللوب هل ،فق ته د هللن ال نايم ال ح حة ،نهللهضهم
عر حب بة هللوب هل س تهم.
ن شم ش يم امل مل ة ،فق م احلمفظ اهللر حج " :نَتَ ْتمَِنهَم شَ ْيَم ُيمْكِر نَدّ
لِ ْليَنَّ ِِ ،ليَنَّ الْ َم َملَِّة سِتْبَة ِإلَا َش َملَةَ ،ن ِهيَ ِاشْ ََ شِرْ الْخَزْنَج َنَل َ ْ ِل َهمْ ِن هللْر شَملِ
هللْر الوَّجَّمن َنلَ َع ِيًّم ،فَبَُو َع ِيّ هللْر الوَّجَّمن ُيهْ َفُ نَ كُلّهمْ هللِبَوِي َش َملَةَ ،نشِوْهُمْ عَ ْب اللَّن
جمَمعَة ِشرْ الْخَ ْزنَج"(.)17
هللْر َُهلليّ َنحَتَّمن هللْر اَمهللِب َن َ
هللقي الوظ هللني االمسني :مج لة هللوب عب اهلل هللر هلليّ ،نحب بة هللوب هل
األس منية ،نهللهمم جم

غلب األخبمن ،فق ا نظه الب هقي ،ناهللر ت م ة ،نشر

هلله همم اهللر حج سن ال يبه ن احلمداة تك ن ش تني لثمهللبَ ،م َ الْبَ ْ َهقِيُّ" :اِضْطَ َبَ
ح ِي فِي تَ ْتمَِة ِاشْ ََ اَمهللِب نَُيمْكِر َنْ يَكُ ن الْخُلْ َت َه َّدَ ِشرْ اَمهللِب"(.)18
الْ َ

( )17فت الحاري الب جر ،شرح ديب ر م (.)5272
( )18قال م فت الحاري الب جر ،شرح ديب ر م ( ،)5272ومل جد ة كتب الحيهق املطحوعة.
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جمِ َلةُ هللِوْبُ هللي؟ َنْ [ َهْ َلةُ هللِوْبُ
ن م اهللر ت م ةَ" :شَّم ال ِّنَاَيةَُ :هلْ ِهيَ َ
ُهَ ْلٍ]()19؟ َنْ ُخْ َى؟ فَ َهذَا شِمَّم اخْنَ َل َبْ فِ نِ ال ِّنَاَيةُ؛ َفإِشَّم َنْ يَ ُك سَم ِ َّنَ ْرِ َنْ اَلَماًم؛
ح َ ال َّانِيَ ْرِ غَلَط فِي ا ْمِهَم ،نَ َهذَا لَم َيضُ ُّ شَ َ اُُب ِ ا ْل ِق َّةِ؛ َفإِنَّ الْحُكْمَ لَم
نَإِشَّم َنَّ َ َ
َات َ َ عَلَ ْنِ َهْلُ
الو ُق ُ ن َّ
يََنهَلَّ ُ هللِم ْمِ اشْ ََتِنِ ،نَ ِ َّةُ خُ ْلهِنِ لِمشْ ََتِنِ شِمَّم َت َاتَ َ ْ هللِنِ ُّ
ا ْلهِلْم"(.)20
ن م اهللر حج " :اَّلذِي يَظْهَ َسَّ ُهمَم ِ َّنَمنِ نَ َهَنَم لِمشْ ََتَ ْرِ؛ لِشُهْ َ ِ الْخَبَ َ ْيرِ،
نَصِحَّة الطَّ ِيقِنيَ ،نَاخْنِلَمف التَِّم َ ْرِ ،هللِخِلَمفِ شَم نَ َ َ ِشرْ الِمخْنِلَمف فِي تَ ْتمَِة
جمِ لَة ،نَسَتَبِهَمَ ،فإِنَّ َِمق ِ َّنهَم شَُنقَمنِبَ ،فَيشْ َكرَ َندّ الِمخْنِلَمف فِ نِ ِإلَا ا ْل ِفَمق"(.)21
َ
نشر ظه نجن اخنالف الت م ني ،ن سهمم

نمن خمنل نمن ح انم لثمهللب هللر

ش زنجن ن اخنالفُ التبب ال اعي لطلب ال ة ،فيصح ال نايم

ة

ة

مج لة هللوب عب اهلل هللر هلليّ ت حيهم هلليسهم شم كمسب تهنب عل ن ة خل نال دير ،لكون
تب ضن ل شمشنن ،ن صحّ ال نايم ة

ة حب بة هللوب هل سهم جم

هلله ال بح

للويب صلا اهلل عل ن ن لم إا ض ب أ ي شر امهللب ،نهذا صل أك اهم ،نال ميو
ن تك ن مل ته ا صال ل شمشنن يضم ،لكوهم كمسب صمهلل حنا ض هللهم ،فلم دنمل
البقم .
امس م:

ب عَلَ ْنِ فِي خُلُ ٍ َنلَم دِيرٍ) نهذا
اش امهللبَ( :امهللِبُ ْهللرُ َ ْ ٍ ،شَم َعْنِ ُ

شر كمم هذ امل ال محلة ،ح

ح ظب لثمهللب هللر

شكمسنن ،ن اوب عل ن خبري

نهي تشك حمهلم شهن ،ن هلم (شَم َعنب) "شر عنب عَلَْنِ إِبا نج عَلَ ْنِ ،نَالِم ْم

وهم ،ورمنا ه

( )19ول "سهلة بن سهيل" الظاهر
( )20جمموع الاتاوى (.)329 / 32
( )21فت الحاري الب جر ،شرح ديب ر م (.)5272

حيحة بن سهل.
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املهنبة ،نالهنمب ُه َ الْخطمب هللإدال  ،ي لَم ُنِي ُش َمن َنن لت خلقن َنلَم لُو ْق َمن
ديونَ ،نلَكِر ك هن طبهم"(.)22
هللر مشّمق األس مني اخلزنجي شوزلة نف هة ،نه ة

ن كمن لثمهللب هللر
ع اد املبش ير هللمجلوة ،فهر س
ن لم افنق امهللب هللر

هللر شمل نضي اهلل عون " ،ن الويب صلا اهلل عل ن

 ،فقم نجلٌ :يم ن

اهلل ،سم علم ل علمن ،فيتم ،

ف ج جملتًم ة هلل نن ،شوكتًم ن ن ،فقم لن :شم أيس ؟ فقم  :أ  ،كمن ي ف
ص تن ف ق ص

الويب صلا اهلل عل ن ن لم ،فق حبط عملن ،نه شر هل الومن،

فيتا ال جل الويب صلا اهلل عل ن ن لم ،فيخرب سن م كذا نكذا ،فقم ش ا:
ف ج إل ن امل اآلخ هللبشمن عظ مة ،فقم  :ابهب إل ن ،فقل لن :إس لتب شر هل
الومن ،نلكو شر هل اجلوة"(.)23
م الو ني " :كمن امهللب هللر
األس من ،نكمن ي ف ص تن ،نلذل

نضي اهلل عون جهري ال

 ،نكمن خط ب

اأن حذن كث شر غري حني سزلب ﭽ ﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ (.)25(")24
( )22عمدس القاري للعي (.)263 / 20
( )23خرج الحخاري ح ( ،)4846وبنثو مسلم ح ( ،)119و محد ح ( ،)12071وفيهما " :فسأل النب
صلى هللا علي وسلم سعد ب معاذ ،فقال :اي ا عمرو ،ما شأن تب اشت ى؟ ال سعد :ر جلاري وما
علم ل بش وى ،ال :فأات سعد ،فهكر ل ول رسول هللا صلى هللا علي وسلم ،فقال تب  :زل هه
صوات على رسول هللا صلى هللا علي وسلم ،فأَن م هل النار ،فهكر
اآلية ،ولقد علمتم ين م رفع م ً
ذلك سعد للنب صلى هللا علي وسلم ،فقال رسول هللا صلى هللا علي وسلم :بل هو م هل اجلنة".
( )24سورس اإلجرات آية ر م (.)2
( )25شرح النووي على صثي مسلم (.)176 / 2
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ششه د ،نهذا ش
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ن ا نشه ة ن هة ال ممشة ،نكمن لن ف هم ي مٌ

امل ط ا صلا اهلل عل ن ن لم" :نلكو شر هل اجلوة"؛

فق خ ج البخمني شر ط ي ش ا هللر س  ،م  - :نبك ي م ال ممشة – م :
" تا س ٌ امهللبَ هللر
حيبت

ن ال جتي  ،م  :اآلن يم اهللر خي ،نجهل ينحوط – يه شر احلو ط – ام

جم  ،فجل
ن

– ن حت عر فخذين ،نه ينحوط – فقم  :يم عم ،شم

– فذك ة احل ي اسكشمفًم شر الومق – فقم  :شم هكذا كوم س هل ش

اهلل صلا اهلل عل ن ن لم ،هلل
املثم:

اش

شم ع ّدمت اسكم"(.)26

امهللب( :نَلَكِوِّي َكْ َ ُ الْ ُك ْ َ فِي ا ْلإِ ْلَممِ) "َيْ َكْ َ ُ إِنْ َ َمْبُ

عِ ْو َ ُ َنْ َ َ َ فِ مَم َيقَْنضِي الْكُ ْ َ ،نَاسَْن َا َسَّهَم َنَادَ ْ َنْ يَحْمِلَهَم عَلَا الْ ُك ْ ِ نََي ْيشُ َهَم هللِنِ
حمِلُهَم ِأ َّ ُ
ِس َم ًم ِهلل َق ْلِهَم( :لَم َعْنُبُ عَلَ ْنِ فِي دَ ْيرٍ)َ ،ن َكيَسَّهَم َأَمنَ ْ ِإلَا َسَّهَم َ ْ تَ ْ
كَ َاهَنِهَم لَنُ عَلَا إِظْهَمنِ الْ ُك ْ ِ لَِ ْو َتِخَ سِكَمحُهَم شِوْنُ ،نَ ِهيَ كَمسَبْ َتهْ ِفُ َنَّ َبلِ َ حَ َامٌ،
حمِلَهَم ِأ َّ ُ الُْب ْضِ عَلَا ا ْل ُ ُ عِ فِ نِ ،نَيُحَْن َملُ َنْ تُ ِي َ هللِملْ ُك ْ ِ ُك ْ َانُ
لَ ِكرْ خَشَِبْ َنْ تَ ْ
ضمَمنٌ َيْ
ا ْلهَشِريِ ِإبْ ُه َ َت ْق ِريُ ا ْلمَ َْ ِ فِي حَ ِّ الزَّ ْنجِ ،نَيُحَْن َملُ َنْ يَكُ نَ فِي كَلَمشِهَم إِ ْ
خ ُ َشةِ كمم َم َ الطِّ بِيُّ :ا ْل َمهْوَا َخَمفُ
َالشقَمقِ نَالْ ُ
كْ َ ُ َل َا ِزمِ الْ ُك ْ ِ ِشرَ ا ْل ُمهَمدَا ِ ن ِّ
الشمهللَّةِ
عَلَا َس ْتِي فِي ا ْلإِ ْلَممِ شَم يُوَمفِي حُ ْكمَنُ ِشرْ سُشُ زٍ نَفَ ْكٍ نَغَ ْ ِ ِ شِمَّم يَُن َ َّ ُ ِشرَ َّ
جمِ َلةِ ا ْلمُ ْب ِضَةِ لِزَ ْنجِهَم ِإبَا كَمنَ هللِملضِّ ِّ شِوْهَم َفيَطْ َلقَبْ عَلَا شَم يُوَمفِي ُشقَْنضَا ا ْلإِ ْلَممِ
الْ َ
الْ ُك ْ َ"(.)27

( )26صثي الحخاري ح ( )318 / 2ح ()2845
( )27فت الحاري الب جر شرح ديب ر م ( – )5272اختصار .-
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ح ِيقَنَنُ؟) ي هللتنمسن ،نكمن
ناهللهم :لن صلا اهلل عل ن ن لمَ( :تَ ُدِّيرَ عَلَ ْنِ َ
ص هم ح يقة خنل.

()28

دل عليها.
املبحث الثالث :أبرز املسائل الفقهية اليت ّ
نال :د ّ احل ي علا إهللمحة طلب امل

ف اق زنجهم لتبب صح ح شقمهللل

ع ض ت ن ي هللن ،نه شم ي اد هللمخلل ( ،)29م اهللر هللطم " :هذا احل ي

صل ة

اخلل  ،نعل ن مجه ن ال قهم  ،م شمل  :نمل ز مس بل شر هل الهلم ،نه
األش اجملنم عل ن عو سم ن ال جل إبا مل يض هللممل
بلن ،ن حبب ف ا ن ،فإسن حيل لن ن ييخذ شوهم".
نشر دلة اب تن ال حية

نمل يتي إل هم نمل تؤ شر

()30

اهلل تهمأ ة دكم النوزيل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪ ﯫ ﭼ

()31

م اهللر عط ة " :مج ع ام هل الهلم علا دظري خذ شمهلم

( )28خرج الحزار ة مسند ( )422 / 1م طريق ُع َمَر ب اخلطابَ َ ،
ال" :إِ َّن أ ََّو َل ُمُْتَلِ َعة ِيف ا ِإل ْسَلَِم َ حِيحَةُ
م ب ِ ََشَّ ٍ ِ
ِ
اَّلُ َعلَْي ِ َو َسلَّ َم فَـ َقالَ ْ َ :اي َر ُس َ
صلَّى َّ
ول هللاِ الَ
اس فَأََ النِ َّ
بِنْ ُ َس ْه ٍل َكا َ ْ َْحت َ َتبِ بْ ِ َـْي ِ ْ
َّب َ
ال َهلاََ :ـرِدي علَي ِ ما َخ ْه ِ
ال
ت ِمْن ُ؟ َالَ ْ  :ـَ َع ْمَ ،وَكا َن تَص َزَّو َج َها َعلَى َح ِدي َق ِة ََنْل فَـ َق َ
َََن َوالَ َتبِ ٌ  ،فَـ َق َ َ ُ ّ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب ِهبَ َها
ول هللاِ؟ َ َ
ك َاي َر ُس َ
َْن" ،ال الحزارَ :ه َها ا ْإلَد ُ
يب ذَل َ
ال :ـَ َع ْم َوَملْ َْجي َع ْل َهلَا ـَ َا َقةً َوالَ ُس َ
َتب ٌ َ :يَط ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ص ِة َتبِ ِ بْ ِ َـْي ٍ
ي َع ِ ابْ ِ َعحَّ ٍ
م
اس َو َغ ِْْيِ ِة ِ َّ
ي َع ْ ُع َمَر رالَّ هبَ َها اإل ْسنَادَ ،وَ ْد ُرِو َ
اللَّ ْام الَ ـَ ْعلَ ُم ُرِو َ
وُُمَالَعتِ ِ امرََ ِأبَلْ َا ٍ
اظ ُمُْتَلِ َا ٍة.
َ َ َْ ُ
وة رسناد حلعف إلال اب هليعة ،ال اب جر" :صدوق ،خلط بعد ا رتاق كتح " ،قريب التههيب (.)538
( )29اخلُلْه صل م خله الثوب ،وهو فراق الرجل امر بعوض ،يقالُ :مالعة ،وختاله ،و د اختلع م
اوجها .ينظر :املحدع الب مال ( ،)219 / 7القاموس احمليط للاْيوا آادي (.)27 / 3
( )30شرح اب بطال (.)425 / 13
( )31سورس الحقرس آية ر م (.)229
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إال ن يك ن الوش ز نفتمد الهش شر بلهم"( ،)32ن م اهللر اجل زي" :امل إبا خمفب
ن ته ي اهلل ة ش زنجهم لب ضهم إيم  ،نخمف الزنج ن يهن ي عل هم الشنومعهم عر
طمعنن جمز لن ن ييخذ شوهم ال ية ،إبا طلبب بل " )33(،ن م الوت ي" :سزلب ة
مج لة نزنجهم امهللب هللر

هللر مشمق نكمسب تب ضن نه حيبهم ن

عطمهم ح يقة

فمخنلهب شون ،نه ن خل كمن ة اإل الم"( ،)34ن م اهللر كثري " :ي ال يَحِلُّ لَكُمْ
ص ِ َةِ َنْ
َنْ ُتضَمجِ نهر نَُتضَِّ ُق ا عَلَ ْهِرَّ ،لَِ َْن ِيرَ شِوْكُمْ ِهللمَم َعْطَ ُْن ُم هُرَّ ِشرَ ا ْليَ ْ
جلِ نََْهلل َضَنْنُ َنلَمْ تَ ْق ِنْ
ح ُق قِ ال َّ ُ
هللَِب ْهضِنِ ،نََشَّم ِإبَا تَشَم َ َ الزَّنْجَمنَِ ،نلَمْ َتقُمِ ا ْلمَ َْ ُ هللِ ُ
عَلَا ُشهَمأَ َتِنِ ،فَلَهَم َنْ َت َْن ِيَ شِوْنُ ِهللمَم َعْطَمهَمَ ،نلَم حَ َجَ عَلَ ْهَم فِي َهلل ْذلِهَمَ ،نلَم عَلَ ْنِ
()35

فِي َُب ِ َبلِ َ شِوْهَم".

امس م :د ّ احل ي مبجم ع ش نيمتن ن شر األ بمب املب حة لطلب ال اق هلل ض
امل لزنجهم نس تهم شون ،حنا ل كمن بل علا جهة الطب  ،ال ألجل ديون ن خُلُقن،
()36

نكذا شر األ بمب س نهم شون هللتبب حِ ّتن البمل ة حَ ّ الض ب املربّح نحن بل .

( )32اسْي اب عطية (.)307 / 1
( )33ااد املسْي الب اجلواي (.)203 / 1
( )34اسْي النسا (.)191 / 1
( )35اسْي اب كثْي (.)613 / 1
( )36وم التاصيل اإلس ة هها الحاب ما ص علي اب دامة ة ال اة ( )464 / 4بقول " :رذا عضل
اَل :ﭽ ﯖ ﯗ
الرجل اوجت أبذا هلا ،ومنعها قها ظلما لتاتدي اسها من  ،فهها حمرم ،لَِق ْولِِ َـ َع َ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ  ،فإن طلقها ة هه اإلال بعوض مل يستثق ؛ أل عوض كره على
بهل بغْي ق فلم يستثق كالثم ة الحيه ،ويقه الطالق رجعيا.
ورن خالعها بغْي لام الطالق ،و لنا :هو طالق ،فث م ما ذكرَن ،ورال فالزوجية َباهلا.
فإن دهبا لرتكها فرحلا و شواها ،فخالعت لهلك ،مل حيرم؛ أل حلرهبا َبق.
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ورن ا فعضلها لتاتدي اسها من جاا وص اخلله؛ لقول هللا عاَل{ :رِال َ ْن ََيْ َ بَِاا َشة ُمحَـيِّنَة} واالستثناء
م النا رثحات.
ورن حلرهبا ظلما لغْي صد خه ش ء منها ،فخالعت لهلك ،ص اخلله؛ أل مل يعضلها ليأخه مما آاتها شيابا "
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م اهللر ت م ة" :الْخُلْ ُ الَّذِي جَم َ هللِنِ الْكِنَمبُ نَالتُّوَّةُ َنْ تَكُ نَ الْمَ َْ ُ كَمنِهَةً
لِلزَّنْجِ تُ ِي ُ فِ َا َنُ فَنُهْطِ نِ ال َّ َاقَ َنْ هللَهْضَنُ فِ َا َ سَ ْتِهَم كَمَم يُ ْنَ َى الْيَ ِريُ نََشَّم إبَا
كَمنَ كُلٌّ شِوْهُمَم شُ ِي ًا لِ َمحِبِنِ فَهَذَا الْخُلْ ُ شُحْ َثٌ فِي الْإِ ْلَممِ ،ن م نمحن اهلل:
إبَا كَمسَبْ شُبْ ِضَةً لَنُ شُخْنَمنَ ً لِ ِ َا ِنِ فَإِسَّهَم تَ ْنَ ِي سَ ْتَهَم شِوْنُ فَنَ ُدُّ إلَ ْنِ شَم َخَذَتْنُ شِرْ
ال َّ َاقِ نَتُبْ ِينِ شِمَّم فِي بِشَّنِنِ نَيَخْلَهُهَم كَمَم فِي الْكِنَمبِ نَالتُّوَّةِ نَاتَّ َ َ عَلَ ْنِ
الْيَئِمَّةُ"(.)37
ن اخنلف الهلمم ف مم إبا طلبب ال ة ش ا نقمشة احلم ندفهب اله ض،
فمألكث نن علا ج از  ،لق لن تهمأ :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﭼ( ،)38ن مل ا إن الق ة اآلية الك مية :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ غليب(.)39
نالق

اآلخ ن بل شك ن  ،نل ن فه صح ح ،نه ن ي احلومهلللة.

ن م اهللر اشة" :حينمل كالم اإلشمم مح د مين نهللطالسن"( ،)40نه األ ه
هللظمه الق ة اآلية الك مية ،نالع سزلب علا مق حم شه وة ،نهي
 ،م اإلشمم اهللر د

ة امهللب هللر

اله " :الت مق نالق ائر هي ال الة علا امل اد شر الكالم

نهي امل أ إأ هلل من اجملمال نته ني احملنمال "(.)41

( )37جمموع الاتاوى الب يمية (.)283 / 32
( )38سورس النساء آية ر م (.)4
( )39ينظر :اإلفصاح الب هحْيس ()144 / 2
( )40ال اة الب دامة ( )464 / 4و د صر اب جرير الطربي ة اسْي ( )467 / 2و قدم
( )41ر ام األ ام الب د يق (.)21 / 2

ري اب يمية.
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هللن يضم شم ننا هلل داند( ،)42نالرتشذي()43شر ط ي َا ْهللَمن ي فهن:

حةُ الْجََّوةِ).
( َُّيمَم اشْ ََ ٍ ََيلَبْ زَ ْنجَهَم طَلَم ًم ِشرْ غَ ْ ِ َهلل ْيقٍ فَحَ َامٌ عَلَ ْهَم نَائِ َ
املثم :دلّب ل مظ احل ي علا ن شر ابب هلم ح اخلل فإن للقمضي إلزام
الزنج هللذل ؛ ل ق لن صلا اهلل عل ن ن لم لثمهللب" :ا ْبَلْ الْحَ ِيقَةَ ،نَطَلِّقْهَم
تَطْلِ قَةً" ،نة ل ظَ" :شَ َ ُ فَ َمنَ َهَم" ،نة ل ظ " :فَيَشَ َ ُ نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ
نَ َلَّمَ َنْ يَيْخُذَ شِوْهَم حَ ِيقَنَنُ" ،نة ل ظ" :خُذْ شِوْهَم" ،نة ل ظ" :خُذْ الَّذِي لَهَم
عَلَ ْ َ ،نَخَلِّ َبِ لَهَم".

( )42سن يب داود ح (.)2226
ِ
ِ
يب َ َس ٌ .
( )43سن الرتمهي ح (َ َ ،)1187
يسىَ :ه َها َ د ٌ
ال َبُو ع َ
ورسناد اإلديب عند يب داود صثي  ،ال :دثنا سلَيْما ُن بْ ر ٍ
وبَ ،ع ْ َِيب ِ َالبَةَ،
بَّ َ ،دثـَنَا َمحَّ ٌ
ادَ ،ع ْ َيُّ َ
ُ َ ُ َْ
َْسَاءََ ،ع ْ ثـَ ْوَا َن.
َع ْ َِيب ْ
ورمنا ال الرتمهي س ؛ أل و ه ة رسناد  :عحد الوهاب ،ع يوب ،ع يب البة عم دث ع ثوان.
ورواية محاد ب ايد ع يوب ه األرج  ،فهو مقدم ة يوب بال ريب ،وهبا يزول اإلهبام الهي و ه ة رواية
الرتمهي.
واإلديب صثث اب حان ،واإلاكم ،وا تج ب ش يخ اإلسالم اب يمية .ينظر( :صثي اب حان ،490/9
املستدرك للثاكم  ،563 / 2جمموع الاتاوى .)81/33
األول :ن ون م غْي حلرر م الزوج وال م الزوجة
فالدس :ال اب جزيء" :املخالعة على ربعة والّ ،
ِ
ْب لَ ُ ْم َع ْ َش ْ ٍء اآلية ،ومنعها وم ،لقول عاَل( :رال ن خيافا ن
فأجاا مالك وغْي  ،لقول عاَل :فَِإ ْن ط ْ َ
(وال
ال يقيما دود هللا ) ،والثاين :ن ي ون الضرر منهما َجيعا ،فمنع مالك ة املشهور لقول عاَلَ :
ض ما آ َـيـتموه َّ ) ،و جاا الشافع لقول عاَل( :رَِّال َ ْن َخيافا ََّال ي ِقيما ُدود َِّ
وه َّ لِتَ ْه َهحُوا بِحَـ ْع ِ
اَّل)،
َـ ْع ُ
ُ َ
ُْ ُ ُ
ضلُ ُ
ُ
والثالب :ن ي ون الضرر م الزوجة خاصة ،فأجاا اجلمهور لظاهر هه اآلية ،والرابه :ن ي ون الضرر
دال َاْو ٍج َم ا َن َاْو ٍج اآلية) ،و جاا بو نياة
استِْح َ
(ورِ ْن ََرْد ُمتُ ْ
م الزوج خاصة :فمنع اجلمهور لقول عاَلَ :
مطلقا ،و ول ة ذلك ُمالف لل تاب والسنة "التسهيل لعلوم التنزيل الب جزيء ال لب ( ،)123/1وة
اإل صاف اايدس اصيل ()12/22
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نهذ كلهم ناش ص حية ،ناألصل ة األش
ت

سن لل ج ب إال لق يوة

فن(.)44
ناهللهم :دلّب ل مظ احل ي علا ن شم ت ن ي هللن امل شر زنجهم الذي دخل هللهم

ال يزي عمم عطمهم إيم ص ا م ،حنا نل غلبب امل

عمط نُهم ن ناد الزيمد فال

يوب ي خذهم ،ن ل مظ احل ي هللهضهم ص يح ة بل  ،نهللهضهم يشري إل ن ،نهي علا
ح ِيقَنَنُ؟)َ ( ،فَيشَ َ ُ نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ َ ْن
الوح النمليَ( :تَ ُدِّيرَ عَلَ ْنِ َ
ح ِيقَنَنُ َنلَم يَ ْزدَادَ)( ،يَم نَ ُ َ اللَّنِ كُلُّ شَم َعْطَمسِي عِ ْو ِيَ ،فقَم َ نَ ُ ُ اللَّنِ
خذَ شِوْهَم َ
َي ْي ُ
خذْ َّالذِي لَهَم
خذْ شِوْهَمَ ،فيَخَذَ شِوْهَم)ُ ( ،
صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ لَِثمهللِبِ ْهللرِ َ ْ ٍُ :
ص َ َ ِ)( ،إسي
ح ِيقَنَنُ الَّنِي َ ْ
عَلَ ْ َ)َ( ،تَ ُدِّيرَ عَلَ ْنِ َ

عط نهم فضل شملي ح يقة،

فلرتدد علي ح يقع ،م  :شم تق لني؟ ملب :سهم ،نإن أم زدتن).
نهي دالة يضم علا سن ا نق ة س

امهللب هللر

ملم علم جب از األخذ ال

ييخذ غري شم عطمهم (خُذْ هللَهْضَ شَملِهَمَ ،فقَم َ :نََي ْلُحُ بَلِ َ يَم نَ ُ َ اللَّنِ؟ َم َ:
ح ِيقَنَ ْرِ ،نَ ُهمَم هللَِ ِهَمَ ،فقَم َ الوَّبِيُّ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ:
ص َ ْنُهَم َ
َسهَمَْ ،م َ :فَإِسِّي َ ْ
خذْ ُهمَم ،نَفَمنِ ْهَم).
ُ
نهذا ه الق

األن ة املتيلة ،ناخنمن طمئ ة شر ئمة التلف ،فهر احلكم

هللر عن بة ،م  " :كمن علي نضي اهلل عون يق  :ال ييخذ شر املخنلهة ف ق شم
عطمهم".
نعر اهللر طمنق ن هللم كمن يق

ة امل ن ية" :ال حيل لن ن ييخذ شوهم كث ممم

عطمهم".

( )44ينظر :صول السرخس ( ،)15 / 1شرح ال وكب املنْي الب النجار (.)39 / 3

حتليليّة
ديب عحد هللا ب عحاس ة صة ُخ ْله امر س تب ب يم دراسة ديثيّة ْ

نعر شط سن " ي احلتر عر نجل تزنج اش

1419

علا شمئع دنهم ،فيناد ن

خيلههم ،هل لن ن ييخذ نهللهممئة؟ فقم  :ال ناهلل ،باك ن ييخذ شوهم كث ممم عطمهم".
ن م الزه ي" :ال حيل لل جل ن ييخذ شر اش تن كث ممم عطمهم".
نعر الشهيب ،م " :كمن يك

ن ييخذ ال جل شر املخنلهة ف ق شم عطمهم،

نكمن ي ى ن ييخذ دنن بل ".
ناخنمن هذا الق

()45

ه هللر املت ب نعطم هللر هللي نهللمح،

نإ حمق هللر

ناه ين ،ن هلل عب القم م هللر الم( ،)46نه نناية عر اإلشمم مح  ،ناخنمنهم هلل
هللك عب الهزيز شر صحمهللن(.)47
نالق

الثمسي :ج از ن ت ن ي امل

شر زنجهم هلليكث ممم ص هم ،نال جومح

عل ن ة ب لن ،نهذا ن ي عك شة ،نجممه  ،نإهلل اه م الوخهي ،نهللن م شمل ،
نالشمفهي ،ناخنمن اهللر ج ي  ،نه ن ي كث احلومهلللة لكر غملبهم علا اجل از ش
الك اهة(.)48
اإلمام اب جرير الطربي إبسناد  ،ينظر :جامه الحيان (.)469 / 2
( )45اآلتر السابقة خرجها ُ
( )46ينظر :االستهكار الب عحد الرب (.)176 / 17
ومما استدلوا ب رحلافة ملا سحق ما روا بو الزبْي مرسال ة صة تب  ،وفي  " :ما الزايدس فال" روا الدار ط ة
سنن ( ) 391و ال" :رسناد صثي  ،وْسع بو الزبْي م غْي وا د" ،وكها وردت هه اللاظة ع عطاء
مرسال ،كما خرجها عحد الرااق ح ( ،) 11842ال اب القيم" :وهو ورن كان مرسال فثديب يب الزبْي
ٍّ
مقو ل " ،و د مال رمح هللا للقول مبنه الزايدس .ااد املعاد (.)195 / 5
وم حل شيخ شيخ اإلسالم اب يمية ،ينظر :جمموع الاتاوى (.)282 / 32
( )47ينظر :اإل صاف للمرداوي َباشية املقنه (.)46 / 22
( )48ينظر :موطأ اإلمام مالك ( ،)565املصنف لعحد الرااق ( ،)504 / 6األم للشافع ( ،)197 / 5اسْي
اب جرير ( ،)471 / 2االستهكار الب عحد الرب ( ،)176 / 17شرح الزركش ملختصر اخلر (/ 5
 ،)355اإل صاف للمرداوي َباشية املقنه (.)46 / 22
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ن هلل ز شم ا ن ل ا هللن عم م

اهلل تهمأ      :

 ، مل ا" :نغري جمئز إحملة ظمه عمم إأ هللمطر خمص إال حبجة جيب النتل م
()49

هلم"

ن صحمب الق
ش دند علا

األن جي ب ن عر ا ن الهلم هللمآلية الك مية "هللين خ اآلية

نهلم ،ن ن شهوا الكالم        

               

      ممم ت نم هر ،فملذي حلن اهلل هلمم شر بل عو
اخل ف عل همم ن ال يق مم ح ند اهلل ه الذي كمن حظ عل همم بل حم اخل ف
()50

عل همم شر بل "

خمشتم :اخنل ب ل مظ امل نيم

ال ح حة ة تتم ة شم ح ث هللني امهللب

ناش تن هللني ل ظ :ال اق ،ناخلل  ،نختل ة التب ل ،نالطالق ،ف ي كث هم بك ال اق
ن اخلل ( ،)51شثلَ( :شَ َ ُ َف َمنَ َهَم) ( َف َ َّقَ هللَ ْوَ ُهمَم نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ)،
(فمخنلهب شون)( ،فكمن ن خل ) ،نة هللهضهم بك ختل ة التب ل( :خُذْ َّالذِي لَهَم
َل َبِ لَهَم) ،نة نناية ناح بك الطالق( :ط َِّلقْهَم تَطْ ِل َقةً).
عَلَ ْ ََ ،نخ ِّ

( )49اسْي اب جرير الطربي (.)470 / 2
وهلم دلة م آتر ع بعض الصثابة ،ل ما ورد ع الصثابة  -مما يثح عنهم اإلسناد الصثي  -ة هه
املسألة متنااع في  ،واملرد في رَل ول هللا ورسول صلى هللا علي وسلم .وينظر ة اختالفهم ة ذلك كالم اب
القيم ة ااد املعاد ()195 / 5
( )50اسْي اب جرير ()468 / 2
( )51ال اب جر" :معظم الرواايت ة الحاب سمي خلعا" ،فت الحاري شرح ديب ر م (.)5272

حتليليّة
ديب عحد هللا ب عحاس ة صة ُخ ْله امر س تب ب يم دراسة ديثيّة ْ

1421

نشر جل بل نغري  ،فق سشي خالف هللني الهلمم ة اعنبمن اخلل فتخم ن
طال م؟
نت ط ة هلذا اخلالف نجتل ة للمتيلة ،بك هللمخن من هللهض ال نق هللني ال تخ
نالطالق ،ام تومن الق لني هلليهلل ز دلنهمم ،نشر م هللهمم.
فيشم ال ن م فهي حتب النملي:
 – 1شر ح

احلق قة ،فمل تخ سقض للهق شر م ن ،نإزالة ألا هللملكل ة،

شم الطالق فه إسهم للهق  ،لكر ال يزن األا إال هلله الب و سة الكربى ،ن شضيّ امل
ة ع ال جه ة بل ال جهة(.)52
 – 2شر ح

ا كلّ شوهمم:

فمل تخ ال يوقا ع د الطلقم الع هلل الزنج ،شم الطالق ف ونقا هللن ع د
الطلقم .
نال تخ ال يق ة ع ّتن طالق ،شم ع ّ الطالق ف مكر ن يق ف هم طالق
خ.
نال تخ بل ال خ
ال خ

ال ي جب للم

أ م شر امله ( ،)53شم الطالق بل

ف جب هلم س ف امله املتمّا(.)54
 :3شر ح

مش هلمم ،ف ة الطالق عمشة ة كل ص ن منسهم ل ظ شر ل مظ

الطالق ال حية ،ن الكومئ ة  -الع منسنهم س ة الطالق  ،-شم ال تخ فإن ص ن

( )52ينظر :الاق اإلسالم و دلت  ،د .وهحة الز يل (.)348 / 7
( )53على خالف ة اخلله َبسب م يقول ر فسخ و طالق .ينظر :ااد املعاد ()394 / 5
( )54ينظر :الاق اإلسالم و دلت  ،د .وهحة الز يل ()348 / 7
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هلليح ا كمللهمن ،نال تخ هللتبب ند ح الزنجني ،نال تخ هللتبب ع ب

شوح

الوكمح ،ناخلل  ،نغريهم علا اخنالف ة هللهض ال
–4

ن(.)55

يك ن ال تخ هلل ضم الزنج ،ن ال يك ن ،شم الطالق فال يك ن إال

هلل ضم الزنج ،إال ة حملة ناح  ،نهي اإليال ( –)56علا خالف هللني الهلمم
–5

.-

يك ن ال تخ هللل ظ (كمملخملهة) ن يق هلل ري ل ظ كمل تخ هللتبب

ال د  ،شم الطالق فال يق إال هللنل ظ لن ،ن شم ي

عل ن ش الو ة.

 – 6ع ّ ال تخ ح ضة ناح لال نربا  ،كمم ة اخلل  ،نيقمق عل ن غري
ه األظه  ،شم ع الطالق فهي االاة ن .

علا

 – 7ال ميل الزنج ال جهة ة ال تخ هللمإلمجمع( ،)57شم ة الطالق ف مل
الزنج ال جهة إن مل يكر الطالق هللمئوم.
 – 8ن ال تخ شون شم تك ن هلل و سنن ال جي ز ال ج ع هلله هم كمللهمن ،شم الطالق
فل

ة هلل و سنن الكربى د يم لل ج ع هللهق ج ي إبا سكحب امل

زنجم خ ام

طلقهم.
 – 9ن ل ظ "ال تخ" مل ي د ة الق ن الك يم نال ة التوة الوب ية ،شم ل ظ
الطالق فق نند ف همم.
إبا تبني بل فق اخنلف الهلمم اخنالفم ششه نا ة اخلل هل ه فتخ ،م
طالق؟
فملق
ح

األن سن فتخ ،نه ص يح ن ي اْهللرِ عَبَّمق  -ناني

ة امهللب -

َم َ" :إَِّسمَم ُه َ فُ ْ َةٌ نَفَتْخٌ ،لَ ْ َ هللِطَلَمقٍَ ،بكَ َ اللَّنُ الطَّلَمقَ فِي َنَّ ِ الْآَيةِ نَفِي

( )55ينظر :الاق على املهاهب األربعة  ،د .عحد الرمح اجلزيري (.)427 / 4
( )56رذا ىب املويل الايابة والطالق.
ا اب القيم .ااد املعاد ()189 / 5
( )57ومم

حتليليّة
ديب عحد هللا ب عحاس ة صة ُخ ْله امر س تب ب يم دراسة ديثيّة ْ

خِ ِهَم ،نَالْخُلْ َ هللَ ْرَ َبلِ َ فَلَ ْ

1423

َ هللِطَلَمقٍ        

            
              
              
               
         

" ،)59(")58(ف ي اآلية

تطل قنمن ،ناخلل  ،نتطل قة هلله هم ،فل كمن اخلل طال م لكمن نهللهم"(.)60
نهذا

عك شة – ناني

ة امهللب عر اهللر عبمق  ،-نطمننق" ،ن

مجه ن فقهم احل ي كإ حمق هللر ناه ين ،ن هللي ا ن ،نداند ،ناهللر املوذن ،ناهللر
خزمية"( ،)61نه ن ي الشمفهي ة الق يم( ،)62ننناية عر مح  ،نهي ال ح ح شر
شذهب احلومهلللة ،نس

هذا الق

أ خ اإل الم اهللر ت م ة ،نتلم ذ اهللر الق م(.)63

( )58سورس الحقرس آية ر م (.)229
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َع ْ ابْ َعحَّاس رِ ْذ َال
( )59املصنف الب يب شيحة ( )123 / 4ال اب جر" :ا َّد َعى ابْ َعْحد الْحَـّر ُش ُهوذ ذَل َ
َن طَاوسا ثَِقةٌ افِ ٌ ِ
ِ
ِِ
ف لَ ُ َ ٌد ـَ َقل َعنْ ُ ََّ ُ فَس ٌخ ولَيْ ِ ٍ ِ
يـُ ْعَر ُ
م فَقي ٌ فَ َال يَ ُ
ضّرُ
َ
م بطَ َالق رَّال طَ ُاو ًساَ ،وفي َظَر أل َّ ُ ً
َ َ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ِالْ َقحُول َوَال َْعلَم َم ْ ذَ َكَر اال ْخت َالف ِة الْ َم ْسأَلَة رَّال َو َجَزَم ََّن ابْ َعحَّاس َكا َن
َـ َاُّرُد ُ َوَ ْد َـلَقَّى الْ ُعلَ َماء ذَل َ
يـََرا ُ فَ ْس ًخا"فت ح 5275
( )60املغ الب دامة (.)57 / 7
( )61جمموع الاتاوى الب يمية ( )289 / 32و د طال جدا ة صرس هها القول.
( )62ر ي الشافع ة القدمي فسخ ،وة اجلديد طالق ،وعن ول تلب :ن اخلله بغْي لام الطالق وال
يت ال يقه ب فر ة( .املههب للشْيااي )491 / 2
( )63ينظر :السن ال ربى للحيهق ( ،)316 / 7املغ الب دامة ( ،)57 / 7بداية اجملتهد (،)81 / 2
جمموع الاتاوى ( ،)289 / 32اإل صاف (.)20 / 22
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نشر دلنهم شم تق م ة

ة اش امهللب ن الوَّبِيُّ صَلَّا اللَّ ُن عَلَ ْنِ نَ َلَّ َم َشَ َهَم َنْ

ضةٍ ،نمل تؤش هللمله ّ االاة ن كمملطلقة(.)64
َتهَْن َّ هللِحَ ْ َ
نشر دلنهم ن اش

امهللب بهبب لب ب هلهم هلله فتخ الهق هللمخلل  ،نل
؛ ألسهم شيش ن هلليال خت ج شر هلل نهم" :خُذْ

كمسب شطلقة لذهبب لب ب امهللب هللر

َل
خذَ شِوْهَمَ ،نجَلَتَبْ ِهيَ فِي َهْلِهَم" ،نة خ " :خُذْ َّالذِي لَهَم عَلَ ْ ََ ،نخ ِّ
شِوْهَمَ ،فَي َ
ح ًَ
ضةً نَا ِ
َبِ لَهَمَ ،م ََ :سهَمَْ ،فَيشَ َهَم نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ َنْ تَنَ َهللَّاَ حَ ْ َ
()65

فَنَلْحَ َ ِهلليَهْلِهَم" ،ممم د علا سن ال نجهة ة اخلل  ،خبالف الطالق.
نالق

الثمسي سن طالق .نستبن اهللر نأ للجمه ن( ،)66نهللن م
لمة هللر عب ال محر ،نه

املت ب ،ناحلتر ،نعطم  ،ن هلل

ه هللر
األحومف،

()67

ناململك ة ،ناخنمن الشمفهي ة اجل ي .

ن هلل ز شم ا ن ل ا هللن شر األا ح ي اهللر عبمق ة لن صلا اهلل عل ن ن لم
لثمهللب" :طلّقهم تطل قة" فلم يكنف عل ن التالم هللإيقمع ال ة هلل وهمم ،هللل ش الزنج ن
يطلقهم ،ممم ي

علا ن اخلل ال تق ال ة هللن إال إبا ا رتن هللن طالق.

ن صحمب الق

األن ي نن ن غلب ال نايم مل تي هللل ظ الطالق ،هللل

هلليل مظ خ ى كمل اق ،نختل ة التب ل ،نإبا شم اعنربسم تك ان احلمداة شر امهللب ش
زنجن ن فإسن مل ي د ل ظ الطالق إال ش مج لة هللوب عب اهلل هللر هلليّ ،نمل ي د ش حب بة
هللوب هل.

( )64ينظر :ااد املعاد (.)199 / 5
( )65ينظر :ااد املعاد (.)199 / 5
( )66بداية اجملتهد الب رشد (.)81 / 2
( )67ينظر :املصنف الب يب شيحة ( ،)125 / 4السن ال ربى للحيق ( ،)316 / 7املههب ()491 / 2

حتليليّة
ديب عحد هللا ب عحاس ة صة ُخ ْله امر س تب ب يم دراسة ديثيّة ْ

نالذي يظه لي نجحمن الق

األن  ،لق شيخذ شر كنمب اهلل تهمأ،

نلثب تن عر ال حمهللي عب اهلل هللر عبمق ،نه شر ننا
شر ال حمهللة ،نلذا م اإلشمم مح " :ل
ال ة ة الق ة إأ ال تخ
حب ضة ناح  ،ن ب
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ة امهللب ،نل

لن خمملف

ة البمب صح شون"( ،)68نألن عالشم

ب شوهم إأ الطالق ،شثل ع م ال جهة ،ناالعن اد

اله ض ،نع م احنتمب هذ ال ة شر الطلقم كمم ه

ظمه الق ن.
ن شم نناية "طلقهم تطل قة" ف قمهلللهم كث ال نايم ة تتم نن ف ا م نختل ة ب ل،
نهي ل مظ صمحبع الق ة نغريهمم ،هللل إن ال اني هلم – اهللر عبمق – كمن يق
هلليسهم فتخ ال طالق ،نألن الهرب ة الهق د مبهمس هم ال مببمس هم.
نهذا اجل اب شب علا ن اخلل ا رتن هللن ل ظ الطالق ،شم إبا مل ي ج بل
فإن اال ن ال هللق ة امهللب يضهف ج ا.

()69

املبحث الرابع :اآلداب الواردة يف احلديث.
احن ى احل ي

ال علا
مب نيمتن املنه د علا ع ّ شر اآلداب ،نهي إمجم ً

الوح النملي:
نال :إس مف امل ال محلة لزنجهم إبا ن

شون شم تك .

امس م :إهللمحة بك ال مئب هللملذمّ عو النقمضي ناال ن نم .
املثم :دمّل القمضي شم يك ن شر املنظلّم شر ت ّ ة األل مظ.
ال يثح

( )68روي القول الثاين ع عمر ب اخلطاب وعثمان ب عاان ،وعل ب يب طالب ،واب مسعود ل
ذلك عنهم .ينظر :ااد املعاد ( ،)199 / 5التلخيص اإلحْي (.)416 / 3
 وينظر ة جية وال الصثابة اصيل س لشيخ اإلسالم اب يمية ة جمموع الاتاوى ()14/20
( )69لالستزادس ينظر :جمموع الاتاوى الب يمية ( ،)289 / 32ااد املعاد (.)199 / 5
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ناهللهم :حكمة شر ناد اإلصالح ة اخن من كالم امل ّعِي عو سقلن للم ّعا
عل ن.
خمشتم :إس مف القمضي للمخملهة زنجهم شر غري مممطلة إبا ابب ل ين صحة
شطلبهم.
مد م :ج از شطملبة الزنج حبقن عو املخملهة ،ن سن ال غضمضة عل ن ة بل .
مهللهم :ن ح

شر الزنج شب حٌ للزنجة ن تطلب اخلل .

الو

امشوم :ن ّ امل ة متتّكهم هللمخن منهم املك
نت

هلم أ عم ش ٌ ال يه بهم.

ل بل علا الوح اآلتي:

نال :إس مف امل
نمت حن مبم ف ن ،ح

ال محلة لزنجهم إبا ح ل شون شم تك هللين تذك دم ون

ملب اش امهللب" :اَمهللِبُ ْهللرُ َ ْ ٍ ،شَم َعْنِبُ عَلَ ْنِ فِي خُلُ ٍ َنلَم

دِيرٍ" ،نهوم سلحظ سهم اهللن
نتيا هم هلليس ان ال حي ،ح

أك اهم مب حن ،نهذا لهم اهلل شظوة ديوهم نتق اهم
م اهلل

بحمسن نتهمأ     :

            
             

نمل يكر دب اش

امهللب هللر

()70

عو تقمض هم هللِ ْ ًعم علا ال حمهلل م

اجلل ال  ،هللل كمن بل حل ة شه نفة هلر ،نمسبٌ ششه ن ،نشر شثلة بل شم ننا
عب اهلل هللر عم ن ،م  " :سكح

( )70سورس املالدس آية ر م (.)8

هللي اش با حتب ،فكمن ينهمه كوّنن ،ف تيهلم

حتليليّة
ديب عحد هللا ب عحاس ة صة ُخ ْله امر س تب ب يم دراسة ديثيّة ْ
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عر هللهلهم ،فنق  :نعم الرجل من رجل ،مل يطي لوم ف اأًم ،نمل ي نش لوم كو ًم شوذ
ت وم  ". . .احل ي (.)71
امس م :إهللمحة بك ال مئب هللملذمّ عو النقمضي ناال ن نم  ،ن سن ال ح ج ة
ا نممعن ،ف ك ن بل شتنثوا شر ال بة احمل شة لق هلم" :ك هب دشمشنن" ،نهذا كثري
ة التوة الوب ية ،نشر شثلنن

هو هللوب عنبة :يَم نَ ُ َ اللَّنِ" :إِنَّ َهللَم ُ َْمنَ َنجُلٌ

خذِي شَم
خذْ ُ شِوْنُ نَ ُه َ لَم َيهْلَمُ َفقَم َ ُ
أَحِ حٌ َنلَ ْ َ ُيهْطِ وِي شَم يَ ْك ِ وِي نَ َنَل ِي إِلَّم شَم َ َ
يَ ْك ِ ِ نَ َنَل َكِ هللِم ْل َمهْ ُنفِ"

()72

املثم :دمّل القمضي شم يك ن شر امل ّعي شر ت ّ ة األل مظ ،نينجلا بل
ة

اش امهللب( :إسي نفهب جمسب اخلبم ف ينن
ادًا ن

بل ة ع  ،فإبا ه أ هم

َي
هم مشة ن بحهم نجهًم) ،ن هلمَ( :ل ْلَم شَخَم َفةُ اللَّنِ ِإبَا َدخَلَ عَل َّ

لََب َقْبُ فِي َنجْهِنِ) ،نكمن امهللب هللر

شر كمهلل صحمب ن

اهلل صلا اهلل عل ن

ن لم ،نه خط ب األس من ،نلن ة اإل الم م ص ق ،لكر غضا ن

اهلل

صلا اهلل عل ن ن لم عر هلم بل ناحنملن ن فة حبمهلم نضه هم ،نكمن بل شر
د ب الويب الك يم صلا اهلل عل ن ن لم ة إغضمئن عر املنظلِّم ن املك نب إبا م شم
ال جيمل لن ،كق

اشْ ََ نِفم َعةَ ا ْلقُ َظِيِّ يم ن

اهلل" :كُوْبُ عِ ْو َ نِفَم َعةَ فَط ََّلقَوِي

الث ْبَِ ،فقَم َ:
ح َمرِ ْهللرَ الزَّهللِريِ إَِّسمَم َشهَنُ شِ ْثلُ ُه َْهللةِ َّ
َنجْبُ عَ ْب َ ال َّ ْ
َفيَهللَبَّ طَلَم ِي فَنَز َّ
َتُ ِي ِيرَ َنْ تَ ْجِهِي ِإلَا نِفَمعَةَ؟ لَم حَنَّا َتذُن ِي عُتَ ْلَنَنُ نَيَذُنقَ عُتَ ْلَنَ ِ ،نََُهلل هللَكْ ٍ
جَملِ ٌ عِ ْو َ ُ نَخَمِل ُ هللْرُ َهِ ِ ْهللرِ ا ْلهَمصِ هللِملْبَمبِ يَوْنَظِ ُ َنْ يُ ْؤ َبنَ لَنُ فَقَم َ يَم َهللَم هللَكْ ٍ َلَم
تَ ْتمَ ُ ِإلَا َهذِ ِ شَم تَجْهَ ُ هللِنِ عِ ْو َ الوَّبِيِّ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ"(.)73
( )71خرج الحخاري ح ()5052
( )72خرج الحخاري ح ( )5364م طريق عالشة رحل هللا عنها.
( )73خرج الحخاري ح ( )2639م ديب عالشة رحل هللا عنها.
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ناهللهم :حكمة شر ناد اإلصالح ة اخن من ال ع ى ،نع م سقل كلّ كالم
امل ّعِي للم ّعا عل ن ،نينجلا بل ة

الويب صلا اهلل عل ن ن لم لثمهللبَ ( :هذِ ِ

حَبِ َبةُ هللِوْبُ َ ْهلٍَ ،ن َبكَ َ ْ شَم أَم َ اللَّنُ َنْ َت ْذكُ َ) فيمجل لن ،نمل ي ّل ،فلهلن نغبة
ن يك ن ال اق هلل وهمم هللإحتمن نشه نف ،نيق ب شر هذا اإلمجم شم ننا اهللْر عَبَّمقٍ
َنَّ الوَّبِيَّ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ َم َ ِلمَمعِزِ هللْرِ شَملِ ٍَ :حَ ٌّ شَم هللَ َل َوِي عَوْ َ؟. . .
ح ًا هللِمَم يَكْ َ ُ"(.)75
"احل ي (َ "،)74نكَمنَ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ لِ ِش َّ ِ حََمئِنِ لَم ُي َاجِنُ َ َ
خمشتم :إس مف القمضي للمخملهة زنجهم شر غري مممطلة إبا ابب ل ين صحة
شطلبهم ،نينجلا بل ة هذ ال نايةَ " :تَبْ نَ ُ َ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ َهللهْ َ
خذْ هللَهْضَ شَملِهَم،
ال ُّبْحِ فَمأْنَكَنْنُ ِإلَ ْنَِ ،ف َعَم الوَّبِيُّ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ َامهللِنًمَ ،فقَم َُ :
نَفَمنِ ْهَم" ،نهذ الت عة ة إسهم القض ة ال أ
القمضي ،فإن هللهض الوتم

سهم حبتب احلم  ،نهي ممم جينه ف ن

تك ن شنهجلة هللطبههم ،ف حتر القمضي إل هم إحتمسم

هللمل م إبا جّل البَبَّ ،علّهم ت اج حمهلم ،نتنبّر ش هم.
مد م :ج از شطملبة الزنج حبقن عو املخملهة ،ن سن ال غضمضة عل ن ة بل
نال شهمهللة ،نبل

لق

خذْ َهللهْضَ شَملِهَم،
الويب صلا اهلل عل ن ن لم لثمهللبُ " :

ص َ ْنُهَم
نَفَمنِ ْهَمَ ،فقَم َ :نََي ْلُحُ بَلِ َ يَم نَ ُ َ اللَّنِ؟ َم ََ :سهَمَْ ،م ََ :فإِسِّي َ ْ
خذْ ُهمَم ،نَفَمنِ ْهَم".
ح ِيقَنَ ْرِ ،نَ ُهمَم هللَِ ِهَمَ ،فقَم َ الوَّبِيُّ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمَُ :
َ
نلكر سلحظ ة ح ال نايم

ن الويب صلا اهلل عل ن ن لم مل يُ ِش ْ عل ن اهللن ا

هلليخذ ال ية ،لكون ه الذي اهللن هللطلبهم "فقم زنجهم :يم ن

اهلل ،إسي

عط نهم

فضل شملي ح يقة ،فلرتدد علي ح يقع ،م  :شم تق لني؟ ملب :سهم ،نإن أم
( )74خرج مسلم ح (.)1691
( )75م كالم اب رجب ة جامه العلوم واإل م ()370 / 1

حتليليّة
ديب عحد هللا ب عحاس ة صة ُخ ْله امر س تب ب يم دراسة ديثيّة ْ
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ضب عل ن ال ية فيهللمهم ،ندمّل ،نجتمّل ،نفمنق هللطلقة
زدتن " ،فل ن زنجًم عُ ِ َ
ٍّ نخري نه ى ،نكمم م اهلل تهمأ ة ش
ناح  ،نشنّههم شنهة حتوة ،فإسن علا هلل
املطلقة بل ال خ :

         

             
             

 ،)76(م القشريي" :بك اهلل تهمأ ن اله

مت ن حتر ،إشّم شر جهة امل

ة

الو ف املتنح هلم ،ن شر بل الزنج ة الو ف الهمئ إل ن"( ،)77ن م اهللر ه ي:
"نغب ة اله  ،ن ن شر ع م كمن ب لنق ا  ،لك سن إحتمسم ش جبم لش ح ال

ن،

نلك ن اإلستمن ال يوب ي ن يهمل س تن شر اإلحتمن نامله نف ،نيوتا ال ضل الذي
املهمشلة ،ألن شهمشلة الومق ف مم هلل وهم علا دنجنني :إشم ع

ه علا دنجم

نإس مف ناجب ،نه خذُ ال اجب ،نإعطم ال اجب ،نإشم فضل نإحتمن ،نه
إعطم شم ل

هلل اجب نالنتمشح ة احلق ق ،نال ض ممم ة الو

لإلستمن ن يوتا هذ ال نجة ،نل ة هللهض األن م  ،نخ

صم ملر هلل و نهلل ون

شهمشلة ،ن خمملطة ،فإن اهلل جممز احملتوني هللمل ضل نالك م ،نهلذا م
"   

()78

( )76سورس الحقرس آية ر م (.)237
( )77لطالف اإلشارات لعحد ال رمي ب هواان القشْيي (.)186 / 1
( )78اسْي اب سعدي ص (. )85

 ،فال يوب ي
    :
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الو

مهللهم :ن ح

ح للزنجة ن تطلب اخلل .
شر الزنج شب ٌ

ن ح ّ اهلل تهمأ ال جم ن يهمشل ا ستم هم مبم حيب ن ن يقمهلللوهم هللن ،فهر
اهللر عبمق م " :إسي حبُّ ن تزير للم  ،كمم حب ن تنزير لي؛ ألن اهلل تهمأ
()79

"( ،)80نة ه اية هذ اآلية

بك يق :

      

الك مية يق

الطمه هللر عمأ نَ " :نلَهُرَّ عَلَا ال ِّجَم ِ شِ ْثلُ الَّذِي لِل ِّجَم ِ عَلَ ْهِرََّ ،نكَمنَ

ح ُق قِ عَلَا ال ِّجَم ِ ،نَتَشْبِ هِنِ هللِمَم لِل ِّجَم ِ عَلَا الوِّتَم ِ ِليَنَّ
الِمعْنِوَم ُ ِهلل ِذكْ ِ شَم لِلوِّتَم ِ ِشرَ الْ ُ
ح ُق قُ
ح ُق قَ ال ِّجَم ِ عَلَا الوِّتَم ِ شَشْهُ نَ ٌ ،شُت ََّل َمةٌ ِشرْ َ ْ َمِ ُع ُ نِ الْبَشَ َِ ،فيَشَّم ُ
ُ
الوِّتَم ِ فَلَمْ تَ ُكرْ شِمَّم يُلَْن َبُ ِإلَ ْنِ َنْ كَمسَبْ شُنَهَمنَسًم هللِهَمَ ،ن َش ْ ُك َلةً ِإلَا ِش ْق َانِ حُ ْظ َ ِ ا ْلمَ َْ ِ
عِ ْو َ زَ ْنجِهَم ،ن ِهيَ حَمَلةٌ كَمسَبْ شُخْنَلِ َطةً هللَ ْرَ شَظْهَ ِ كَ َا َشةٍ نَتَوَمفُ ٍ عِ ْو َ ال َّغَْبةَِ ،نشَظْهَ ِ
خ َمفٍ نَ َِّلةِ إِسْ َمفٍ ،عِ ْو َ ا ْل َضَبِ ،حَنَّا جَم َ ا ْلإِ
ا ْنِ ْ
امشوم :ن

ْلَممُ َفيَ َمشَهَم "

()81

امل ة متتّكهم هللمخن منهم ،نإص انهم ف مم ك ل هلم الش ع ش ٌ ال

َي ِه ْبُهم ،نال يَشِ ْوهم ،نال يُوْق هم ،نبل لق

اش

امهللب" :يم ن

اهلل ،ال جيم

ن ي نن ن أي هلل ًا" ،نة نناية" :لَم َسَمَ ،نلَم َامهللِبُ ْهللرُ َ ْ ٍ" ،نملم م امهللب:
"فلرتدد علي ح يقع ،م الويب صلا اهلل عل ن ن لم :شم تق لني؟ ملب :سهم ،نإن
أم زدتن! ".
نيذك سم ش ف اش

امهللب ،نإس مف امل ط ا صلا اهلل عل ن ن لم هلم ،مبم

َنجَوِي
ننتن عَمئِ َشةَ م املؤشوني نضي اهلل عوهمَ" :نَّ فَنَم ً َدخَلَبْ عَلَ ْهَم َفقَملَبْ :إِنَّ َهللِي ز َّ
اْهللرَ َخِ نِ لَِ ْفَ َ هللِي خَتِ تَنَنُ ،نََسَم كَمنِ َهةٌَ ،ملَبْ :اجْلِتِي حَنَّا َييِْتيَ الوَّبِيُّ صَلَّا اللَّنُ
( )79سورس الحقرس آية ر م (.)228
( )80اسْي اب جرير الطربي (.)452 / 2
( )81التثرير والتنوير الب عاشور ( – )401 / 2اختصار .-
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عَلَ ْنِ نَ َلَّمَ ،فَجَم َ نَ ُ ُ اللَّنِ صَلَّا اللَّنُ عَلَ ْنِ نَ َلَّمََ ،فَيخْبَ َتْنُ َفَينْ َلَ ِإلَا َهللِ هَم،
ج َهلَ ا ْلَيشْ َ ِإلَ ْهَم ،فَقَملَبْ :يَم نَ ُ َ اللَّنَِ ْ َ ،جَزْ ُ شَم صَوَ َ َهللِيَ ،نلَكِرْ
َف َعَم ُ ،فَ َ
ي ٌ؟"( ،)82نة ل ظَ َ" :ندْ ُ َنْ َتهْلَمَ الوِّتَم ُ َنْ لَ ْ َ
َ َندْ ُ َنْ َعْلَمَ َلِلوِّتَم ِ ِشرْ ا ْليَشْ ِ َأ ْ
()83

ي ٌ".
لِلْآهللَم ِ ِشرْ ا ْلَيشْ ِ َأ ْ

اخلامتة
احلم هلل علا شم يتّ شر دنا ة ش نيم

ة امهللب هللر

ة اخلل  ،ن

خل ب ة خ املطمف للونمئج اآلت ة:
نال :نند صل الق ة ة صح ح اإلشمم البخمني ،شر ح ي عك شة ،عر
عك شة ش ال ،ن اعنم

اهللر عبمق ش ف عم ،ننند شر ط ق خ ى شر ح ي
البخمني ال ناية امل ص لة.
امس م :نند

ة خل اش

امهللب هللر

شر ط ق ع ّ شر ال حمهللة،

نشوهم :حب بة هللوب هل األس منية ،نمج لة هللوب هلليّ هللر ل  ،نعمئشة م
املؤشوني ،نال ُّهللَِّ ُ هللِوْبَ ُش َه ِّبِ هللْرِ َع ْ َا َ ،نعب اهلل هللر عم ن هللر الهمص ،ن هل هللر هللي
حثمة ،نهؤال هلل ز شر نند

عوهم ال ناية ،ننند

الق ة ش لة شر ط ي

عك شة ،نعطم  ،ن هللي الزهللري.

( )82خرج النسال ح (.)3269
( )83مسند محد ح ( )24522واإلديب م رواية اب بريدس ع عالشة ،و يل مل يسمه منها ،و د استدرك اب
جر على ذلك بقول " :صث ل الرتمهي ديث ع عالشة ة القول ليلة القدر ،ومقتضى ذلك ن
ي ون ْسه منها ،ومل ف على ول د وصا التدليم" ،رحتاف املهرس الاوالد املحت رس م طراف العشرس
(.)5 / 17
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املثم :د ّ احل ي علا إهللمحة طلب امل

ف اق زنجهم لتبب صح ح شقمهللل

ال ة هللمب اخلُلْ .
ع ض ت ن ي هللن ،نع ّ الهلمم ص ً
ناهللهم :د ّ احل ي مبجم ع ش نيمتن ن شر األ بمب املب حة لطلب ال اق هلل ض
امل

لزنجهم نس تهم شون ،حنا ل كمن بل

علا جهة الطب  ،ال ألجل ديون ن

ح ّ الض ب املربّح نحن
ح ّتن البمل ة َ
خُلُقن ،نكذا شر األ بمب س نهم شون هللتبب ِ
بل .
خمشتم :اخنلف الهلمم ف مم إبا طلبب ال ة ش ا نقمشة احلم ندفهب
اله ض ،ناألظه ن بل مل ي خّا ف ن أ عم.
مد م :دلّب ل مظ احل ي علا ن شر ابب هلم ح اخلل فإن للقمضي إلزام
الزنج هللذل .
مهللهم :دلّب ل مظ احل ي علا ن شم ت ن ي هللن امل شر زنجهم الذي دخل هللهم
ال يزي عمم عطمهم إيم ص ا م.
امشوم :اخنل ب ل مظ امل نيم ال ح حة ة تتم ة اخلل هللني :ال اق ،نختل ة
التب ل ،نالطالق ،ف ي كث هم بك شطل الن ي  ،نة هللهضهم األش هللنخل ة ب لهم،
نة نناية ناح ( :ط َِّلقْهَم تَطْ ِل َقةً) ،نشر جل بل

نغري  ،فق سشي خالف هللني

الهلمم ة اعنبمن اخلل فتخم ن طال م؟ نالذي ظه للبمح

ن اخلل فتخ

ا

ا رتن هللن ل ظ طالق م ال ،لق شيخذ هذا الق

شر كنمب اهلل تهمأ ،نلثب تن عر

ال حمهللي عب اهلل هللر عبمق ،نه شر ننا

لن خمملف شر

ة امهللب ،نل

ال حمهللة ،نألن عالشم ال ة ة الق ة إأ ال تخ ب شوهم إأ الطالق ،شثل ع م
ال جهة ،ناالعن اد حب ضة ناح  ،ن ب
الطلقم كمم ه ظمه الق ن.

اله ض ،نع م احنتمب هذ ال ة شر
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تم هم :يؤخذ شر الق ة مجلة شر اآلداب ،شوهم :إس مف امل
لزنجهم إبا ن

1433
ال محلة

شون شم تك  ،نشوهم :إهللمحة بك ال مئب هللملذمّ عو النقمضي

ناال ن نم  ،نشوهم :دمّل القمضي شم يك ن شر املنظلّم شر ت ّ ة األل مظ ،نشوهم:
حكمة شر ناد اإلصالح ة اخن من كالم امل ّعِي عو سقلن للم ّعا عل ن ،نشوهم:
إس مف القمضي للمخملهة زنجهم شر غري مممطلة إبا ابب ل ين صحة شطلبهم ،نشوهم:
ج از شطملبة الزنج حبقن عو املخملهة ،ن سن ال غضمضة عل ن ة بل  ،نشوهم :ن
ح

الو

شر الزنج شب حٌ للزنجة ن تطلب اخلل  ،نشوهم :ن ّ امل

متتّكهم هللمخن منهم املك

ة

هلم أ عم ش ٌ ال يه بهم.

نة اخلنمم ،سهي هذا البح مبثل شم اهللن تن هللن شر مح اهلل مح ًا كثريًا ط بًم
شبمنكًم ن يتّ لي إمتمشن ،ن يلن جلّ أيسن ن جيهل ة ط س هم ملر كنبهم نشر
ي الن ف  ،نصلا اهلل علا سب وم دم  ،نعلا لن نصحبن مجهني.
هم ،ناهلل نل ّ
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املصادر واملراجع
[ ]1إدمف امله هللمل ائ املبنك شر ط اف الهش  ،ألهللي ال ضل مح هللر علي هللر
دم هللر مح هللر حج الهتقالسي (املن فا852 :هد) ،ط :جمم املل فه
لطبمعة امل حف الش يف (هللممل يوة)  -نش كز خ شة التوة نالتري الوب ية
(هللممل يوة).
[ ]2إحكمم اإلحكمم أ ح عم األحكمم ،لنقي ال ير هلل ال نح دم هللر علي هللر
نهب هللر شط القشريي ،امله نف هللمهللر د

اله (املن فا702 :هد) ،ط:

عممل الكنب.
[ ]3اال نذكمن ،ألهللي عم ي ف هللر عب اهلل هللر دم هللر عب الرب هللر عمصم
الوم ي الق طيب (املن فا463 :هد) ،ط :شؤ تة ال ملة.
[ ]4

ص

الت ختي ،حملم هللر مح هللر هللي هل مش

األئمة الت ختي

(املن فا483 :هد) ،ط :دان امله فة.
[ ]5اإلف مح عر شهمسي ال حمح ،لل زي هللي املظ حي ا هللر هبري هللر دم هللر
هبري الذهلي الش بمسيّ( ،املن فا 560 :هد) ،ط :شكنبة عبمق البمز.
[ ]6األم ،ألهللي عب اهلل دم هللر إدني

هللر الهبمق هللر عثممن هللر أمف املطليب

الق أي املكي (املن فا204 :هد) ط :دان امله فة
[ ]7اإلس مف ة شه فة ال اجح شر اخلالف ،لهال ال ير هللي احلتر علي هللر
ل ممن امل داني ال ششقي ال محلي احلوبلي (املن فا885 :هد) ،ط :دان هج
(حبمأ ة املقو نالش ح الكبري).
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[ ]8اإلس مف ة شه فة ال اجح شر اخلالف ،لهال ال ير هللي احلتر علي هللر
ل ممن امل داني ال ششقي ال محلي احلوبلي (املن فا885 :هد) ،حبمأ ة املقو
نالش ح الكبري ،ط :دان هج .
[ ]9هلل اية اجملنه نسهمية املقن

د ألهللي ال ل دم هللر مح هللر دم هللر مح هللر

نأ الق طيب الشهري هللمهللر نأ احل

(املن فا595 :هد) ،ط :دان احل ي .

[ ]10النح ي نالنو ي «د ي املهوا الت ي نتو ي الهقل اجل ي شر ت تري الكنمب
اجمل » ،حملم الطمه هللر دم هللر دم الطمه هللر عمأ ن الن ستي (املن فا:
1393هد) ،ط :ال ان الن ست ة للوش .
[ ]11النته ل لهل م النوزيل ،ألهللي القم م ،دم هللر مح هللر دم هللر عب اهلل ،اهللر
جزي الكليب ال سمطي (املن فا741 :هد) ،ط :أ كة دان األن م هللر هللي
األن م.
[ ]12ته يف هل النق ي

مب اتب امل ص فني هللملن ل

 ،ألهللي ال ضل مح هللر علي

هللر دم هللر مح هللر حج الهتقالسي (املن فا852 :هد) ،دق  :د .مح
علي ري املبمنكي (مل تذك جهة الطب ).
[ ]13ت تري الق ن الهظ م ،ألهللي ال ا إمسمع ل هللر عم هللر كثري الق أي الب ي
ام ال ششقي (املن فا774 :هد) ،ط :دان ط بة للوش نالن زي .
[ ]14ت تري الوت ي (ش انك النوزيل نحقمئ النينيل) ،ألهللي الربكم

عب اهلل هللر

مح هللر دم د حمفظ ال ير الوت ي (املن فا710 :هد) ،ط :دان الكلم الط ب.
[ ]15تق يب النهذيب ،ألهللي ال ضل مح هللر علي هللر دم هللر مح هللر حج
الهتقالسي (املن فا852 :هد) ،شكنبة دان الهمصمة.
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[ ]16ت تري الك يم ال محر ة ت تري كالم املومن ،لهب ال محر هللر سمص الته ي،
ط :شؤ تة ال ملة.
[ ]17جمش الب من ة تينيل ي الق ن ،ألهللي جه دم هللر ج ي الطربي (املن فا:
 310هد) ،ط :دان ال ك .
[ ]18جمش الهل م ناحلكم ة أ ح مختني ح يثم شر ج اش الكلم ،لزير ال ير
عب ال محر هللر مح هللر نجب هللر احلتر ،التَالشي ،الب ادي ،ام
ال ششقي ،احلوبلي (املن فا795 :هد) ،ط :شؤ تة ال ملة.
[ ]19ال ناية ة خت يج حمدي

اهل اية ،ألهللي ال ضل مح هللر علي هللر دم هللر

مح هللر حج الهتقالسي (املن فا852 :هد) ،ط :دان امله فة.
[ ]20زاد املتري ة علم الن تري ،جلمم ال ير هلل ال ج عب ال محر هللر علي هللر
دم اجل زي (املن فا597 :هد) ،ط :دان الكنمب اله هللي.
[ ]21زاد املهمد ة ه ي خري الهبمد ،حملم هللر هللي هللك هللر ي ب هللر ه مش

ال ير

اهللر م اجل زية (املن فا751 :هد) ،ط :شؤ تة ال ملة.
[ ]22ور اهللر شمجن ،ألهللي عب اهلل دم هللر يزي القزني  ،نشمجن :ا م هلل ن يزي
(املن فا273 :هد) ،ت م نتهل  :دم فؤاد عب البم ي ،ط :دان احل ي .
[ ]23ور هللي داند ،ألهللي داند ل ممن هللر األأه هللر إ حمق هللر هللشري هللر أ اد هللر
عم ن األزدي التِّجِتْنمسي (املن فا275 :هد) ،ت م دم د ي ال ير عب
احلم  ،ط :املكنبة اإل الش ة.
[ ]24ور الرتشذي( ،اجلمش الكبري) ،حملم هللر ع تا هللر َ ْن هللر ش ا هللر
الضحمك ،الرتشذي ،هلل ع تا (املن فا279 :هد) ،ط :دان ال ب اإل الشي،
دق د .هللشمن ع اد شه نف.
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[ ]25التور الكربى ،ألمح هللر احلتني هللر علي هللر ش ا اخلُتْ َ ْنجِ دي
اخل ا مسي ،هلل هللك الب هقي (املن فا458 :هد) ،ط :دان الكنب الهلم ة.
[ ]26ور الوتمئي ،ألهللي عب ال محر مح هللر أه ب هللر علي اخل ا مسي،
(املن فا303 :هد) ،ط :دان امله فة.
[ ]27أ ح الزنكشي ملخن

اخل ي ،لشم

ال ير دم هللر عب اهلل الزنكشي

امل ي احلوبلي (املن فا772 :هد) ،ط :دان الهب كمن.
[ ]28أ ح الك كب املوري ،لنقي ال ير هللي البقم دم هللر مح هللر عب الهزيز هللر
علي ال ن حي امله نف هللمهللر الوجمن احلوبلي (املن فا972 :هد) ،ط :شكنبة
الهب كمن.
[ ]29أ ح صح ح البخمني الهللر هللطم  ،هللي احلتر علي هللر خلف هللر عب املل
(املن فا449 :هد) ،ط :شكنبة ال أ .
[ ]30صح ح البخمني (اجلمش املتو ال ح ح املخن

شر ش ن ن

اهلل صلا اهلل

عل ن ن لم ن وون ن يمشن) ،حملم هللر إمسمع ل هللي عب اهلل البخمني اجله ي،
ت م نتهل  :دم فؤاد عب البم ي ،ط :دان إح م الرتاث.
[ ]31صح ح شتلم (املتو ال ح ح املخن

هللوقل اله

عر اله

إأ ن

اهلل

صلا اهلل عل ن ن لم) ،ملتلم هللر احلجمج هللي احلتر القشريي الو تمهلل ني
(املن فا261 :هد) ،ت م نتهل  :دم فؤاد عب البم ي ،ط :دان إح م
الرتاث.
[ ]32عم القمني أ ح صح ح البخمني ،ألهللي دم دم د هللر مح هللر ش ا هللر
مح هللر حتني ال نمهللي احلو ي هلل ن ال ير اله
إح م الرتاث اله هللي – هللرين

(املن فا855 :هد) ،ط :دان
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[ ]33فنح البمني أ ح صح ح البخمني ،ألهللي ال ضل مح هللر علي هللر دم هللر
مح هللر حج الهتقالسي (املن فا852 :هد) ،ط :دان التالم.
الزحَ ْلِيّ ،ط :دان ال ك .
[ ]34ال ِقْنُ اإل الشيُّ ن دلَّنُنُ ،لل كن ن نَهْبَة هللر ش ط ا ُّ
[ ]35ال قن علا املذاهب األنهللهة ،لهب ال محر هللر دم ع ض اجلزي ي (املن فا:
1360هد) ،ط :دان الكنب الهلم ة.
[ ]36القمش ق احمل ط ،جمل ال ير هلل طمه دم هللر يهق ب ال رينز هللمدى (املن فا:
817هد) ،ط :دان إح م الرتاث اله هللي.
[ ]37الكمة ة فقن اإلشمم مح  ،ألهللي دم ش ف ال ير عب اهلل هللر مح هللر دم
هللر اشة اجلممع لي املق ي ،ام ال ششقي احلوبلي ،الشهري هللمهللر اشة املق ي
(املن فا620 :هد) ،ط :دان هج .
[ ]38الكنمب امل وف ة األحمدي ناآلامن ،ألهللي هللك هللر هللي أ بة ،عب اهلل هللر دم
هللر إهلل اه م هللر عثممن هللر خ ا ع الهبتي (املن فا235 :هد) ،ط :شكنبة
ال أ .
[ ]39لطمئف اإلأمنا

لهب الك يم هللر ه ازن القشريي (املن فا465 :هد) ،ط:

اهل ة امل ية الهمشة للكنمب – ش .
[ ]40املب ع أ ح املقو  ،إلهلل اه م هللر دم هللر عب اهلل هللر دم اهللر ش لح (املن فا:
884هد) ،ط :املكنب اإل الشي.
[ ]41جمم ع ال نمنى تقي ال ير هلل الهبمق مح هللر عب احلل م هللر ت م ة احل اسي
(املن فا728 :هد) ،مج نت ت ب :عب ال محر هللر دم هللر م م ،ط :دان
عممل الكنب.
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[ ]42احمل ن ال ج ز ة ت تري الكنمب الهزيز ،ألهللي دم عب احل هللر غملب هللر عب
ال محر هللر متمم هللر عط ة األس لتي احملمنهللي (املن فا542 :هد) ،ط :دان الكنب
الهلم ة
[ ]43شتو اإلشمم مح هللر حوبل ،ألهللي عب اهلل مح هللر دم هللر حوبل هللر هال
هللر

الش بمسي (املن فا241 :هد) ،ط :دان إح م الرتاث اله هللي - ،ت م

الطبهة امل مو ة .-
[ ]44شتو البزان (البح الزخمن) ،ألهللي هللك مح هللر عم ن هللر عب اخلمل البزان،
(املن فا 292 :هد) ،ط :شكنبة الهل م ناحلكم.
[ ]45امل وف ،ألهللي هللك عب ال زاق هللر هممم هللر سمف احلمريي ال ممسي ال وهمسي،
(املن فا211 :هد) ،ط :املكنب اإل الشي.
[ ]46امل

 ،ألهللي دم ش ف ال ير عب اهلل هللر مح هللر دم هللر اشة اجلممع لي

املق ي ام ال ششقي احلوبلي ،الشهري هللمهللر اشة املق ي (املن فا620 :هد)،
ط :ط :دان هج .
[ ]47املوهمج أ ح صح ح شتلم هللر احلجمج ،ألهللي زك يم د ي ال ير حي ا هللر أ ف
الو ني (املن فا676 :هد) ،ط :شؤ تة طبة.
[ ]48املهذب ة فقن اإلشمم الشمفهي ،ألهللي إ حمق إهلل اه م هللر علي هللر ي ف
الشريازي (املن فا476 :هد) ،ط :دان الكنب الهلم ة.
[ ]49ش طي اإلشمم شمل

هللر س

هللر شمل

هللر عمش األصبحي امل سي (املن فا:

179هد) ،صححن نن من نخ ج حمديثن نعل عل ن :دم فؤاد عب البم ي،
ط :دان إح م الرتاث اله هللي.
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Novel Abdullah bin Abbas in the story of Thabit bin
Qais parting with his wife
Documentary analytical study
Dr. Raed Bin Hamad Alsleem
Associate professor in the Faculty of Sharia and Islamic Studies
University of Qassim

Abstract. Summary Search (novel Abdullah bin Abbas in the story of Thabit bin Qais parting with his wife
)\nTakes care research study of a famous story in the Sunnah ،a fixed bin Qais story with his wife when asked
separate him ،and this story is full of legislative benefits ،and morals of family ،and the visibility is clear to save
Islam for the status of women ،also highlights the story along with equity and justice in Islam ،including the
provisions of the family ،and the limits marital relationship

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)4ص ص ( ،1491-1441شوال 1436هـ/يوليو 2015م)

(أحكام نفقة الزوجة العاملة)
د .حممد أمحد علي واصل

األستاذ املشارك بقسم الفقه
كليَّة الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم
ملخصصا الث .ص  .خالصــة ــح (م نــام لفقــة الاوجــة العاملــة م الفقــه اإلســالم ) َّ
من لفقــة الاوجــة واجعــة لـ
زوجهــا إبمجــاأ مهــع العلــم ،كمــا َّ
دل لـ ذلـ لصــوص الــو يل وال ،ــر الصـ يل ،لنـ َّـل وجــو ال،فقــة لـ الــاو
قائما ،مرتتِّعةً ليه آاثره ،مـل اسسـتمتاأ ،وامدمـة ،واسعـاز الاوجـة معـه
مشروط مبا إذا كان قد ال،ناح ص ي ً ا ً
لنل ال،فقة املذكورة قد تسقط بوا ٍد مل مسعا كثريةٍ ،ممهَّها ما يل
يح يقيم ،شريطةَ توفُّ ِّر مم،ها وطمألي،تهاَّ .
 -1لشوز الاوجة ،ل ما ذهب إليه مجاهري فقهاء املذاهب األربعة.
 -2صغر الاوجة اليت س يتأت مجا ها.
 -3الشغاهلا كلِّيًا ،مو جائيًا ل قوق زوجها بغري إذله.
فـ ن الشــغل ــل قــوق الــاو كلِّهــا بغــري ٍ
إذن م،ــه ،وس ــذ ٍر شــر ٍ ســقط لفقتهــا كلُّهــا ،وإن فوت ـ
بعضـا م،هـا ،ســقط مـل لفقتهــا بقـدر مــا فـات مــل قـوق الــاو لـ الـراجل مـل مقـوال مهـع العلــمَّ .ممـا إذا ملـ
ً
ِّ
ِّ
ل،فســها م بي ـ زوجهــا ،ومل تفــرط ٍٍّ مــل قوق ـه ،فــال تســقط لفقتهــا اتفاقًــا؛ لت ُّق ـ ا تعاســها م بي ـ زوجهــا
ميضا -إن مل خار بيته إبذله ل الراجل مل قويل العلماء؛ إلسقاطه قه
ومتني،ه م،ها ،وس تسقط لفقتهاً -
إبذلهَّ ،مما ملها خار بيـ الـاو بغـري إذلـه فتسـقط لفقتهـا لـ القـول الـراجل ،مـا مل تنـل اشـرتط الاوجـة ،مو
وليُّها ل الاو ملها خار بيته م قد ال،ناح ،وقعع الاو هبذا الشرط.
 -4إذا تسعع الاوجة بفر ٍقة مل قِّعَلِّ َها ٍ
حمرٍم ،ف هنا تسقط لفقتها م زمل دَّهتا.
بسعب َّ
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املقدمة
احلمد هلل القائل :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ( .)1والصالة والسالم على القائل:
()2

«خريكم خريكم ألهله ،وأان خريكم ألهلي».

َّأما بعد :فإنَّ من حماسن شريعة اإلسالم املباركة ومميزاتها :أنها عامةٌ شاملةٌ
ألحوال املكلَّفني يف عباداتهم ،وأخالقهم ،ومعامالتهم يف كل زمان ومكان ،ومما
جاءت بتنظيمه على أحسن الوجوه وأمتها :العالقة بني الزوجني ،فقد أسستها على
قواعد املودَّة والرمحة ،والتعاون والتكافل ،وجعلت لكلِّ واحدٍ منهما حقوقًا على
ٍّ منهما من الواجبات ،كلٌ مبا يتناسب مع طبيعته ومقدرته،
اآلخر مقابل ما أنيط بكل
حسب ما يقتضيه علم اهلل تعاىل ،وحكمته البالغة ،وموضوع (أحكام نفقة الزوجة
ت
العاملة يف الفقه اإلسالمي) مشغلٌ بالي من زمنٍ بعيد ،وأخريًا قمتُ ببحثه ،وحرص ُ
غاية احلرص على إيفائه حقَّه ،وحصر مسائله مبا له ارتباطٌ واضحٌ بعنوان البحث،
وحاولتُ جاهدًا :بيان األقوال يف املسائل اخلالفية ،وعرض األدلَّة والتعليالت لكلِّ
قولٍ ،ومناقشة ما ورد عليها ،أو على بعضها من املناقشات ،متحريًا اإلنصاف
واملوضوعية قدر اإلمكان ،ومبينًا القول الراجح حيث ظهر لي دليل ترجيحه ،ورغم
ذلك ال أدعي كماالً ،وال قريبًا منه؛ ألنَّ عمل البشر يبقى عرضةً للنقص واخللل،
ورمبا الوقوع يف الزلل ،مهما حترَّى املتحرِّي للصواب والكمال ،ورحم اهلل القائل:
( )1سورة الروم ،آية رقم .21
( )2مخرجه الرتمذٍّ م امل،اقب  ،192/6اب فضع مزوا ال،يب  رقم ( ،)2306وقال "هذا ديح سل
سل معاشرة ال،ساء ،رقم  ،1977ل
ص يل غريب" ،ومخرجه ابل ماجه م ال،ناح  ،636/1اب
ابل ٍ
عاز رض هللا ،هما ـ وص ه ابل عان برقم ( .)4186وال ر "جامع األصول" ،417 /1
وحتفة األشراف سبل جر 150/12برقم (.)16919
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ب فيه وعال.
فجل من ال عي َ
فإن جتد عيبًا فسدَّ اخلللَ *** َّ
وصلى اهلل على نبينا حممدٍ وعلى آله وصحبه أمجعني.
أمهية املوضوع
تتمثل أهمية هذا املوضوع بالنقاط التالية:
أوالً :أنَّ كثرة سؤال الناس عنها دليلٌ على وجود إشكاالتٍ يف كثريٍ من مسائل
هذا املوضوع لدى عددٍ غري قليلٍ من أفراد اجملتمعات اإلسالمية ،وخصوصًا يف عصرنا
الراهن ،حيث أصبح كثريٌ من الزوجات يشغلن كثريًا من الوظائف خارج بيوت
ٍّ.
أزواجهنَّ ،فهو حباجةٍ إىل بيان احلكم الشرعي يف حبثٍ مستقل
اثنيًا :أنَّ الكتابة يف هذا املوضوع يعاجل كثريًا من اخلالفات األسرية ،وخصوصًا

بني الزوجني وأهلهما؛ ألنه إذا تبني احلكم الشرعي بدليله وتعليله سهل على النفس
البشرية قبوله والرضا به.
اثلثًا :أ َّن خروج الزوجة للعمل قد يفضي إىل نزاعٍ شديد ،ورمبا أفضى إىل
فتمتد آثاره السلبية إىل ضياع الذرية ،وانهيار األسرة.
الفراق بينهماُّ ،
الدراسات السابقة
بعد البحث متكنت من الوقوف على البحوث التالية:
 - 1أحكام النفقة الواجبة على الغري ،لـ /د .عبد اهلل بن عبد احملسن الطريقي.
حتدث فيه عن كلِّ من تلزمه النفقة على غريه ،من خالل ثالثة فصول :الفصل
األول :نفقة الفروع وهم األوالد .الفصل الثاني :نفقة األصول وهم اآلباء واألمهات.
الفصل الثالث :نفقة القرابة من غري األصول والفروع وهم األخوة واألخوات ومن يف
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حكمهم ،وبني سبب وجوبه على كلِّ من وجبت عليه باألدلَّة الشرعية ،والتعليالت
ل مرتبٌ ومبارك.
ل مجي ٌ
العقلية ،وهو حبث مفي ٌد يف بابه ،وعم ٌ
 - 2نفقة الزوجة يف ضوء متغريات العصر ،لـ /د .خالد بن عبد اهلل املزيين،
حبث فيه مشروعية النفقة على الزوجة ،وتطرَّق فيه إىل حكم نفقة عالج الزوجة،
ونفقة الزينة واخلدمة والرتفيه ،وبيان أثر عمل الزوجة خارج املنزل على نفقتها،
واملرجع يف حتديد النفقة الزوجية يف العصر احلاضر ،أوضح يف حبثه للمسائل املذكورة
ث جي ٌد ومفيد.
أقوال الفقهاء ،وأدلَّتهم ،مرجِّحًا ما ظهر له رجحانه ،وهو حب ٌ
( - 3أثر عمل الزوجة يف حقوقها وواجباتها الشرعية) لذياب عبد الكريم
عقل عبد اهلل سامل بريك .اجلامعة األردنية .تكلَّم فيه عن :أثر عمل الزوجة على
نفقتها ،وعلى حضانتها ،كما تطرَّق يف هذه الدراسة :إىل أثر عملها خارج بيت
زوجها على حقِّها يف املبيت ،والسفر مع زوجها ،حال تعدد الزوجات ،وقد أجاد
الباحث يف املسائل اليت تعرَّض لبحثها يف هذه الدراسة.
( - 4احلقوق املادية للزوجة) ضمن (سلسة فقه األسرة برؤية مقاصدية) لنور
الدِّين أبو حلية .نشر دار الكتاب احلديث .حتدَّث عما تتطلبه احلياة الزوجية من نفقاتٍ
مادية على الزوجة ،من طعامٍ ،ولباسٍ ،ومسكنٍ وخادمٍ ،وعالجٍ وحنوها ،وتعرَّض
ضمن حديثه  -بصورةٍ مقتضبةٍ  :-إىل حكم نفقة الزوجة اليت تعمل خارج بيت
النفَس يف حبث هذه املسألة.
ل الباحث الكريم َّ
زوجها ،ومل يط ِ
 - 5فتاوى ،ومقاالت مبثوثةٌ يف الربامج احلاسوبية ،والشبكة العنكبوتية،
وبطون الكتب القدمية ،واملعاصرة.
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وكلُّ هذه الدراسات مل ختصَّ (حكم نفقة الزوجة العاملة) عدى الدراسة
رقم ،4:لكنها كانت غري وافية جبميع مسائل املوضوع املذكور ،فأحببت الكتابة فيه،
رجاء أن أوفيه حقه ،واهلل تعاىل أعلم.
منهجية الث.
- 1قمت بالتعريف مبوضوع (أحكام نفقة الزوجة العاملة) وبيان أهميته،
وعالقته بالزوجني.
- 2عرَّفت مفهوم النفقة لغةً واصطالحًا ،وبينت حكم إنفاق الزوج على
زوجته من خالل نصوص الوحيني.
مستقل،
ٍّ
- 3أفردت أهمَّ األسباب املسقطة لنفقة الزوجة على زوجها مببحثٍ
مع اإلشارة إىل خالف أهل العلم يف بعض تلك األسباب ،إذا اقتضى احلال بيان ذلك.
- 4إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فإني ذكرتُ حكمها مقرونًا بدليلٍ أو
تعليلٍ إن وجدت إىل ذلك سبيالً ،مع توثيق ذلك من املظانِّ املعتربة ،أو مما أمكن
ال
ال أو تعلي ً
الوقوف عليه من املصادر املعاصرة إن وجدت ،وإن مل أجد التمستُ دلي ً
حسب ما يظهر لي من مقاصد الشريعة.
- 5قمت بعزو اآليات ،بذكر اسم السورة ،ورقم اآلية يف اهلامش.
- 6قمت بتخريج األحاديث اليت وردت يف صلب البحث ،واحلكم عليها مبا
صحةً وضعفًا إن مل تكن يف
ذكره أهل الشأن يف علم اإلسناد ،وبيان درجتها َّ
الصحيحني أو يف أحدهما ،وإالَّ اكتفيت بعزو احلديث إىل الصحيحني ،أو إىل
أحدهما.
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- 7ذيلتُ البحث خبامتةٍ ،جعلتها لبيان أهم ما توصلت إليه من النـتائج يف
حكم نفقة الزوجة العاملة.
- 8أتبعتُ ذلك بالفهارس الفنية ،اليت تكشف ما تضمنه البحث ،وهي على
النحو اآلتي:
أ) فهرس لآليات القرآنية.
ب) فهرسٌ لألحاديث النبوية.
ج) فهرس للمصادر واملراجع.
د) فهرسٌ للموضوعات.
خ صطَّة الثص.
جعلتُ خطَّة هذا املوضوع مكونةً من متهيدٍ وثالثة مباحث ،وخامتة ،وبيانها
على النحو اآلتي:
التمهيد :يف مفهوم النفقة ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :تعريف النفقة يف اللُّغة:
املطلب الثاني :تعريف النفقة يف االصطالح:
املبحث األول :حكم اإلنفاق على الزوجة:
املبحث الثاني :مسقطات نفقة الزوجة:
املبحث الثالث :عمل الزوجة خارج املنـزل ،وأثره على نفقتها ،وفيه ثالثة
مطالب:
املطلب األول :عمل الزوجة برضا زوجها خارج منـزله:
املطلب الثاني :عمل الزوجة بدون رضا زوجها خارج منـزله:
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املطلب الثالث :أثر عمل الزوجة خارج منـزل زوجها على نفقتها.
التمهيد :يف مفهوم النفقة
وفيه مطلبان:
املطلب األول :تعريف النفقة يف اللُّغة:
املطلب الثاني :تعريف النفقة يف االصطالح:
املطلب األول :تعريف النفقة يف اللُّغة
النفقة يف اللُّغة :اسم من املصدر :نفق ،يقال :نَ َفقَت الدراهم نَ ْفقًا :أي
نفدت ،ومجع النفقةِ :نفَاق ،مثل رقبة ورقاب ،وجتمع على نفقات ،ويقالَ :نفَقَ
الشيءُ نَ ْفقًا فين ،وهلا اشتقاقان :االشتقاق األول( :النفوق) مبعنى :اهلالك ،يقال:
نفقت الدابة نفوقًا ،إذا هلكت ،وقريبٌ من ذلك :إطالقها على الفناء ،يقال :أنفق
فالنٌ ماله؛ إذا أفناه بالنفقة حتى افتقر )3(،ومن ذلك قوله  -تعاىل  :-ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﭼ( ،)4أي لبخلتم خشية أن يفنيه
اإلنفاق(.)5
ت الريبوع :إذا
تنفقْ ُ
االشتقاق الثاني( :النافقاء) مبعنى :اإلخراج ،تقولَّ :
استخرجته من نافقائه ،وتنفَّقتُ الدراهم :إذا أخرجتها من ملكك لإلنفاق ،ومن ذلك

( )3لسان العر سبل م ،ور  ،693/3والقاموز احمليط ،للفريوز مابدٍّ  ،286/3وات العروز حملمد مرتض
الابيدٍّ  ،79/7وامل،جد ص  .828مادة (لف ) مل اجلميع.
( )4اإلسراء ،آية رقم .100
( )5اجلامع أل نام القرآن ،أليب عد هللا القرطيب  ، 335/10ومدارك الت،ايع و قائ التأويع ،لععد هللا بل ممحد
بل حممود ال،سف  ،280/2وتفسري املاوردٍّ ،لعل بل حممد بل عيب العصرٍّ .276/3
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أخذ النفاق؛ ألنه يعين :خروج اإلميان من القلب ،نعوذ باهلل تعاىل( )6وللعلماء مزيد
كالم حول التعريف املذكور وما ذكر هنا يغين عما مل يذكر.
املطلب الثاين :تعريف النفقة يف االصطالح
تفاوتت تعريفات الفقهاء للنفقة ،فقد عرَّفها احلنفية بأنها "اإلدرار على الشيء
مبا به بقاؤه"

()7

وعرَّفها املالكية بأنها "ما به قوامُ معتا ِد حا ِل اآلدمي دون إسراف"

()8

وعرَّفها الشافعية :بأنها "الشيء أو املال املصروف يف غريه ،أو الذي ال يستعمل
إالّ يف اخلري"(.)9
وعرَّفها احلنابلة()10وبعض احلنفية

()11

بقوهلم :النفقة هي" كفاية مَنْ ميون

اإلنسان خبزًا وأدمًا وسكنًا ،وتوابع ذلك".
وبعد عرض تعريفات النفقة :ميكن أن يستخلص منها :أنَّ تعريفها لدى احلنفية
والشافعية يشمل كلَّ ما جيب اإلنفاق عليه من اإلنسان واحليوان واجلماد والنبات
بواحدٍ من أسبابٍ ثالثة :الزوجية ،أو القرابة ،أو املِلْك .قال يف البحر الرائق(:)12

( )6املعجم الوسيط  ،950 /2مادة (لف ).
( )7فتل القدير ،سبل اهلمام  ،321/3والع،اية شرح اهلداية  ،854/4و اشية ابل ابديل .572/3
( )8امرش  ،183/4والعهجة م شرح الت فة  ،244/1و اشية الصاوٍّ ل الشرح الصغري .729/2
( )9احلاوٍّ  ،414/11واملهذ  ،159/2ومغين احملتا  ،425/3و اشية قليويب و مرية .69/4
( )10كشاف الق،اأ ،مل،صور بل يولس العهويت  ،460 -459/5و اشية الروض املربع ،سبل قاسم .224/3
( )11الع ر الرائ  ،سبل جنيم املصرٍّ  ،188/5و اشية ابل ابديل .572/3
( )12الع ر الرائ شرح ك،ا الدقائ و اشيته م ،ة امال  ،سبل ابديل ،وتنملة الع ر الرائ حملمد بل سل
بل ل الطورٍّ  ،188/4وي ،ر درر احلنام شرح غرر األ نام ،حملمد بل فرامرز بل ل ،418/1
وص .421
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أسباب وجوب النفقة بالزوجية والقرابة وامللك " . . .وقال يف اجملموع(" :)13ألنَّ أسباب
وجوب النفقة من القرابة والزوجية وامللك". . .
وأمَّا تعريف املالكية واحلنابلة فإنه اقتصر على ذكر النفقة الواجبة على اإلنسان
لغريه من بين آدم فقط؛ وهذا مستفادٌ من عموم تعريف احلنفية والشافعية للنفقة،
وختصيص تعريف املالكية واحلنابلة مبا خيصُّ اآلدميني ،وعليه يكون تعريف احلنفية
والشافعية هو األقرب للصواب؛ نظرًا لعمومه ومشوله ،واهلل أعلم.
املث .األول :حكم اإلنفاق على الزوجة
اتفق أهل العلم :على أنَّ نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها ،متى كان عقد
النكاح صحيحًا قائمًا ،مرتتِّبةً عليه آثاره ،من االستمتاع ،واخلدمة ،واحنباس الزوجة
معه حيث يقيم ،شريطةَ توفُّرِ أمنها وطمأنينتها؛ حبيث يتمكن من االستمتاع واالنتفاع
بها متى أراد يف ليلٍ أو نهار )14(،ومل يوجد من الزوجة سببٌ من األسباب املسقطة
للنفقة ،أو املنقصة هلا ،كالنشوز واالنشغال عن الزوج مبا خيصُّها من األعمال بدون
عذرٍ شرعيٍ ،أو إذنٍ من الزوج( )15واألدلَّة على ذلك صرحيةٌ وكثرية من الكتاب،
والسنة ،واملعقول ،ومن أهمَّها ما يأتي:
( )13اجملموأ شرح َّ
املهذ  ،لل،ووٍّ ،291 -290/15وي ،ر روضة الطالعل للمؤلِّف لفسه  ،83/9واملغين
سبل قدامة  ، 115/6والشرح النعري ل منت املق،ع ،عد الرمحل بل حممد بل قدامة  ،375/6وشرح زاد
املستق،ع للش،قيط .338/3
( )14الع ر الرائ  ،188/5و اشية ابل ابديل ،572/3وامرش  ،183/4والعهجة م شرح الت فة،244/1
والشرح الصغري ،591/3واملهذ  ،159/2واحلاوٍّ ،414/11ومغين احملتا  ،425/3و اشية قليويب
و مرية  ،69/4وكشاف الق،اأ  ،460-459/5و اشية الروض املربع ،سبل قاسم .224/3
( )15املصادر السابقة ،واملغين  ،347/11واملوسو ة الفقهية  ،64/24والفقه اإلسالم ومدلته .787/7
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أوالً :األدلَّة من الكتاب.

الدليل األول :قول اهلل  -تعاىل  :-ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﭼ(.)16
والشاهد منها :أنَّ الالَّم للوجوب ،ومفادها :أنَّ اهلل  -تعاىل  -أمر الزوج
بالنفقة يف حال يساره وإعساره(.)17
الدليل الثاين :قوله  -تعاىل  :-ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ(.)18
واملولود له هو األب(.)19
والشاهد منها :أنَّ اهلل  -تعاىل  -نصّ على وجوبها بالوالدة يف احلال اليت
تتشاغل بولدها عن استمتاع الزوج؛ ليكون أدلَّ على وجوبها عليه يف حال استمتاعه
بها(.)20
الدليل الثال  :قوله تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭼ(.)21
الدليل الرابع :قوله  -تعاىل  -ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ

()22

واملعنى :على قدر ما جيده أحدكم من السعة واملقدرة املالية ،واألمر بإسكانها أمرٌ
( )16سورة الطالق ،آية رقم .7
( )17احلاوٍّ  ،414/11وم نام القرآن للقرطيب .171 -170/18
( )18سورة العقرة ،آية رقم .233
( )19اهلداية م شرح بداية املعتدٍّ  ،291/2وتفسري اإلمام الشافع .385/1
( )20املهذ للشريازٍّ ،159/20واملغين  ،347/11واملوسو ة الفقهية  ،64/24والفقه اإلسالم
ومدلته .787 /7
( )21سورة الطالق ،مل اآلية رقم .6
( )22سورة الطالق ،مل اآلية رقم .6
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باإلنفاق عليها بطريق األوىل( .)23قال يف احلاوي( " :)24فلمَّا أوجب نفقتها بعد الفراق
ال كان وجوبها قبل الفراق أوىل".
إذا كانت حام ً
ووجه الداللة من اآلايت الكرمية :أنها صرحية يف وجوب النفقة للزوجات(.)25
اثنيًا :األدلَّة من السنة.

الدليل األول :حديث جابرِ بن عبد اهلل  أنَّ النيبَّ  قال يف خطبة حجَّة

رزقهن
َّ
الوداع« :فاتقوا اهلل يف النساء ،فإنكم أخذمتوهنَّ بأمان اهلل . . .وهلنَّ عليكم
وكسوتهنَّ باملعروف»(.)26
الدليل الثاين :حديث عائشة رضي اهلل عنها ،أنَّ هند بنت عتبة  -رضي اهلل
عنها  -قالت :يا رسول اهلل إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ وليس يعطيين ما يكفيين
وولدي إالَّ ما أخذت منه وهو ال يعلم ،فقال« :خذي ما يكفيكِ وولدَ ِك
باملعروف».

()27

الدليل الثال  :أنَّ معاوية القشريي قال للنيبِّ  :ما تقول يا رسول اهلل يف
نسائنا؟ قال« :أطعموهنّ مما تأكلون ،واكسوهنّ مما تكتسون ،وال تضربوهنَّ ،وال
تقبّحوهنَّ»(.)28
( )23بدائع الص،ائع  ،15/4وجامع العيان ،للطربٍّ ،456/23وم نام القرآن ،للقرطيب  ،166/18والع ر
احمليط ،أليب يان .201/10
( )24احلاوٍّ النعري ،لعل بل حممد بل عيب املاوردٍّ الشافع .415/11
( )25جامع العيان  ،44/5واجلامع أل نام القرآن .170/18
َّجة ال،يب  برقم ( .) 3009
احلج  ،886/2اب
( )26مخرجه مسلم م كتا
ِّ
( )27مخرجه العخارٍّ م ال،فقات  ،56/7اب إذا مل ي،ف الرجع فللمرمة من أتخذ بغري لمه . . .برقم
( ،)5364ومسلم م األقضية  ،1383/3اب قضية ه،د ،برقم (.)1714
املرمة ل زوجها ،برقم  ،2144وال،سائ ،341/1
( )28مخرجه مبو داود م ال،ناح ،402/2 ،اب
برقم  ،1855وقال ،ه األلعاين م ص يل ميب داود  " 361/6ديح ص يل".
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فهذه األحاديث وحنوها :دليلٌ صريحٌ على وجوب نفقة الزوجة ،إطعامًا،
وكسوةً ،ومسكنًا(.)29
وقوله يف احلديث األول( :باملعروف) إعالمٌ بأنه ال جيب إالَّ ما تعارف الناس
ٍّ على قدر حاله ،كما قال اهلل  -تعاىل  -ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
عليه من إنفاق كل

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ(.)30
اثلثًا :دليل اإلمجاع على وجوب نفقة الزوجة:

أمجع أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهنَّ ،إذا كانوا

ٍّ ،ما دامت املرأة حمبوسةً على الزوج،
بالغني ،ما مل تكن ممتنعةً منه لغري عذ ٍر شرعي
ف واالكتساب ،فال بدَّ من النفقة عليها ،كالعبد مع سيده(.)31
مينعها من التصرُّ ِ
ابعا :الدليل العقلي على وجوب نفقة الزوجة:
رً

يدل على وجوب النفقة للزوجة من مال زوجها من وجهني:
والعقل ُّ

الوجه األول :أنَّ األزواج قوامون على زوجاتهم ،فهذا حقٌ يتضمَّن
التزامًا باإلنفاق ،وهو ما ورد النصُّ عليه بقوله -تعاىل -ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ . .ﭼ(.)32

( )29شرح ال،ووٍّ ل مسلم لل،ووٍّ  ،184/8وفتل العارٍّ سبل جر  ،500 /9وسعع السالم،
للص،عاين ،322/2ومر اة املفاتيل شرح مشناة املصابيل ،للمعارك فورٍّ .25/9
( )30سورة الطالق ،آية رقم .7
( )31التا واإلكليع ملختصر خليع  ،541/5واألم للشافع  ،93/5وشرح ص يل العخارٍّ سبل بطال
 ،539/7واملغين سبل قدامة  ،195/8والشرح النعري ل منت املق،ع  ،229/9وشرح الاركش ل
خمتصر امرق .3/6
( )32سورة ال،ساء ،مل اآلية رقم .34
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والقيم على غريه هو املتكفِّل بأمره( .)33وقوله  -تعاىل  -ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﭼ( )34فجعل اللَّه للزوج على املرأة حقوقًا ،وللمرأة عليه حقوقًا بيَّنها يف
كتابه ،وسنَّة نبيه مُفسَّرةً وجمملةً ،فأقلُّ ما جيب يف أمر اهلل  -تعاىل  -بالعشرة
باملعروف :أن يؤدِّي الزوج لزوجته ما فرض اللَّه هلا عليه ،من النفقة ،والسكن،
وتركِ امليل الظاهر ،وحسن العشرة باملعروف ،مثل الذي عليهنَّ هلم من الطاعة فيما
أوجب اهلل تعاىل.
ومجاع املعروف قيل :هو النصفة يف املبيت ،والنفقة ،واإلمجال يف القول
"وقيل :هو الذي ال خيرج عن احلدود الشرعية والعادية"( .)35وقيل :هو إتيانُ ذلك مبا
حيسن لك ثوابه ،وكفُّ املكروه( .)36واملؤدّى واحدٌ.
الوجه الثاين :أنَّ الزوجة حمبوسةُ املنافع على زوجها ،وممنوعةٌ من التصرُّفِ حلقِّه
يف اخلدمة واالستمتاع ،فوجب هلا مؤنتُها ونفقتُها ،كما يلزم اإلمام يف بيت املال
نفقات أهل النفري؛ الحتباس نفوسهم على اجلهاد( )37وهذه قاعدةٌ عامةٌ يف كلِّ من
خاصةً كانت ،أو عامَّة ،كاحتباس القاضي للقضاء بني الناس،
احتبس ملنفعة غريهَّ ،
واحتباس العبد خلدمة سيده ،واحتباس املرأة خلدمة الزوج ،واستمتاعه بها ،وهكذا
كل من احتبس للمصلحة العامَّة ،أو منفعة غريه(.)38
ُّ
( )33تفسري اإلمام الشافع  ،356/1واحلاوٍّ النعري .415/11
( )34سورة العقرة ،مل اآلية رقم .228
( )35اللعا م لوم النتا  ،لعمر بل ل بل ادل احل،عل  ،261/6والشرح املمتع ل زاد املستق،ع .495 /13
( )36املصدريل السابقل ،وجامع العيان شاكر  ،531/4واجلامع أل نام القرآن  ،124/3وتفسري اإلمام
الشافع  ،357/1والع ر احمليط .461/2
( )37احلاوٍّ النعري .417/11
( )38بدائع الص،ائع  ،16/4وجممع األهنر ،لععد الرمحل بل حممد بل سليمان ،املعروف بشيخ زاده ،180/2
واملغين .230/9
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املث .الثاين :مسقطات نفقة الزوجة
تقدَّم يف املبحث األول :بيان اتفاق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجة على
زوجها باألدلَّة الصرحية من الكتاب العزيز ،وصحيح السنَّة املطهَّرة وصرحيها ،ولكن قد
تطرأ أسباب كثرية لسقوطها وزواهلا ،وسوف أحاول ذكر أهمِّ هذه األسباب على القول
الذي أظنُّه راجحًا ،وعلى وجه االختصار ،ومن أهمَّها ما يأتي:
السثب األول :النشوز ،والنشوز هو :معصية الزوج واخلروج عن طاعته بغري
سببٍ مشروع ،ويكون ذلك بامتناع الزوجة من فراش الزوج ،أو من انتقاهلا معه إىل
مسكنِ مثلها ،أو خبروجها من منزله بغري إذنه ،أو بسفرها ،أو رفضها السفر معه دون
شرط سابق بعدمه ،أو مبشاكستها له ،وتربُّمها(.)39
أمَّا سقوط النفقة بالنشوز :فقد ذهب مجاهري فقهاء املذاهب األربعة :إىل أنَّ
نشوز الزوجة على زوجها مسقط لنفقتها إن مل تكن حامالً؛ ألنَّ النفقة إمنا جتب يف
مقابلة متكينها له ،بدليل أنها ال جتب هلا قبل تسليم الزوجة إليه ،فإذا منعها النفقة
كان هلا منعه التمكني ،وإذا منعته التمكني كان له منعها من النفقة كما قبل الدخول.
فإن كانت حامالً فال تسقط نفقتها؛ ألنها  -حينئذٍ  -للحمل ،ال هلا ،وال ميكن
اإلنفاق عليه إالَّ عن طريقها(.)40

( )39الشرح النعري  ،514/2وكشاف الق،اأ .467/5
( )40العدائع الص،ائع  ،22/4واسختيار لتعليع املختار ،5/4و اشية ابل ابديل ،647/2و ِّ
املقدمات املمهدات
سبل رشد  ،174/5وشرح الارقاين ل املواهب اللدلية ابمل،ل احملمدية ،حملمد بل عد العاق بل يوسف
الارقاين املالن  ،251 - 250 /4ومغين احملتا  ،436 /3واملغين ،612-611/7واإلمجاأ سبل امل،ذر،
ص .97
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القول الثاين :أ َّن النفقة ال تسقط بالنشوز ،وبه قال بعض املالكية،

()41

()42
واحتج
َّ
واحتج املالكية :بأنَّ نشوزها ال يسقط مهرها ،فكذلك نفقتها.
والظاهرية،
َّ

الظاهرية :بقول اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ( ،)43فأخرب  -تعاىل  -أنه ليس على الناشز من العقوبات إالَّ اهلجر
والضرب ،ومل يسقط  نفقتها وال كسوتها( .)44وسيأتي هلذا مزيد بيانٍ وتفصيلٍ إن
شاء اهلل تعاىل( ،)45والراجح :هو القول األول؛ لقوة دليله وتعليه ،واهلل  -تعاىل -
أعلم.
ومن الصور اليت ذكروها للنشوز :أن خترج من منزله بدون إذنه ،أو أال متكنه من
ٍّ منذورٍ يف
ٍّ أو بصومِ نفلٍ ،أو حترم حبج
وطئها ،أو أن تسافر بدون إذنه ،أو أن تتطوع حبج
الذمِّة ،فإذا فعلت ذلك بغري إذنه سقطت نفقتها ،فإن عدلت عن نشوزها ،وأطاعت
زوجها عادت نفقتها ،لزوال املسقط هلا(.)46
( )41الشرح الصغري  ،511/2و ِّ
املقدمات املمهدات  ،174/5وشرح الارقاين ل املواهب اللدلية .251 – 250 /4
( )42ا حمللَّ .510/9
( )43سورة ال،ساء ،آية رقم .34
( )44املصدر الساب .
( )45ي ،ر ص .21-20
( )46اشية ابل ابديل ،577/3والفقه اإلسالم ومدلته ،7365/10وهناية املطلب م دراية املذهب ،لععد
املل اجلويين ،452/15وروضة الطالعل ،لل،ووٍّ  ،75/9و ،474/6وفتاوى ال،ووٍّ ،ص  ،214وكفاية
األخيار م ع غاية اسختصار ،ص  ،443واملغين سبل قدامة  ،231/8واملعدأ ،سبل مفلل،155/7
وكشاف الق،اأ.473/5
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السثب الثاين :الصغر ،فإذا كانت صغريةً وهو كبريٌ أو صغريٌ فال نفقة هلا ،وإن
كانت كبريةً وهو صغريٌ وجبت على الزوج نفقتها ،وبه قال فقهاء املذاهب األربعة،
واحتجوا :بأنَّ الزوج ال حيصل له كمال االستمتاع بها
ومل أقف على خالفٍ يف ذلك،
ُّ
حال صغرها ،خبالف ما لو كانت كبريةً ،فإنه ممكنٌ ،والنفقة مقابل االستمتاع ،فسبب
وجوب نفقتها على الزوج متحقِّقٌ ،وهو كونها كبريةً ،مهيأةً لالستمتاع بها ،واملراد
بالصغرية والصغري من ال يتأتى مجاعه ،وبالكبري من يتأتى منه اجلماع ،ويدخل فيه
املراهق ،وبهذا قال فقهاء املذاهب األربعة(.)47
السثب الثال  :انشغاهلا عن حقوق زوجها بنوافل العبادات ،كإحرامها بنافلة

أي من نوافل العبادات فلم تـنـت ِه سقط
ٍّ
ٍّ ،أو عمرة ،أو صالة تطوعٍ ،فإذا نهاها عن
حج
من نفقتها بقدر ما فوتت من حقوق زوجها ،على الراجح من أقوال أهل العلم ،وهو
وج ٌه يف مذهب الشافعية( ،)48وقولٌ لبعض احلنابلة(.)49
وقيل :تسقط نفقتها كاملةً ،وهو رأي مجاهري الفقهاء( ،)50وسيأتي بيانه يف
موضعه بإذن اهلل.
( )47املصادر السابقة ،وبدائع الص،ائع ،29-22/4والقوالل الفقهية ،ص  ،227وروضة الطالعل -61/9
 ،63ومغين احملتا  ،436/3واحلاوٍّ النعري  ،438/11واملغين.610/7
( ) 48قال مبو امد حممد بل حممد الغاايل م كتابه الوسيط م املذهب  214/6ل موالع لفقة الاوجة األربعة
يوما مل تست َّ لفقةَ ذل اليوم ،وال،شوز م بعض اليوم هع يسقط مجلةَ
" األول ال،شوز ،ف ذا لشات ً
ال،فقة؟ فيه وجهان م دمها لعم ألن نم اليوم الوا د س يتععض .والثاين مله يوزَّأ ل مقدار الامان ،إسَّ
إذا كال ت،شا ابل،هار دون الليع ،مو ل العنس ،ف له يتشطَّر ،وس ي ،ر إىل مقدار األزم،ة" وقريب م،ه م
روضة الطالعل .57/9
( )49م شرح غاية امل،ته  ،للعالمة مصطف السيوط الر يعاين .241/8
ميضا ،ص ،214
( )50هناية املطلب ،452/15وروضة الطالعل ،لل،ووٍّ  ،75/9و ،474/6وفتاوى ال،ووٍّ ً
ومغين احملتا  ،436/3واملغين  ،231/8والفقه اإلسالم ومدلته .7365 /10
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السثب الرابع :سفر الزوجة بغري إذن زوجها حلاجتها مسقطٌ لنفقتها عنه حتى
تعود إىل بيت زوجها؛ ألنها يف حكم الناشز ،وإن سافرت حلاجتها بإذنه فاألظهر عدم
سقوط نفقتها؛ لتنازله عن حقِّه ،وإن سافرت بإذنه حلاجته فال تسقط نفقتها ،وبهذا
قال احلنفية( ،)51املالكية،

()52

والشافعية( ،)53واحلنابلة( ،)54وقيل :بسقوطها ،وهو

قولٌ شا ٌذ عند املالكية( ،)55ومذهب الظاهرية(.)56
السثب اخلامس :مرض الزوجة قبل زفافها ،حبيث ال ميكنها االنتقال إىل بيت
زوجها ،فال نفقة هلا؛ ألنَّ احتباسها غري ممكن ،وال يتأتى االستعداد له ،أمَّا لو
انتقلت إىل بيت الزوج ومرضت فيه فلها النفقة ،وعليه عالجها ،وبهذا قال فقهاء
املذاهب األربعة(.)57

( )51بدائع الص،ائع ،22/4والدر املختار ،647/2و اشية ابل ابديل .577/3
( )52الشرح الصغري ،437/2والقوالل الفقهية ص .227
( )53هناية املطلب  ،452/15وروضة الطالعل  ،75/9و  ،474/6ومغين احملتا  ،334 / 3وفتاوى ال،ووٍّ،
ص .214
( )54املغين  ،231/8واملعدأ م شرح املق،ع ،سبل مفلل ،155/7وكشاف الق،اأ .473/5
( )55مواهب اجلليع  ،183/4والتا واإلكليع  ،188/4و اشية الدسوق  .343/2و نم ابل رشد ل
هذا القول ابلشذوذ ،كما م بداية اجملتهد  .41/2واختلف املالنية م وجو لفقة ال،اشا ل زوجها
ل رميل  -1فع،د ابل املواز -وهو مذكور ل مال  ،ورواه ل ابل القاسم ،ومثله س ،ونَّ -من هلا ال،فقة-2 .
وقال العغداديون مل املالنية س لفقة هلا؛ ألهنا م،عته مل الوطء الذٍّ هو وض ال،فقة ،وا تلَّوا إبجيا ال،فقة ل
الاو إذا د للع،اء ،ي ،ر احمللَّ .510/9
( )56احملل .89/10
( )57املصادر السابقة ،ومواهب اجلليع  ،183/4والتا واإلكليع .188/4
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السثب السادس :خروج الزوجة من بيت زوجها للعمل ،حال منعه إياها،
والتزامه بنفقتها الكافية ،فإذا أبت :سقطت نفقتها كاملةً على رأي مجهور الفقهاء؛
لنقص التمكني واالحنباس بسبب نشوزها(.)58
القول الثاين :أنه يسقط من نفقتها بقدر ما فوتت يف عملها من حقوق زوجها
()60

الالَّزمة عليها له )59(،وهو األقرب ،وسيأتي بيانه

 -بالتفصيل  -يف موضعه إن

شاء اهلل تعاىل.
السثب السابع :حبس املرأة جبناية ،أو هروبها من بيت زوجها مسقطٌ لنفقتها
إذا كانت متسبِّبةً بذلك وحنوه ظلمًا ،أمَّا إذا حبست ،أو هربت ،أو خطفت. . .
مظلومةً فال تسقط نفقتها بذلك على الراجح؛ ألنها معذورةٌ ،ومستحقَّة للمناصرة،
ال خلذالنها ،وزيادة املصيبة عليها(.)61
السثب الثامن :مضي الزمان من غري فرض القاضي أو الرتاضي عليها ،فذهب
احلنفية إىل سقوطها مبضيِّ املدَّة بعد الوجوب ،قبل صريورتها دينًا يف الذمِّة؛ ألنها نفقة
جتب يوما فيوما فتسقط بتأخريها إذا مل يفرضها احلاكم كنفقة األقارب ألن نفقة املاضي
قد استغين عنها مبضي وقتها فتسقط كنفقة األقارب(.)62

( )58بدائع الص،ائع ،22/4والدر املختار ،647/2و اشية ابل ابديل  ،577/3ومواهب اجلليع ،183/4
والتا واإلكليع  ،188/4و اشية الدسوق  ،343/2وروضة الطالعل  ،75/9و ،474/6وفتاوى
ال،ووٍّ ،ص  ،214ومغين احملتا  ،436/3واملغين  ،231/8واملعدأ م شرح املق،ع ،155/7وكشاف
الق،اأ .473/5
( )59بداية اجملتهد  ،41/2و اشية الدسوق  ،343/2واحملل .511 -510/9
( )60ي ،ر ص .22
( )61املصادر السابقة.
( )62بدائع الص،ائع ،22/4و ،29وفتل القدير ،332/3و ،342والدر املختار 8 ،892-889/2و.99
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وال تسقط مبضيِّ املدَّة بعد القضاء به ،وتصري دينًا .واحلاالت األخرى تسقط
فيها النفقة بعد صريورتها دينًا يف الذمِّة( .)63وقال املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة :ال
تسقط مبضي الزمان مطلقًا ،وتكون دينًا يف ذمة الزوج ،سواء تركه لعذرٍ ،أو غري
عذرٍ(.)64
السثب التاسع :الطالق البائن ،أوجب احلنفية النفقة والسكنى للمطلقة
ثالثًا،

()65

()66

وأسقطها احلنابلة والظاهرية،

ب
ومل أقف يف كالمهم على سب ٍ

ال
إلسقاطها ،وأوجب املالكية والشافعية هلا السكنى دون النفقة ،إالَّ أن تكون حام ً
فتجب هلا النفقة أيضًا

()67

أمَّا املتوفَّى عنها فال نفقة هلا وال سكنى؛ ألنه ال سبيل

إلجياب النفقة على الزوج؛ النتفاء ملكه بالوفاة )68(،وأوجب اإلمام مالك هلا السكنى
يف مدة العدة إذا كان املسكن مملوكًا للزوج ،أو دفع أجرته قبل وفاته(.)69

( )63املصادر السابقة.
( )64بداية اجملتهد  ،41/2و اشية الدسوق  ،343/2و وروضة الطالعل  ،75/9و ،474/6وفتاوى
ال،ووٍّ ،ص  ،214ومغين احملتا  ،436/3واملغين  ،250/9والشرح النعري سبل قدامة.376 -375/6
( )65الع،اية شرح اهلداية  ،689/5واسختيار لتعليع املختار ،للموصل  ،8/4والدر املختار مع اشية (رد
احملتار) .609/3
( )66احملرر م الفقه ل مذهب اإلمام ممحد ،لععد السالم بل تيمية احلراين ،116/2واإللصاف ،360/9
واحملل ابآلاثر .254/9
( )67املدولة  ،48/2وشرح خمتصر خليع للخرش  ،192/4و اشية العدوٍّ ل كفاية الطالب الرابين،126/2
وم نام القرآن للشافع  ، 261وجواهر العقود ،حملمد بل ممحد األسيوط  ،174/2واحلاوٍّ النعري
.258/11
( )68املدولة  ،48/2وشرح خمتصر خليع للخرش  ،192/4و اشية العدوٍّ ،126/2وم نام القرآن للشافع
 ،261وجواهر العقود ،حملمد بل ممحد األسيوط  ،174/2واحلاوٍّ النعري . .258/11
( )69املدولة  ،48/2وشرح خمتصر خليع للخرش .192/4
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السثب العاشر :إذا خالعت الزوجة زوجها فال نفقة هلا عند األئمة الثالثة،

()70

وأوجب احلنفية والظاهرية هلا النفقة( .)71ومن العنها زوجها أوجب أبو حنيفة هلا
النفقة والسكنى ،ومل يوجب املالكية واحلنابلة والشافعية هلا نفق ًة وال سكنى(.)72
حمرمٍ :سقطت
السثب احلادي عشر :إذا تسببت الزوجة بفرقةٍ من قبلها بسببٍ َّ
نفقتها يف زمن عدَّتها؛ كما لو ارتدَّت عن دين اإلسالم ،أو امتنعت عن اإلسالم بعد
إسالم زوجها ،ومل تكن كتابيةً(.)73

 ،261وجواهر العقود،174/2

( )70املصدريل السابقل ،و اشية العدوٍّ ،126/2وم نام القرآن للشافع
واحلاوٍّ النعري ،258/11واحملرر م الفقه  ،116/2واإللصاف .360/9
( )71الع،اية شرح اهلداية  ،689/5واسختيار لتعليع املختار  ،8/4والدر املختار مع اشية ابل ابديل
 ،609/3واحملل ابآلاثر .254/9
( )72املصادر السابقة.
( )73احلجة ل مهع املدي،ة ،حملمد بل احلسل الشيعاين ،15/4واملعسوط للسرخس  ،200/5والقوالل الفقهية،
ص  ،147والتا واإلكليع ملختصر خليع ،295/5ومسىن املطالب ،لاكراي األلصارٍّ ،195/3والغرر
العهية ،لأللصارٍّ لفسه ،179/4واملغين سبل قدامة  ،136/8والفروأ وتص يل الفروأ ،299/9
واإللصاف .279/8
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املث .الثال  :عمل الزوجة خارج املنزل ،وأثره على نفقتها
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :عمل الزوجة برضا زوجها خارج منزله.
املطلب الثاني :عمل الزوجة بدون رضا زوجها خارج منزله.
املطلب الثالث :أثر عمل الزوجة خارج منزل زوجها على نفقتها.
املطلب األول :عمل الزوجة برضا زوجها خارج منزله
حمل النزاع:
حترير ِّ
اتفق الفقهاء على جواز عمل الزوجة لنفسها يف بيتها بغزلٍ ،أو نسجٍ ،أو
خياطةٍ ،أو عملٍ على جهاز حاسوبٍ ،بطباعةٍ ،أو حبثٍ ،أو عملٍ عن بعدٍ ،أو بيعٍ
بأي من حقوق زوجها ،فهذه األعمال ال تسقط
ٍّ
أليِّ شيءٍ من ذلك ،ما مل تفرِّط
نفقتها؛ لتحقُّ ِق احتباسها يف بيت زوجها ومتكينه من االستمتاع بها(.)74
واختلفوا يف حكم نفقتها إذا عملت خارج بيت زوجها بإذنه على قولني:
القول األول :تثثت النفقة هلا إذا خرجت للعمل إبذنه ،وال تسقط حبالٍ من
()75

األحوال ،وهذا أحد القولني للحنفية ،وهو املذهب

ومذهب الشافعية(،)76

ومقتضى مذهب ابن حزم؛ إللزامه الزوج بالنفقة مبجرد العقد ولو ناشزًا(.)77

( )74املصادر السابقة ،و اشية ابل ابديل .775/3
( )75الع ر الرائ  ،19/4و  ،250/11و اشية ابل ابديل  .577/3وي ،ر الفقه اإلسالم ومدلته
7366 -7364/10
( )76هناية املطلب  ،446/15وجواهر العقود ،174/2واحلاوٍّ النعري .258/11
( )77احملل .88/10
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القول الثاين :تسقط نفقة الزوجة إذا عملت خارج بيت زوجها لنفسها ،وهذا
()81

قولٌ للحنفية )78(،ومذهب املالكية )79(،وقول للشافعية )80(،وظاهر مذهب احلنابلة
والظاهرية(.)82
َّ
استدل أص.اب القول األول ابألدلَّة التالية:

الدليل األول :فعل اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب  فإنه كتب إىل أمراء
األجناد يف رجالٍ غابوا عن نسائهم ،فأمرهم أن يأخذوهم ،بأن ينفقوا أو يطلِّقوا ،فإن
طلَّقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا(.)83
( )78بدائع الص،ائع  ،16/4وجممع األهنر ،180/2و اشية ابل ابديل .775/3
( )79بداية اجملتهد  ،42-41/2و اشية الدسوق .345-343/2
( )80اجملموأ لل،ووٍّ ،238/18واحلاوٍّ النعري ،445/11والعيان م مذهب اإلمام الشافع  ،لي ىي بل ميب
امري العمراين اليمين.190/11
من الاوجة إذا فوت التمنل ملصل ة لفسها فال لفقة هلا ،ويؤيد هذا َّ
لص احل،ابلة ل َّ
من احل،ابلة ذهعوا
(َّ )81
إىل مله س لفقة هلا فيما إذا سافرت إبذن زوجها حلاجتها؛ لتعذر التمنل ي،ئذ ،كما م اإللصاف،273/8
واملعدأ  . 179/8ومال بعض احل،ابلة ومل وافقهم إىل تشطري ال،فقة ،فمل خرج م ال،هار مو مع مه
للعمع ورجع ابلليع فتشطر لفقتها وتست لفقة الليع دون ال،هار ،وذل خترجيًا ل مسألة مل تاو
األمة وه تعمع ،د سيدها ابل،هار وتعي ،د زوجها ابلليع ،فهذه لفقتها ابل،هار ل سيدها ،وابلليع
ل زوجها ،فيت مع الاو مثل العشاء والوطاء والغطاء ودهل املصعاح وسوها ،ي ،ر مسائع اإلمام ممحد
وإس اق ،1880/4واملغين .578/7
( )82احملل .511 -510/9
( )83مخرجه العيهق م س،،ه ،469/7وابل امل،ذر م كتابه اإلشراف ،143/4قال ،ه ابل ِّ
امللقل م العدر
امل،ري" 315/8وهذا األثر رواه الشافع  ،ل مسلم بل خالد ،ل عيد هللا بل مر ،ل انفع ،ل ابل
مر -رض هللا ،هما -ابللَّفظ املذكور .قال الشافع وم سب مله مل ينل حيضره مر .قال ورواه عد
الرزاق م «مص،فه» إبس،اد جيد .وقال م خالصة العدر امل،ري" 257/2رواه الشافع م مس،ده ،65/2
كتا "الطالق" ،اب م ال،فقات ،ديح ()213إبس،اد ص يل ل شرطه" .قل وص ه األلعاين
م إرواء الغليع.228/7
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وجه االستدالل به :أنه مل يوجد هلذا القول خمالفٌ من الصحابة رضي اهلل
عنهم ،رغم كثرتهم ،وانتشار حكم عمر  فثبت أنه إمجا ٌع ال يسوغ خالفه(.)84
الدليل الثاين :أنَّ نفقة الزوجة واجبةٌ على الزوج غائبًا كان أو حاضرًا بالكتاب
والسنة واتفاق أهل العلم ،وال يزول ما وجب بذلك إالَّ مبثله ،وال يعلم دليلٌ على
إال الناشز املمتنعة(.)85
سقوط نفقة الزوجة َّ
الدليل الثال  :أنَّ غذاء البدن ضرورةٌ حمتَّمةٌ لبقائه وقيامه ،وفواته يبيح للزوجة
املطالبة بهدم بناء عقد النكاح بطالقٍ أو فسخٍ ،فال يعقل سقوط النفقة بهذا السبب
الواهي وأمثاله(.)86
ال عن حقِّه
الدليل الرابع :أنَّ احلقَّ للزوج ،وقد أذن هلا بالعمل ،وهذا يعدُّ تناز ً
وإسقاطًا له ،وإزالةً للمانع ،والقاعدة (أنَّ صاحب احلقِّ إذا أسقط حقه سقط) وألنَّ
منعها من الوظيفة واخلروج لذلك إمنا هو حلقِّ الغري ،ال حلقِّ اهلل ،فإذا أسقط حقَّه
حق
سقط وزال املانع( )87وال يلزم من سقوط حقِّ الزوج أو بعضه بإذنٍ منه :سقوط ِّ
الزوجة يف النفقة.

( )84األم للشافع  ،98/5واحلاوٍّ النعري .455/11
( )85بدائع الص،ائع ،29 ،22/4والقوالل الفقهية ص  ،227ومغين احملتا  ،436/3ومسائع اإلمام ممحد
وإس اق بل راهويه ،إلس اق بل م،صور ،املعروف ابلنوسج  ،1880/4واملغين .578/7
( )86املصدريل السابقل ،وتعيل احلقائ  ،54/3واملغين  ،206/8واملعدأ  ،164/7وشرح م،ته اإلرادات
.235/3
( )87احمليط الربهاين ،555/6وهناية املطلب  ،452/15والفروأ  ،326/7وكشاف الق،اأ  ،139/5والشرح
املمتع .185/10
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الدليل اخلامس :القياس على من كان له حقُّ الشفعة ،أو خيار الشرط ،أو
خيار العيب ،أو حقٌّ القصاص ،أو غري ذلك من احلقوق اخلاصَّة باآلدمي ،إذا أسقط
حقَّه سقط ،فكذلك هنا(.)88
الدليل السادس :أنَّ الزوجة إذا عملت ،أو خرجت بإذن الزوج مل ختالفه ،بل
هي موافقةٌ له؛ ألنها مل خترج أو تعمل إالَّ بإذنه ،فال يصحُّ وصفها بنشوزٍ وال غريه
من مسقطات النفقة(.)89
و َّ
استدل أص.اب القول الثاين ابألدلَّة التالية:
الدليل األول :أنَّ الزوجة ال تستحقُّ النفقة إالَّ باحنباسها يف بيت زوجها ،ومتكينه
من االستمتاع متى شاء ،فإن أخلَّت باحنباسها لدى زوجها ،أو بتمكينه منها فإنها ال
تستحقُّ النفقة عليه؛ ألنها انتقصت حقَّه ،فسقطت نفقتها لذلك( .)90قال يف حاشية ردِّ
احملتار(" :)91وإذا سلَّمت نفسها بالنهار دون اللَّيل ،أو على عكسه ال تستحقُّ النفقة؛ ألنَّ
التسليم ناقص ،قلت :وبهذا عرف جواب واقعةٍ يف زماننا :بأنه إذا تزوج من احملرتفات
اليت تكون عاملةً النهار يف الكرخانة )92(،واللَّيل مع الزوج ال نفقة هلا" اهـ.
( )88بدائع الص،ائع ،29 ،22/4والقوالل الفقهية ص  ،227ومغين احملتا  ،436/3ومسائع اإلمام ممحد
وإس اق بل راهويه  ،1880/4واملغين  .578/7والقوا د الفقهية وتطعيقاهتا م املذاهب األربعة ،لـ د.
حممد مصطف الا يل .523/1
( )89املصدر الساب  ،واملوسو ة الفقهية النويتية . .287/40
( )90احمليط الربهاين  ،555/6وهناية املطلب  ،452/15وروضة الطالعل  ،474/6والفروأ  ،326/7وكشاف
الق،اأ .470/5
ِّ
الدر املختار.577/3
( )91ل
( )92ال َن ْرخالة (ابلفارسية كارخاله) واجلمع َك ِّراخل ،يراد هبا معمع ،مو مص،ع ،ي ،ر تنملة املعاجم العربية،
لري،هارت بيرت آن ُد ِّ
وزٍّ( ،املتوىف 1300ه  ، 58/9مادة (كرخ) م،هما .وفسره م (معجم اللغة العربية
مظل هو املقصود لدى الفقهاء ،وإمنا املقصود األول ،والغريب
املعاصرة)  1918/3بنوله بيتًا للد ارة ،وس َّ
مين مل مقف له ل تفسري م املراجع األصيلة.
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ٍّ
ونوقش هذا االستدالل :بأنَّ املراد باخلروج املسقط لنفقتها :خروجها بغري حق
حبق فال يسقط نفقتها ،وإن كان بغري إذنه(.)93
ٍّ
فقط ،وأمَّا خروجها
الدليل الثاين :القياس على مثن املبيع إذا تعذَّر تسليمه ،فإنه ال يلزم البائع تسليم
العني حتى يستلم العوض ،الذي هو الثمن ،فكذلك ال يلزم الزوج دفع نفقة الزوجة
حتى حيصل على مقابلها(.)94
ال هلا ،فال جيمع هلا قضاء
الدليل الثال  :أنَّ الزوجة استبدلت عن متكينها شغ ً
وطرها من شغلها ،ودرور النفقة عليها(.)95
ويناقش االستدالل ابألدلّة الثالثة :أنَّ هذا مسلَّمٌ إذا مل يأذن الزوج هلا
احلق
بالعمل ،أو باخلروج لصاحل نفسها ،وال يسلَّم إذا أذن هلا بذلك؛ ألنَّ صاحب ِّ
إذا أسقط حقَّه سقط )96(،وال يلزم من إسقاطه حقَّه سقوط حقِّ زوجته.
أن سبب اخلالف أمران:
يلمح من خالل أدلَّة القولنيَّ :
األمر األول :هل العلَّة يف وجوب نفقة الزوجة :جمرَّد عقد الزوجية ،أو متكني
الزوج من االستمتاع؟(.)97

( )93الع ر الرائ  ،195/4وبدائع الص،ائع  ،22/4و اشية ابل ابديل .577/3
( )94النام ،سبل قدامة  ،85/3واملعدأ  ،155/7وكشاف الق،اأ .473/5
( )95اشية ابل ابديل  ،577/3وهناية املطلب  ،452/15وروضة الطالعل .474/6
( )96احمليط الربهاين ،555/6وهناية املطلب  ،452/15والفروأ  ،326/7وكشاف الق،اأ  ،139/5والشرح
املمتع .185/10
( )97هناية املطلب  ،446/15وروضة الطالعل .57/9
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األمر الثاين :هل تسقط النفقة بغري النشوز ،وهل جتب بغري التمكني؟ فإن قيل:
النفقة ال تسقط إالَّ بالنشوز فهذه ليست بناشز ،وإن قيل :ال جتب النفقة إالَّ بالتمكني،
فهذه ليست ممكِّنة(.)98
واختلف من قال :إنَّ العلَّة العقد ،فذهب بعضهم إىل أنها جتب
بالعقد ،وال يلزم التسليم إالَّ بالتمكني ،وقال بعضهم :إنها إذا نشزت سقطت
نفقتها(.)99
الرتجيح :بعد ذكر القولني ،وبيان أدلَّتهما :تبني أنَّ الراجح هو القول األول؛
نظرًا لقوَّة أدلته ،وسالمتها من املناقشة املؤثَّرة اليت وردت على القول الثاني،
ويؤيد هذا الرتجيح قوله  -تعاىل  :-ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ( .)100وإمساك
املرأة بدون إنفاقٍ عليها إضرار بها .وقوله -تعاىل  :-ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﭼ( )101وليس من اإلمساك باملعروف أن ميتنع عن اإلنفاق عليها( .)102واهلل -
تعاىل  -أعلم.

( )98هناية املطلب .452/15
( )99روضة الطالعل .57/9
( )100سورة العقرة ،آية رقم .231
( )101سورة العقرة ،آية رقم .229
( ) 102م،ار السعيع م شرح الدليع ،إلبراهيم بل حممد بل ضواين  ،302/2والفقه اإلسالم ومدلته ،7044/9
واملوسو ة الفقهية امليسرة م فقه النتا والس،ة املطهرة ،حلسل بل ودة العوايشة ،184/5وفتاوى دار
اإلفتاء املصرية .311/2
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املطلب الثاين :عمل الزوجة بدون رضا زوجها خارج منزله
اختلف الفقهاء يف حكم خروج الزوجة للعمل بدون رضا زوجها على قولني:
القول األول :تسقط نفقة للزوجة إذا عملت خارجَ بيت زوجها بدون رضاه،
وهو مذهب احلنفية )103(،والشافعية )104(،واحلنابلة(.)105
القول الثاين :ال تسقط نفقة الزوجة إذا خرجت من بيتها للعمل بدون رضا
زوجها ،وهو قو ٌل للمالكية( .)106ومذهب الظاهرية )107(،واحلكم بن عتيبة

.

()109( )108

استدل أصحاب هذا القول بدليلني:
َّ
أدلة القول األول:
الدليل األول :أنَّ األصل بقاء الزوجة يف بيت زوجها؛ ألجل القيام حبقوقه من
اخلدمة واالستمتاع وحنوهما ،فإن تزوجها ثم طرأ هلا العمل بأيِّ مهنةٍ خارج بيت الزوج،
ونهاها ومل جتـبه :سقطت نفقتها كاملةً؛ ألنَّ النفقة إمنا جتب على الزوج يف مقابلة متكينها،
( )103الع ر الرائ  ،195/4وبدائع الص،ائع  ،22/4و اشية رد احملتار.577/3
( )104هناية املطلب  ،452/15واجملموأ لل،ووٍّ  ،238/18واحلاوٍّ النعري.445/11
( )105املعدأ  ،155/7والفروأ  ،326/7وكشاف الق،اأ  .473/5قال الشعيب "ليس للعاصية لفقة إذا
ص زوجها فخرج بغري إذله" مخرجه عد الرزاق الص،عاين م املص،ف  ،12352وسئع احلسل
العصرٍّ -رمحه هللا -ل امرمة خرج مراغمةً لاوجها ،مهلا لفقة؟ قال "هلا جوال مل ترا ".
( )106مواهب اجلليع  ،183/4والتا واإلكليع  ،188/4و اشية الدسوق  .343/2و نم ابل رشد
ل هذا القول ابلشذوذ ،كما م بداية اجملتهد  .41/2واختلف املالنية م وجو لفقة ال،اشا ل
زوجها ل رميل  -1فع،د ابل املواز -وهو مذكور ل مال  ،ورواه ل ابل القاسم ،ومثله س ،ونَّ -من هلا
ال،فقة -2 .وقال العغداديون مل املالنية س لفقة هلا؛ ألهنا م،عته مل الوطء الذٍّ هو وض ال،فقة ،وا تلَّوا إبجيا
ال،فقة ل الاو إذا د للع،اء.
( )107احملل .89/10
( ) 108هو احلنم بل تيعة ،مبو حممد الن،دٍّ ،إمام مل مئمة الس،ة ،وشيخ مهع النوفة ،قال اإلمام ممحد هو
مل مقران إبراهيم ال،خع  ،ولدا م ام وا د ،ت  115هـ ،ال ر الذهيب؛ سري م الم ال،عالء .241/9
( )109ي ،ر املغين سبل قدامة .236/8
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واحنباسها لديه ،وكانت ناشزًا ،عاصيةً هلل ورسوله ،ظاملةً لزوجها،

وإمنا سقطت

كلُّها؛ ألنها ال تـتجزأ ،بدليل أنها تسلَّم دفعةً واحدةً ،وال تفرَّقُ غدوةً وعشيةً(.)111
ونوقش :بأنَّ طريقة التعامل مع ظلمها يكون باملوعظة ،ثمَّ هجرانها ،ثمَّ ضربها
إن مل ترتدع باألول والثاني ،وليس منها منع النفقة عنها ،قال ابن حزم" :فإن قالوا:
إنها ظاملة بنشوزها؟ قلنا :نعم ،وليس كلُّ ظاملٍ حيلُّ منعه من ماله إالَّ أن يأتي بذلك
نصٌ ،وإالَّ فليس هو حكم اهلل؛ هذا حكم الشيطان ،وظلمة العمال والشرط،
والعجب كلُّه أنهم ال يسقطون قرضًا أقرضَتْهُ إياه من أجل نشوزها؟ فما ذنب نفقتها
تسقط دون سائر حقوقها؟! إن هذا لعجب عجيب"( )112وأمَّا منع جتزُّئ النفقة فغري
مسلَّم؛ إذ ال نصَّ وال عقل مينع من ذلك.
الدليل الثاين :أنَّ النفقة ال جتب على الزوج قبل تسليم الزوجة إليه ،وإذا منعها
النفقة كان هلا منعه متكني االستمتاع بها ،فإذا منعته التمكني كان له منعها من النفقة
كقبل الدخول بها ،وهذا يدلُّ  -جبالءٍ  -على أنَّ النفقة مرتبطةٌ بالتمكني واخلدمة،
ض عنهما ،فإذا فقد العوض فقد املعوض(.)113
وأنها عو ٌ
ونوقش :بأنَّ اعتبار النفقة مقابل اجلماع والطاعة غري صحيح ،وأول من يـبطله من
يستدلُّ به ،أمَّا احلنفية ،والشافعية فإنهم يوجبون النفقة يف مال الزوج الصغري لزوجته
( )110اشية ابل ابديل ،577/3وهناية املطلب ،452/15وروضة الطالعل  ،474/6وفتاوى ال،ووٍّ ،ص
 ،214واملعدأ  ،155/7وكشاف الق،اأ .473/5
( )111املصادر السابقة ،ومسىن املطالب .433/3
( )112احملل  ،511/9وي ،ر مواهب اجلليع  ،183/4والتا واإلكليع  ،188/4و اشية الدسوق
.343/2
( )113اشية ابل ابديل  ،577/3وهناية املطلب  ،452/15وروضة الطالعل  ،474/6وفتاوى ال،ووٍّ ،ص
 ،214واملعدأ  ،155/7وكشاف الق،اأ .473/5
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أن احلنفية ،واملالكية ،والشافعية :يوجبون النفقة
الكبرية ،وال مجاع هنالك وال طاعة .كما َّ
على اجملبوب والعنِّني )114(،وال خالف يف وجوب النفقة على املريضة اليت ال ميكن
مجاعها(.)115
أيضا :-بأنَّ الزوجة إذا خدمته ومكَّنـته من نفسها بعضًا من اللَّيل أو
ويناقشً -

النهار فقد أعطته بعضَ احلقِّ ،فيجب أن يدفع هلا مقابله من النفقة ،وهذا مقتضى
عدل الشريعة الغرَّاء.
أدلة القول الثاين:
واستدل أصحاب القول الثاني باألدلَّة التالية:
َّ
الدليل األول :أنَّ اهلل -تعاىل -بني ما على الناشز ،فقال :ﭽ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ( ،)116فأخرب -تعاىل -أنه ليس على الناشز من
قبل الزوج إالَّ الوعظ ،ثمَّ اهلجر ،ثمَّ الضرب ،ومل يسقط  نفقتها وال كسوتها(.)117

( ) 114اجملعو امص الذٍّ قد استؤصع ذكره وخصياه ،وقد جب جعا ،هتذيب اللغة ،لألزهرٍّ ،272/10
وال،هاية م غريب احلديح واألثر ،سبل األثري  .395 /1مادة (جعب) م،هما ،والع،ل مل س يقوى ل
مجاأ ال،ساء ،كما م هتذيب اللغة  ،83 /1ومس الع،ل ،يً،ا ألله يعل ذكره لقعع املرمة مل ل ميي،ه و ل
مشاله فال يقصده ،ومعجم مقاييس اللُّغة ،سبل فارز  ،21/4مادة ( ،ل) م،هما.
( )115احمللَّ .510/9
( )116سورة ال،ساء ،آية رقم .34
( )117احمللَّ .510/9
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الدليل الثاين :حديث حكيم بن معاوية القشريي عن أبيه  املتقدِّم قال للنيبِّ :
ما تقول يا رسول اهلل يف نسائنا؟ قال« :أطعموهنّ مما تأكلون ،واكسوهنّ مما تكتسون،
وال تضربوهنّ ،وال تقبّحوهنّ».

()118

ووجه االستدالل منه :أنَّ رسول اهلل  عمَّ كلَّ النساء ،ومل خيصَّ ناشزًا من غريها،
وال صغريةً وال كبرية ،وال أمةً مبوَّأةً بيتًا من غريها(.)119
الدليل الثال  :كتابة عمر إىل أمراء األجناد "أن انظروا من طالت غيبته أن
يبعثوا نفقةً ،أو يرجعوا ،أو يفارقوا ،فإن فارق فإنَّ عليه نفقةَ ما فارق من يوم
غاب"(.)120
أن عمر مل خيصَّ ناشزًا من غريها .اهـ(.)121
وجه االستداللَّ " :
ونوقش :بأنه عام خمصوص مبا ذكره اجلمهور من األدلَّة ،بدليل قول عمر:
أن الناشز
"يرجعوا إىل نسائهم" ،والناشز ال يرجع إليها ،ألنَّ االمتناع منها ال منه ،كما َّ
مل متكِّن نفسها التمكني التام الذي حتصل به مقاصد النكاح(.)122
واستدلَّ هلم صاحب املغين :بقياس النفقة على املهر ،فإنَّ النشوز ال يسقط
املهر ،فكذلك النفقة(.)123

( )118تقدَّم خترجيه  ،وهو م الص ي ل.
( )119احملل .510/9
( )120تقدَّم خترجيه مستوىف.
( )121احملل .89/10
( )122بدائع الص،ائع  ،429/3وجواهر اإلكليع لآليب ،402/1واملغين  ،231/9واحملل .88/10
( )123املغين.231/9
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ويناقش :بأنَّ املهر جيب مبجرَّد العقد ،بينما نفقة الزوجة ال جتب وال تلزم إالَّ
بالتمكني واحنباسها عند زوجها؛ ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب املهر
دون النفقة ،ففارقت النفقة املهر ،والقياس مع الفارق فاسد االعتبار.
الرتجيح:
الذي يظهر لي رجحانه :أنه البدَّ من التفصيل ،فيقال :وضع الزوجني ال خيلو
من حالني:
احلال األوىل :أن تكون الزوجة قد اشرتطت على زوجها قبل العقد :أنها تعمل
خارج بيـته ،فقبل شرطها بطوعه ورضاه ،ففي هذه احلال جيب عليه الوفاء بالشرط،
وجيوز هلا اخلروج من بيته لوظيفتها ،ولكن بشرط احلشمة ،واألمن عليها من الفتنة يف
ال بقوله تعاىل :ﭽ ﮊ
دينها ،وعرضها ،وال تسقط نفقتها ،وال شيءٌ منها؛ عم ً

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ( )124واألمر بالوفاء بالعقد أمرٌ بالوفاء بالعقد وما يشرتط
ال  -أيضًا  -بقوله:
فيه؛ ألنَّ الشروط اليت يف العقد هي أوصاف فيه( )125وعم ً
ال» )126(،وهذا الشرط
«املسلمون على شروطهم ،إالَّ شرطًا أحلَّ حرامًا ،أو حرَّم حال ً
ال حيرِّم حالالً ،وال حيلِّل حرامًا.
( )124سورة املائدة ،آية رقم .1
( )125الشرح املمتع .272/8
( )126مخرجه العخارٍّ معلَّ ًقا بصيغة اجلام م كتا اإلجارة ،57/7اب مجر السمسرة ،وقد وصله ممحد ومبو
داود م القضاء ،اب م الصلل ()3594؛ واحلاكم ( )49 /2ل ميب هريرة ـ  ومخرجه الرتمذٍّ م
األ نام ،اب ما ذكر ل رسول هللا  م الصلل بل ال،از ،رقم ( )1352ل كثري بل عد هللا املاين
ل مبيه ل جده َّ
من رسول هللا  قال «الصلل جائا بل املسلمل ،إسَّ صل ً ا َّرم السً مو م َّع
ر ًاما ،واملسلمون ل شروطهم ،إسَّ شرطًا َّرم السً مو م َّع ر ًاما» ،وقال « سل ص يل» ،وم
ضعفه ممحد وابل معل (ال ر «هتذيب الس،ل» ،213/5ولل ديح شاهد ل
إس،اده كثري بل عد هللاَّ ،
ائشة و ٍ
ملس رض هللا ،هما ،مخرجه الدارقطين ،28-27/3واحلاكم ،50-49/2بلفظ «املسلمون ،د=
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وقوله َ« : أحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ ِمنْ الشُّرُوطِ َأنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
ا ْلفُرُوجَ».

()127

احلال الثانية :أالَّ تكون الزوجة قد اشرتطت هذا الشرط هي وال أهلها ،ففي
هذه احلالة ال جيوز هلا اخلروج من بيت زوجها؛ ألنَّ األصل بقاؤها يف بيته؛ للقيام
حبقوقه من اخلدمة واالستمتاع وحنوهما ،فإن خرجت ونهاها ومل جتـبه :ترتَّب على
خروجها أمران:
األمر األول :أنها تكون ناشزًا ،عاصي ًة هلل ورسوله.

()128

األمر الثاين :أنها إذا خرجت بغري إذن الزوج ،واستغرق خروجها الوقت كلَّه
ال ونهارًا ،أو أكثره سقطت نفقتها كاملةً ،وإن استغرق خروجها نصف الوقت،
لي ً
أو بعضه :سقط من نفقتها بقدر الزمن الذي قضته خارج بيت زوجها ،وال تسقط
نفقتها كاملةً ،وهو وجهٌ يف مذهب الشافعية( .)129وقولٌ لبعض احلنابلة ،قال يف مطالب
=شروطهم ما واف احل َّ » ،ولنل إس،اده واهٍ كما قاله احلافظ م «التلخيص» ( ،)1195ولقع تضعيف
ميضا ابل القطان م «بيان الوهم واإليهام» رقم ( ،)1299ومل
احلديح ل ابل ام ،و عد احل  ،وضعَّفه ً
ص َّ ه ف له ل ر إىل تعدد طرقه ،وهللا م لم ،ال ر إرواء الغليع .142/5
( ) 127مخرجه العخارٍّ م الشروط /اب الشروط م املهر ،د قد ال،ناح ()2721؛ ومسلم م ال،ناح /اب
الوفاء ابلشروط م ال،ناح ( )1418ل قعة بل امر ـ رض هللا ،ه.
( )128تفسري اإلمام الشافع  ،601/2واجملموأ شرح املهذ  ،238/18واملعدأ م شرح املق،ع ،155/7
وكشاف الق،اأ .473/5
( )129قال مبو امد حممد بل حممد الغاايل م كتابه الوسيط م املذهب  214/6ل موالع لفقة الاوجة
يوما مل تست َّ لفقةَ ذل اليوم ،وال،شوز م بعض اليوم هع يسقط
األربعة " األول ال،شوز ،ف ذا لشات ً
مجلةَ ال،فقة؟ فيه وجهان م دمها لعم؛ َّ
ألن نم اليوم الوا د س يتععض .والثاين مله يوزَّأ ل مقدار
الامان ،إسَّ إذا كال ت،شا ابل،هار دو َن الليع ،مو ل العنس ،ف له يتشطَّر ،وس ي ،ر إىل مقدار األزم،ة"
وقريب م،ه م روضة الطالعل .57/9

م نام لفقة الاوجة العاملة

1473

أولي النهى( :)130وتشطَّر النفقة ليالً ،بأن تطيع نهارًا ،ومتنع ليالً ،أو ناشزٍ بعض
أحدهما ،"...لكنه ضبط التقدير :بالنصف ،فقال :تعطى الزوجة نصف النفقة،
ويسقط النصف اآلخر ،مقابل اجلزء من الزمن الذي فوتته على زوجها؛ لصعوبة
تقديرها مبا يساوي الزمن؛ ألنَّ هذا قد يكون حملَّ نزاعٍ بني الزوجني ال يكاد ينتهي،
وهو كالم له وجهٌ قوي ،والتفصيل يف نفقة الزوجة املذكورة يف هذا املطلب هو مقتضى
عدل الشريعة السمحة ،ومجعٌ بني القولني ،ولباسٌ لكلِّ حالةٍ بلباسها الصاحل هلا،
ل مع كل حالة حبسبها .واهلل أعلم.
وتعام ٌ
وسثب اخلالف يف هذه املسألة :هل جتب النفقة مبجرَّد العقد ،ولو مل حيصل
متكنيٌ؟ أو ال جتب إالَّ بالتمكني؟ ،ثالثة أقوا ٍل ألهل العلم:
القول األول :أنها جتب بالتمكني على حسب اإلمكان؛ ألنَّ العقد قد أوجب
املهر ،فتكون النفقة عوضًا عن التمكني واالحتباس يف حَبَالَتِه ،وهو املذهب عند
املالكية )131(،قو ٌل يف مذهب الشافعية )132(،ومذهب احلنابلة.

()133

القول الثاين :أنها جتب مبجرَّد العقد ،بشرط عدم النشوز ،وال جتب بالتمكني،
بدليل وجوبها للرتقاء )134(،واملريضة ،فكأنَّ العقد موجب للنفقة ،والنشوز مسقطٌ
هلا ،وهو مذهب احلنفية )135(،والشافعية(.)136
( )130م شرح غاية امل،ته  ،للعالمة مصطف السيوط الر يعاين .241/8
( )131مواهب اجلليع  ،183/4والتا واإلكليع  ،188/4و اشية الدسوق .343/2
( )132الوسيط م املذهب ،أليب امد الغاايل  ،214/6وهناية املطلب  ،452/15ومسىن املطالب .432/3
( )133ي ،ر املغين سبل قدامة .236/8
( ) 134املرمة الرتقاء مل ال،ساء ه اليت س يسل ذكر الرجع م فرجها؛ لشدة الضمامه وضيقه ،مجهرة اللغة،
حملمد بل احلسل األزدٍّ  ،393/1وهتذيب اللغة  ،61/9وجممع اللغة سبل فارز  ،ص .418
( )135املعسوط للسرخس  ،198/5والع،اية شرح اهلداية .697/5
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القول الثال  :أنها جتب النفقة بالعقد والتمكني معًا ،وهو قولٌ يف مذهب
الشافعية()137؛ بدليل :أنها لو وجبت بالعقد فقط مل تسقط بالنشوز قياسًا على املهر،
ولو وجبت مبجرَّد التمكني لوجبت للموطوءة بالشبهة إذا مكَّنت من نفسها ،والنفقة ال
جتب للموطوءة بالشبهة اتفاقًا ،فدلَّ على أنها ال جتب إالَّ مبجموع األمرين ،العقد
والتمكني ،وال جتب بأحدهما دون اآلخر(.)138
والراجح- :واهلل أعلم  -هو القول األول؛ لقوة تعليله ووجاهته ،يف مقابل
ضعف التعليل للقولني األخريين.
وتظهر مثرة اخلالف :فيما إذا تنازعا يف النشوز ،فإن قلنا :جتب النفقة مبجرَّد
العقد فالقول قوهلا ،سواء حتقَّ ق التمكني واالحنباس أم ال؛ ألنَّ وجوبها بالعقد ال
بغريه ،وإن قلنا :ال جتب إالَّ بالتمكني فالقول قوله ،وعليها إثبات التمكني،
وكذلك إذا مل يطالب بتسليم الزوجة إليه ،وهي ساكتة ،إن قلنا :جتب بالتمكني
فال نفقة هلا؛ لعدم حصول سببها ،وإن قلنا :جتب بالعقد وجبت نفقتها عليه؛ إذ
ال نشوز منها(.)139
وبناء على ذلك :فمن يرى النشوز مسقطًا للنفقة  -يف مسألتنا هذه  -قال:
ً
بسقوط نفقة الزوجة حال خروجها للعمل بدون رضا زوجها ،وهم أصحاب القول

( )136الوسيط م املذهب ،أليب امد الغاايل  ،214/6وهناية املطلب  ،452/15ومسىن املطالب ،432/3
وفقه األسرة ،ألمحد ل طه راين ،ص .184
( )137روضة الطالعل  ،57/9ومسىن املطالب .433/3
( )138املصدريل السابقل.
( )139املصادر السابقة.
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الثاني ،ومن ال يراه مسقطًا قال ببقاء وجوب نفقتها على زوجها حال خروجها من بيته
بغري إذنه(.)140
املطلب الثال  :أثر عمل الزوجة خارج بيت زوجها بدون رضاه
أثر عمل الزوجة العاملة خارج بيت الزوج :ما تضمنه املطلب األول من
اخلالف يف املسألة ،فعلى رأي احلنفية،

()141

والشافعية،

()142

واحلنابلة( :)143يكون

األثر املرتتِّب على عمل الزوجة خارج بيت زوجها أمرين:
األمر األول :سقوط نفقتها كاملةً ،سواء استغرق عملها الوقت كلَّه من ليلٍ
ونهار ،أو استغرق كثريًا منه أو قليالً ،طاملا كان خروجها للعمل بغري رضًا منه وال
إذن؛ معلِّلني ذلك :بأنَّ تسليمها نفسها ،وخدمتها له ناقصني ،وهي ال تستحقُّ النفقة
إالَّ بالتسليم واخلدمة كاملني كما يقولون،

()144

وقد تقدَّم بيان ذلك ومناقشته

بالتفصيل.

( )140الوسيط م املذهب  ،214/6وهناية املطلب  ،452/15ومسىن املطالب  ،432/3والفروأ وتص يل
الشْيـعَاين.294/2
الفروأ  ،300/9وليع املار بشرح دليع الطالب ،لععد القادر َّ
( )141الع ر الرائ  ،195/4وبدائع الص،ائع  ،22/4و اشية رد احملتار.577/3
( )142هناية املطلب  ،452/15واجملموأ لل،ووٍّ  ،238/18واحلاوٍّ النعري.445/11
( )143املعدأ  ،155/7والفروأ  ،326/7وكشاف الق،اأ  .473/5قال الشعيب "ليس للعاصية لفقة إذا
ص زوجها فخرج بغري إذله"مخرجه عد الرزاق الص،عاين م املص،ف  ،12352وسئع احلسل
العصرٍّ -رمحه هللا -ل امرمة خرج مر ٍ
اغمة لاوجها ،مهلا لفقة؟ قال " هلا جوال مل ترا ".
( )144اشية رد احملتار ،577/3وروضة الطالعل  ،474/6وهناية املطلب  ،452/15واملعدأ م شرح
املق،ع ،155/7وكشاف الق،اأ .473/5
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األمر الثاين :وصف الزوجة بالنشوز ،بسبب عملها خارج بيت الزوج بدون
رضاه ،فتكون عاصيةً هلل ورسوله ،وكلُّ واحدٍ من األمرين يقتضي سقوط
نفقتها(.)145
()147

وعلى رأي املالكية( ،)146والظاهرية،

واحلكم بن عتيبة( :)148ال يرتتَّب

ال ألدلَّة الكتاب والسنَّة الدالَّة على
على عملها خارج بيت زوجها سقوط نفقتها؛ إعما ً
وجوبها على زوجها ،وقد تقدَّم سردها ومناقشتها فيما مضى .وتقدَّم بيان الراجح:
بأنَّ نفقتها ال تسقط كاملةً إالَّ إذا استغرق عملها خارج البيت الوقت كلَّه ،وإالَّ سقط
من نفقتها بقدر الزمن الذي قضته خارج بيت زوجها ،وال تسقط نفقتها كاملةً ،وقد
تقدَّم بيان ذلك مفصالً ،واهلل  -تعاىل  -أعلم.

( )145املص،ف ،لععدالرزاق بل مهَّام الص،عاين ،12352روضة الطالعل ،474/6وهناية املطلب ،452/15
واملعدأ م شرح املق،ع ،155/7وكشاف الق،اأ .473/5
( )146مواهب اجلليع  ،183/4والتا واإلكليع  ،188/4و اشية الدسوق  .343/2و نم ابل رشد
ل هذا القول ابلشذوذ ،كما م بداية اجملتهد  .41/2واختلف املالنية م وجو لفقة ال،اشا ل
زوجها ل رميل  -1فع،د ابل املواز -وهو مذكور ل مال  ،ورواه ل ابل القاسم ،ومثله س ،ونَّ -من هلا
ال،فقة -2 .وقال العغداديون مل املالنية س لفقة هلا؛ ألهنا م،عته مل الوطء الذٍّ هو وض ال،فقة ،وا تلَّوا إبجيا
ال،فقة ل الاو إذا د للع،اء.
( )147احملل .89/10
( )148ي ،ر املغين سبل قدامة .236/8
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اخل صامتة
يف خامتة هذا البحث أمحد اهلل تعاىل أن يسر إمتامه ،وأشري هنا إىل أهمِّ النتائج
التالية:
- 1أنَّ األصل ثبوت نفقة الزوجة على زوجها بإمجاع أهل العلم ،ما مل
تتسبب هي بسقوطها كلًِّيا ،أو جزئيًا.
- 2أنه إذا أذن الزوج لزوجته باخلروج لعملها اخلاص ،وتنازل عن حقه يف
التمكني واالحنباس فلها النفقة كاملةً ،وال يسقط منها شيء.
- 3إذا خرجت الزوجة بدون إذن زوجها لعملها اخلاص ،ونهاها ومل تنت ِه
فإنه يسقط من نفقتها بقدر ما استغرقته من الزمن خارج بيت الزوج.
هذا ما تيسر لي إعداده ومجعه يف هذا املوضوع ،واهللَ  -تعاىل  -أسأل أن
جيعله خالصًا لوجهه ،موافقًا ملرضاته ،وللصواب من القول ،إنه على كل شيء قدير،
وصلى اهلل وسلَّم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه والتابعني.
املصادر
[ ]1

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل حملمد ناصر الدين األلباني املتوفى
(1420هـ) إشراف :زهري الشاويش ،نشر املكتب اإلسالمي ،بريوت،
الطبعة :الثانية 1405هـ 1985 -م ،تسعة أجزاء.

[]2

أسنى املطالب شرح روض الطالب ،لزكريا األنصاري ،نشر :دار الكتب العلمية
بريوت ،الطبعة :األوىل ،حتقيق :د .حممد حممد تامر ،عدد األجزاء .4/
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[ ]3

اإلشراف على مذاهب العلماء ،ألبي بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر
النيسابوري (املتوفى319 :هـ) حتقيق :صغري أمحد األنصاري أبو محاد،
نشر :مكتبة مكة الثقافية ،رأس اخليمة ،اإلمارات العربية ،املتحدة ،الطبعة:
األوىل1425 ،هـ  2004 -م ،عدد األجزاء 10 :اإلشراف البن املنذر.

[ ]4

أحكام القرآن ،لإلمام حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن
عبداملطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي (املتوفى204 :هـ) نشر:
دار املعرفة ،بريوت ،بدون تاريخ طبع ،سنة1410 :هـ1990/م،
عدد األجزاء.8:

[ ]5

اإلنصاف .للمرداوي ،علي بن سليمان (ت885 :هـ) طبعة دار إحياء الرتاث،
لبنان بريوت.

[ ]6

البحر الرَّائق شرح كنـز الدقائق ،لزين العابدين إبراهيم ،املعروف بابن جنيم
احلنفي (ت970 :هـ) الطَّبعة الثانية ،نشر دار املعرفة ،بريوت البنان.

[ ]7

البحر احمليط يف التفسري ،ألبي حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن
حيان أثري الدين األندلسي (املتوفى745 :هـ) حتقيق :صدقي حممد مجيل،
نشر :دار الفكر ،بريوت ،الطبعة 1420 :هـ.

[ ]8

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ألبي بكر عالء الدِّين الكاساني (ت587 :
هـ) نشر دار الكتاب العربي ،الطبعة الثانية ،بريوت1982 ،م.

[ ]9

بداية اجملتهد ونهاية املقتصد حملمد بن أمحد ابن رشد املالكي( ،ت595 :هـ)
نشر دار الفكر ،بريوت.
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[ ]10البناية شرح اهلداية ،حملمود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابي
احلنفي بدر الدين العيين( ،املتوفى855 :هـ) نشر :دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  2000 -م ،عدد األجزاء.13 :
[ ]11البهجة يف شرح التحفة ،ألبي احلسن علي بن عبد السالم التسولي (ت:
1258هـ) نشر دار الكتب العلمية ،لبنان ،بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،هـ
حتقيق :حممد عبد القادر شاهني.
[ ]12البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،ألبي احلسني حييى بن أبي اخلري بن سامل
العمراني اليمين الشافعي( ،املتوفى558 :هـ) حتقيق :قاسم حممد النوري،
نشر :دار املنهاج ،جدة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ 2000 ،م ،عدد
األجزاء.13 :
[ ]13تاج العروس من جواهر القاموس ،حملمد مرتضى احلسيين الزبيدي (ت
 )1205نشر دار اهلداية ،حتقيق :جمموعة من احملققني.
[ ]14التاج واإلكليل ملختصر خليل ،حملمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف
العبدري الغرناطي ،املالكي (املتوفى897 :هـ) نشر :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األوىل1416 ،هـ ،عدد األجزاء.8 :
[ ]15تفسري اإلمام الشافعي ،حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد
املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي (املتوفى204 :هـ) مجع وحتقيق
ودراسة :د .أمحد بن مصطفى الفرَّان( ،رسالة دكتوراه) نشر :دار التدمرية،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل ،1427 :عدد األجزاء.3 :

حممد ممحد ل واصع

1480

[ ]16تفسري املاوردي ،علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري
باملاوردي (املتوفى450 :هـ) حتقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم،
نشر :دار الكتب العلمية بريوت ،عدد األجزاء.6 :
[ ]17التلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري ،ألمحد بن علي بن حجر
العسقالني (ت852 :هـ) نشر املدينة املنورة1384 ،هـ حتقيق :عبد اهلل هاشم
اليماني املدني.
[ ]18جامع البيان يف تأويل القرآن ،حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي
الطربي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر نشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
لعام 1420 :هـ.
[ ]19اجلامع ألحكام القرآن ،حملمد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح األنصاري
اخلزرجي القرطيب ،حتقيق :أمحد الربدوني ،وإبراهيم أطفيش ،نشر :دار
الكتب املصرية القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ.
[ ]20جواهر اإلكليل ،شرح خمتصر خليل ،لصاحل عبد السميع اآلبي ،األزهري،
طبع ونشر :دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]21اجلامع الصحيح (املعروف بسنن الرتمذي) ألبي عيسى حممد بن عيسى
الرتمذي( ،ت279 :هـ) نشر دار إحياء التُّراث العربي ،بريوت ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرين.
[ ]22اجلامع الصحيح ،حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبي عبد
اهلل ،املتوفى256 :هـ نشر :دار الشعب القاهرة ،الطبعة :األوىل– 1407 ،
 ،1987عدد األجزاء.9 :
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[ ]23جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود ،لشمس الدين حممد بن أمحد
بن علي بن عبد اخلالق ،املنهاجي األسيوطي ،ثم القاهري الشافعي (املتوفى:
880هـ) ،حتقيق :مسعد عبد احلميد حممد السعدني ،نشر :دار الكتب العلمية
بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1417 ،هـ  1996 -م
[ ]24حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حملمد عرفة الدسوقي (ت1230هـ) نشر
دار الفكر ،بريوت ،حتقيق :حممد عليش.
[ ]25حاشية رد احملتار على الدر املختار ،حملمد أمني بن عمر بن عابدين( ،ت:
1252هـ) نشر دار الفكر ،لبنان بريوت 1421 ،هـ.
[ ]26احلاوي الكبري ،لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي (ت450 :هـ) نشر دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1419 ،هـ حتقيق :علي حممد
معوض ،وعادل أمحد عبد املوجود.
[ ]27حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع ،لعبد الرمحن بن حممد بن قاسم
احلنبلي النجدي (املتوفى392 :هـ) بدون نشر ،الطبعة :األوىل  1397 -هـ،
عدد األجزاء 7 :أجزاء.
[ ]28حاشية الصاوي على الشرح الصغري (الشرح الصغري هو شرح الشيخ الدردير
لكتابه املسمى أقرب املسالك ِل َمذْهَبِ ا ْلِإمَامِ مَالِكٍ) ألمحد بن حممد اخللوتي،
الشهري بالصاوي املالكي (املتوفى1241 :هـ) نشر :دار املعارف ،بدون طبعة
وال تاريخ ،عدد األجزاء.4 :
[ ]29حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ،لعلي بن أمحد بن مكرم
الصعيدي ،العدوي (املتوفى1189 :هـ) حتقيق :يوسف الشيخ حممد البقاعي،
نشر :دار الفكر بريوت ،بدون طبعة ،نشر عام1414 :هـ ،عدد األجزاء.2 :
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[ ]30حاشية قليوبي وعمرية على شرح احمللَّى على املنهاج ،ألبي العباس أمحد بن
أمحد سالمة القليوبي ،والشيخ عمرية ،طبع ونشر :دار إحياء الكتب العربية،
بدون تاريخ.
[ ]31احلجة على أهل املدينة ،ألبي عبد اهلل عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد
الشيباني (املتوفى189 :هـ) حتقيق :مهدي حسن الكيالني القادري ،نشر:
عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة :الثالثة1403 ،هـ ،أربعة أجزاء.
[ ]32االختيار لتعليل املختار ،لعبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي ،جمد
الدين احلنفي (املتوفى683 :هـ) تعليقات :حممود أبو دقيقة نشر :مطبعة احلليب
 القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية ،بريوت ،نشر 1356 :هـ ،عدداألجزاء.5 :
[ ]33خالصة البدر املنري ،لعمر بن علي ابن امللقِّن األنصاري ،املتوفى سنة:
804هـ ،طبع ونشر مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة األوىل ،سنة1410 :هـ،
حتقيق محدي عبد اجمليد إمساعيل السلفي.
[ ]34روضة الطالبني ،ليحي بن شرف النووي ،الطبعة الثانية( ،ت 676هـ) املكتب
اإلسالمي ،بريوت1405 ،هـ .روضة الطالبني ،للنووي
[ ]35سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث السجستاني( ،ت 275هـ ) ،نشر دار
الفكر ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد.
[ ]36سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى أبي عيسى الرتمذي السلمي ،نشر :دار إحياء
الرتاث العربي ،بريوت ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،عدد األجزاء.5 :
[ ]37سنن الدار قطين ،لعلي بن عمر الدار قطين (ت385 :هـ) نشر دار املعرفة،
بريوت1386 ،هـ حتقيق :السيد عبد اهلل هاشم مياني.
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[ ]38السنن الكربى ،ألبي عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساني،
النسائي (املتوفى303 :هـ) حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب،
أشرف عليه :شعيب األرناؤوط ،تقديم د /الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ ،عدد األجزاء 10( :و 2فهارس).
[ ]39السنن الكربى ،ألمحد بن احلسني بن علي البيهقي ،نشر :جملس دائرة املعارف
النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد ،الطبعة :األوىل ،سنة1344 :هـ،
عدد األجزاء.10 :
[ ]40سري أعالم النبالء ،لشمس الدين أبي عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن
قَايْماز الذهيب (املتوفى748 :هـ) نشر :دار احلديث  -القاهرة ،الطبعة:
1427هـ 2006-م ،عدد األجزاء.18 :
[ ]41شرح اخلرشي على خمتصر خليل ،حملمد بن علي اخلرشي (ت1101 :هـ) .دار
صادر بريوت.
[ ]42شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،لشمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي
املصري احلنبلي (املتوفى772 :هـ) نشر :دار العبيكان ،الطبعة :األوىل،
1413هـ ،عدد األجزاء.7 :
[ ]43شرح صحيح البخاري ،ألبي احلسن علي بن خلف ،املعروف بابن بطال،
(ت449 :هـ) نشر مكتبة الرشد ،الطبعة الثانية ،حتقيق :ياسر إبراهيم،
السعودية ،الرياض 1423هـ.
[ ]44الشرح الصغري ،ألبي الربكات أمحد بن حممد العدوي ،الشهري بالدردير،
املتوفى1201 :هـ ،بدون تاريخ وال مكان طبع.
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[ ]45الشرح الكبري على منت املقنع ،لعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة
املقدسي اجلماعيلي احلنبلي ،أبو الفرج ،مشس الدين (املتوفى682 :هـ) نشر:
دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،أشرف على طباعته :حممد رشيد رضا
صاحب املنار.
[ ]46الشرح الكبري على خمتصر خليل ،ألبي الربكات أمحد الدردير( ،ت 1201هـ)
طبعة دار الفكر ،بريوت.
[ ]47الشرح املمتع على زاد املستقنع ،لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني،
املتوفى سنة1421 :هـ نشر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل ،سنة:
1422هـ 1428 -هـ عدد األجزاء.15 :
[ ]48شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أولي النهى لشرح املنتهى ،ملنصور بن
يونس بن إدريس البهوتي ( ت1051 :هـ ) نشر عامل الكتب ،بريوت،
 ،1996الطبعة الثانية.
[ ]49صحيح البخاري ،حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد
اهلل (املتوفى256 :هـ) ،حسب ترقيم فتح الباري ،نشر :دار الشعب،
القاهرة ،الطبعة :األوىل1407 ،هـ عدد األجزاء.9 :
[ ]50صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حملمد بن حبان البسيت (ت354 :هـ) نشر
مؤسسة الرسالة ،بريوت 1414هـ الطبعة الثانية ،حتقيق :شعيب األرنؤوط.
[ ]51صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ( ت261 :هـ ) نشر دار
إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي.
[ ]52فتاوى دار اإلفتاء املصريةاء ،املؤلِّف :جمموعةٌ من علماء دار اإلفتاء املصرية،
بدون تاريخ ،وال مكان طبع.
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[ ]53فتح القدير ،لكمال الدِّين حممد بن عبد الواحد السيواسي ،املعروف بابن
اهلمام (املتوفى861 :هـ) ،بدون تاريخ ،وال مكان طبع.
[ ]54فتح القدير ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاني اليمين (املتوفى:
1250هـ) نشر :دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت ،الطبعة:
األوىل 1414 -هـ .فتح القدير ،البن اهلمام.
[ ]55الفروع ومعه تصحيح الفروع ،لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي ،تأليف:
حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج احلنبلي (املتوفى763 :هـ) حتقيق :عبد اهلل بن
عبد احملسن الرتكي ،نشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل 1424هـ2003 ،
م ،عدد األجزاء.11 :
[ ]56الفقه اإلسالمي وأدلَّته ،الشامل لألدلَّة الشرعية واآلراء املذهبية ،وأهم
النظريات الفقهية ،د .وهبه الزحيلي ،نشر دار الفكر بدمشق ،الطبعة الرابعة
املنقحة واملعدلة ،عدد األجزاء.)10( :
[ ]57الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية ،لزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا
األنصاري( ،املتوفى926 :هـ) نشر :املطبعة امليمنية ،بدون تاريخ طبع وال
نشر ،عدد األجزاء.5 :
[ ]58القاموس احمليط ،حملمد بن يعقوب الفريوز أبادي( ،املتوفى817 :هـ) حتقيق:
مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،بإشراف :حممد نعيم العرقسُوسي،
نشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت لبنان ،الطبعة:
الثامنة1426 ،هـ 2005 -م ،عدد األجزاء.1 :
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[ ]59القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب األربعة ،لـ د .حممد مصطفى الزحيلي،
عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الشارقة ،نشر :دار الفكر
دمشق ،الطبعة :األوىل 1427 ،هـ 2006 ،م ،عدد األجزاء.2 :
[ ]60القوانني الفقهية ،حملمد بن أمحد ابن جزي( ،ت741 :هـ) الطَّبعة الثانية،
1989م ،دار الكتاب العربي ،بريوت.
[ ]61الكايف يف فقه أهل املدينة ،ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري،
الطبعة األوىل 1407 ،هـ دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]62كشَّاف القناع عن منت اإلقناع ،ملنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت:
1051هـ) نشر دار الفكر ،بريوت1402 ،هـ ،حتقيق :هالل مصيلحي.
[ ]63كفاية األخيار يف حل غاية االختصار ،ألبي بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن
حريز بن معلَّى احلسيين احلصين ،تقي الدين الشافعي (املتوفى829 :هـ)
حتقيق :علي عبد احلميد بلطجي ،وحممد وهيب سليمان ،نشر :دار اخلري،
دمشق ،الطبعة :األوىل1994 ،م ،عدد األجزاء.1 :
[ ]64لسان العرب ،حملمد بن مكرم بن علي ،مجال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعى اإلفريقي( ،املتوفى711 :هـ) نشر :دار صادر بريوت ،الطبعة:
الثالثة  1414ه ،عدد األجزاء.15 :
[ ]65املبدع يف شرح املقنع ،إلبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح ،أبي
إسحاق ،برهان الدين (املتوفى884 :هـ) نشر :دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،الطبعة :األوىل 1418 ،هـ  1997 -م ،عدد األجزاء.8 :
[ ]66املبسوط ،لشمس الدين أبو بكر حممد بن سهل السرخسي (ت409 :هـ) نشر
دار املعرفة ،بريوت.
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[ ]67اجملموع شرح املهذب ،ليحي بن شرف النووي ،نشر دار الفكر ،بريوت،
1997م.
[ ]68جممع األنهر ،شرح ملتقى األحبر ،لعبد الرمحن بن حممد بن سليمان املعروف:
بشيخي زاده ،أو بداماد أفندي (املتوفى1078 :هـ) نشر :دار إحياء الرتاث
العربي ،الطبعة :بدون طبعة ،وال تاريخ ،العدد :جزءان.
[ ]69احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،لعبد السالم بن عبد اهلل بن
اخلضر بن حممد ،ابن تيمية احلراني ،املكنَّى بأبي الربكات( ،املتوفى652 :هـ)
نشر :مكتبة املعارف الرياض ،الطبعة الثانية1404 ،هـ 1984-م ،عدد
األجزاء.2 :
[ ]70احمللى باآلثار ،ألبي حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب
الظاهري( ،املتوفى456 :هـ) نشر :دار الفكر ،بريوت ،بدون طبعة وال
تاريخ .عدد األجزاء.12 :
[ ]71مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،لعبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي ،حققه
وخرج أحاديثه :يوسف علي بديوي ،راجعه وقدم له :حميي الدين ديب
مستو ،نشر :دار الكلم الطيب ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ -
 1998م ،عدد األجزاء.3 :
[ ]72املدونة الكربى ،ملالك بن أنس األصبحي (ت 179هـ) .نشر دار صادر،
بريوت.
[ ]73املسند ،ألبي عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيـباني (ت241 :هـ) نشر مؤسسة
قرطبة ،مصر.
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[ ]74مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ،إلسحاق بن منصور بن
بهرام ،أبي يعقوب املروزي ،املعروف بالكوسج (املتوفى251 :هـ) نشر:
عمادة البحث العلمي ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل1425 ،هـ 2002 -م ،عدد األجزاء.9 :
[ ]75املستدرك على الصحيحني ،ألبي عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن
محدويه بن نُعيم النيسابوري املعروف بابن البيع (املتوفى405 :هـ) حتقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،نشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل،
 ،1990- 1411عدد األجزاء.4 :
[ ]76املصنَّف ألبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع احلمريي اليماني الصنعاني
(املتوفى211 :هـ) حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،نشر :اجمللس العلمي
اهلند ،الطبعة :الثانية ،1403 ،املكتب اإلسالمي بريوت ،عدد األجزاء.11 :
[ ]77مطالب أولي النهى يف شرح غاية املنتهى ،ملصطفى السيوطي الرحيباني ،املتوفى
سنة1243 :هـ) نشر املكتب اإلسالمي  ،1961الطبعة :الثانية1415 ،هـ -
1994م ،عدد األجزاء.6 :
[ ]78املعجم األوسط ،ألبي القاسم سليمان بن أمحد الطرباني ،نشر :دار احلرمني
القاهرة ،سنة ،1415 :حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ،عبد احملسن بن
إبراهيم احلسيين ،عشرة أجزاء.
[ ]79املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباني ،ألبي حممد ،موفق الدين عبد اهلل
بن أمحد بن حممد ،الشهري بابن قدامة املقدسي رمحه اهلل تعاىل (املتوفى:
620هـ) ط :دار الفكر.
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[ ]80مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج ،حملمد بن أمحد اخلطيب الشربيين،
(ت977 :هـ) نشر دار الفكر ،بريوت.
[ ]81مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،لشمس الدين أبي عبد اهلل حممد بن حممد
بن عبد الرمحن الطرابلسي املغربي ،املعروف باحلطاب الرُّعيين املالكي
(املتوفى954 :هـ) نشر :دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،هـ 1992 -م،
عدد األجزاء.6 :
[ ]82املوسوعة الفقهية التابعة لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية ،الطبعة
الثانية1427 ،هـ دار السالسل الكويت.
[ ]83املوسوعة الفقهية امليسرة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة ،حلسني بن عودة
العوايشة ،نشر :املكتبة اإلسالمية (عمان ،األردن ،دار ابن حزم (بريوت،
لبنان ،الطبعة :األوىل ،من  1429 - 1423هـ ،عدد األجزاء.7 :
[ ]84منار السبيل يف شرح الدليل ،البن ضويان ،إبراهيم بن حممد بن سامل
(املتوفى1353 :هـ) حتقيق :زهري الشاويش ،نشر :املكتب اإلسالمي،
الطبعة :السابعة  1409هـ 1989-م ،عدد األجزاء.2 :
[ ]85املُنجد يف اللغة ،لعلي بن احلسن اهلُنائي األزدي ،أبو احلسن امللقب بـ «كراع
النمل» (املتوفى :بعد 309هـ) حتقيق :دكتور أمحد خمتار عمر ،والدكتور
ضاحي عبد الباقي ،نشر :عامل الكتب ،القاهرة ،الطبعة :الثانية 1988 ،م،
عدد األجزاء.1 :
[ ]86املهذب ،ألبي إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي ( ت476 :هـ ) حتقيق :د.
حممد الزحيلي ،طبعة 1417هـ دار الفكر دمشق.
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[ ]87نَ ْيلُ املَآرِب بشَرح َدلِيلُ الطَّالِب ،لعبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن
أبي تغلب بن سامل التغليب الشَّيْبَاني (املتوفى1135 :هـ) حتقيق :الدكتور حممد
سُليمان عبد اهلل األشقر ،رمحه اهلل ،نشر :مكتبة الفالح ،الكويت ،الطبعة:
األوىل 1403 ،هـ  1983 -م ،عدد األجزاء.2 :
[ ]88نهاية املطلب يف دراية املذهب ،لعبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد
اجلويين ،أبي املعالي ،امللقب بإمام احلرمني (املتوفى478 :هـ) حققه وصنع
فهارسه :أ .د .عبد العظيم حممود الدّيب ،نشر :دار املنهاج ،الطبعة :األوىل،
1428هـ 2007-م.
[ ]89الوسيط يف املذهب ألبي حامد حممد بن حممد الغزالي الطوسي (املتوفى:
505هـ) حتقيق :أمحد حممود إبراهيم ،حممد حممد تامر ،نشر :دار السالم
القاهرة ،الطبعة :األوىل ،1417 ،عدد األجزاء.7 :
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(The provisions of the expense of the working wife in Islamic jurisprudence)
Dr. Mohammed Ahmad Ali wasel
The associate professor in Qassim University
college of Sharia , department of Fiqh

Abstract. The summary of this topic is the expense for wife is due to her husband as the scientist said,
and this mentioned in the holy Quran and prophetic tradition. But the expense on the husband is in some
conditions:
1- The disobedience of wife.
2- The wife who is small and can not copulation with her.
3- The wife is busy about her husband without his permission, but if she is very busy about the
husband's rights without his permission and without legitimate excuse, the expense will down of her even
if she is leaved some of these rights, her expense will down as much as down of the husband's rights. But
if she is work for her self in her husband's home and dose not wasted of his rights the expense of her dose
not down because she is sit in her husband home, and the expense not down if she is worked out of her
home with her husband permission. But if the wife is conditioned on her husband in the marriage contract
to work out of his home and the husband accepted this condition, the expense also not down.
4- If the wife doing some thing very bad, the expense will down through her waiting after she is
leave the husband.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)4ص ص ( ،1517-1493شوال 1436هـ/يوليو 2015م)

تقومي النظر يف منهاج العز بن عبد السالم يف قواعده الكربى
"حتليل داخلي للنظر املصلحي"
د .حممد الريوش

ابحث يف الفقه وأصوله
خريج مؤسسة دار احلديث احلسنية للدراسات اإلسالمية العليا – اململكة املغربية  -الرابط.
الربيد اإللكرتوينeriouiche@gmail.com :
حبث معنون ب:
عز وجل ،وبعد؛ فهذا ٌ
رب العاملني محدا يليق به ّ
ملخص البحث .احلمد هلل ّ
تقومي النظر يف منهاج العز بن عبد السالم يف قواعده الكربى "حتليل داخلي للنظر املصلحي"
انقش ـ فيــه مواــوح املصــلحة مــن خــالل اــاب القواعــد الكــربى للعـ ّـز بــن عبــد الســالم ،نقاشــا منهايــا
مهمـات القواعـد الشـرعية يف الفقـه اإلسـالمي؛ وقـد ّّ
اساحضرت فيه االماـدادات املعرفيـة للمصـلحة ابعابارهـا مـن ّ
العز بن عبد السالم نظـرا ملـا ّلّلـه اابـه مـن رفـرد دـ ّددد يف دـال الاـألليل ا صـوي ،حيـث عم إـد ق قاعـدد
اخايار ّ
فوسـ القـول فيهـا ،حـ
املصاحل اليت راملا ـان دـال القـول فيهـا اـيقا  -يف اـ أصـول الفقـه لـدى املاقـ ّدمني – ّ
ظهــرت معاملهــا ظهــورا ترتّـ عنــه مــا ترتّـ مــن بــروا مبحــث املقاصــد لــدى الشــار الــذين يلونــه م ـن املــؤلفني؛
وحنــين نظــر القــارمي الكــرمي أ ّن هــذا البحــث يعامــد منهاــني :ا ّول مــنهج أصــول الفقــه اســادالال وتعلــيال؛ واللــاين
منهج "اتريخ العلوم" الذي يعامد على حتليل املفاهيم حبس مساقها الاارخيي واماداداهتا وترا ماهتا املعرفية.
وقد جاء هذا املقال يف:
متهيد ومطلبني:
املطل ا ول :مالحظات يف املنهج.
املطل اللاين :حتليل داخلي المادادات النظر املصلحي.
وهللا املوفق للصواب.
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متهيد
يتناول املطلبان الالحقان قضيتني يف غاية األهمية ،يتلخص فحواهما يف :أوال :منهج
العز بن عبد السالم يف عرضه النظر املصلحي؛ ثانيا :حتليل داخلي المتدادات النظر
املصلحي يف باقي القضايا املعرفية األخرى ،حصرت أهمها يف ثالث :العرفان
والعمران وما جرت عليه سنة هللا يف الكون؛ والغرض من عرض هذه القضايا هو
حماولة استنباط الدوافع واألسس املعرفية اليت أسهمت يف بناء الفكر املصلحي عند
العز بن عبد السالم؛ ثم حتقيق النظر يف منهج عرضه للنظر املصلحي ،مبا أتيح له من
وسائل حجاجية :سواء بالتمثيل أو التدليل من كتاب أو سنة أو دليل عقل أو عرف أو
فطرة.
وكأني بالبحث يف هذا املبحث حبثا معرفيا إبستيميا مبعنى من املعاني ،أحاول
جهدي فيه ،بعض بيان وإيضاح للبنية املعرفية للنظر املصلحي؛ واحلقيقة ،أن اقتناص
البنية املعرفية للنظر املصلحي ال تكون بقراءة منتشلة من كتاب ابتداء ،وال مبجرد
مالحظات عابرات مبنية على نظر جتزيئي ألعمال العز ،فمالحظيت العامة هي :أن
هذا الكتاب خصوصا ال يفي الباحث ما يسعى إليه ،إذ البحث حبث يف احلفريات؛
واحلفريات خبصوص فكر العز بن عبد السالم كثرية منتشرة ،ينبغي أن خيصص هلا
حبث خاص مستقل؛ يشمل دراسة لبيئته وعصره وأثر شيوخه يف بناء فكره "املصلحي"
خصوصا ،واملقاصدي عموما ،وعالقة كل ذلك مبحتوى تآليفه.
وبغض النظر عن هذا ،فالسؤال املركزي الذي قاد هذا البحث بادئ األمر :هو
أنَّ مركزية املصلحة يف تراث العز كانت حتوال يف الصناعة األصولية والفقهية بصفة
عامة .فاملالحظ املتتبع املستقرئ كتب األولني يف علم األصول ال جيد مثل هذا الكتاب
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صناعة وال بناء؛( )1وهذا ما جتلى لي من خالل تكرير القراءة تدقيقا يف الكتاب قيد
الدراسة:
املطلب األول :مالحظات يف املنهج
يتناول هذا املطلب نقطتني ،األوىل خبصوص مركزية النظر املصلحي ،أحاول
من خالهلا بيان معنى كون املصلحة كلية وأنها أصل اندرج حتته معظم موضوعات
الكتاب ،ومنهجه يف عرض هذه املوضوعات؛ النقطة الثانية خبصوص تفرع النظر
املصلحي ،قصاراه ملحظان منهجيان :األول :التداخل بني القواعد األصولية
والقواعد الفقهية ،وأن القواعد األصولية فيه عزيزة بينما القواعد الفقهية كثرية غالبها
مكرر؛ الثاني :ملحظ منهجي خبصوص املضمون وما شاب موضوعاته من تكرير
واستطراد.
أوال :مركزية النظر املصلحي:
ذلك أنك ال تكاد جتد املصلحة عند األولني إال يف باب املناسبات والعلل
املندرجني ضمن كتاب القياس وما يستتبعه احلديث يف مبحث املصاحل املرسلة؛
واملصلحة يف نظر العز أصل كلي ـ إذ الشريعة كلها مصاحل ـ بنا على أساسها كتابه
القواعد الكربى؛ يقول العز يف بيان مقاصده من الكتاب« :الغرض من هذا الكتاب
بيان مصاحل الطاعات واملعامالت ،وسائر التصرفات ،ليسعى العباد يف كسبها ،وبيان
مقاصد املخالفات ،ليسعى العباد يف درئها . . .والشريعة كلها نصائح؛ إما بدرء
مفاسد ،أو جبلب مصاحل» . . .؛( )2ثم إن هذا البيان كان تارة على طريقة التقرير،

()3

( )1على ا قل حس ما ياوفر لنا من مؤلفات اليت اعان ابلنظر املصلحي.
( )2العز بن عبد السالم (ت660هـ) القواعد الكربى املوسوم بـ :قواعد ا حكام يف صالح ا انم ،حتقيق :نزيه
مال محاد  -علمان مجعة امريية ،دار القلم ،ط1421 ،1هـ 2000 -م؛ .14/1
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تقريرِ قواعد ضابطة ،وكثريا ما يفعل ذلك يف أوائل فصول الكتاب؛ وتارة على طريقة
التمثيل )4(.وهاتان الطريقتان من أهم السمات اليت اتسم بها هذا الكتاب املدروس؛
وقد نعرب بتعبري أدق عن هذه السمات بقولنا :إن هناك نوعا من التداخل بني منهجي
التقعيد التقريري والتمثيل التفسيي ،أو باألحرى هناك نوع من الرتاوح بني كلتا
الطريقتني ،إذ الكتاب ليس على وزان واحد يف تداول القواعد واملسائل وال على نسق
متسق؛ بل هو يف احلقيقة جمرد عصف ذهين جملموعة من القواعد أبمثلتها التفسيية؛
وبهذا أمكن العز أن جيعل املصلحة مشولية املركزية ،ممتدة يف مباحث أصولية وفقهية
كثرية.
ثانيا :فروعية النظر املصلحي:
هاهنا ميكنين أن أضع تفريقا ـ بني يدي هذه املسألة ـ بني نوعني من النظر
املصلحي عامة :نظر مصلحي على طريقة الفقهاء ممن اعتنوا ابملسائل والفروع ،ونظر
مصلحي على طريقة األصوليني ممن اعتنوا ابلكليات؛ ومفاد هذا التقسيم أن املصلحة
يف ذاتها قِسَم خمتلفة؛ فمن نظر مثال إليها من حيث عمومهااملصلحة العامة .اختار
عدم االلتفات إىل اجلزئيات وخواص األفعال؛ ومن نظر إليها من حيث خصوصها
( )3هي يف احلقيقة لريد و يرادها يف املنت خيل ابملقصود ـ و منا املقصود الانبيه على أمور لية من غري تفري ـ
ونضرب لذلك أمللة :قوله « :معظم مصاحل الدنيا ومفاسدها معروفة ابلعقل ،و ذلك معظم الشرائ . . . .
» نفسه 7 /1؛ وقوله « :املصاحل ارابن :أحدمها حقيقي ،وهو ا فراح واللذات .واللاين :دااي ،وهو
أسباهبا . . .و ذلك املفاسد ارابن :أحدمها حقيقي ،وهو الغموم واآلالم .واللاين :دااي ،وهو أسباهبا»
نفسه  .19 /1وهلم جرا.

( )4ليس املقصود ابلامليل ها هنا القياس ،و منا هو ما يضربه من أمللة اايدد يف البيان ،قوله« :قد ياعارض
أصل ظاهر ،وقد خيالل العلماء يف ترجيح أحدمها ،وال من جهة ونه اساصحااب ،بل ملرجح ينضم ليه من
اخلارج .ولذلك أمللة :أحدها :رني الشوارح يف البلدان :يف جناساه قوالن؛ وأحدمها :أنه جنس؛ لغلبة الظن
عليه .واللاين :أنه راهر ،ن ا صل رهارته ».نفسه .103 /2
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املصلحة اخلاصة .عرفها مبا يتحصل بها من نفع آلحاد املكلفني ،فإن «االلتفات فيه
ابتداء إىل األفراد ،وأما العموم حاصل تبعا»()5؛ وهناك من زاد وجعلها مصاحل كلية
وأخرى بعضية(.)6
وغاية قولي يف هذه املسألة :إن منهج العز يف تناول موضوع املصاحل ،ملا كان
مرتاوحا بني منهجي التقعيد التقريري والتمثيل التفسريي ،أصبح كتابه القواعد الكربى
ذا ميزة خاصة بني املؤلفات اليت هلا نفس االهتمام؛ وفيما يلي أشري إىل نقطتني
منهجيتني:
أ) التداخل بني القواعد األصولية والقواعد الفقهية )7(:على اعتبار أن األوىل
أصل للثانية وتأسيس هلا ،وأن القواعد الفقهية تفصيالت للقواعد األصولية
( )5يراج  :الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حتقيق ودراسة حممد الطاهر امليساوي ،ا ردن :دار
النفائس ،2001 ،ط ،2ص  . 280وجتدر اإلشارد ق أن هذا الاقسيم هو تقسيم ابعابار تعلق املصاحل
بعموم ا مة « ويراد ابلكلية ابصطالحهم ما ان عائد على عموم ا مة عودا ماماثال ،وما ان عائد على
مجاعة عظيمة من ا مة أو قطر ،وابجلزئية ما عدا ذلك » . . .ص .313
( )6ينظر :نور الدين بن خماار اخلادمي ،علم مقاصد الشريعة ،الرايض :مكابة العبيكان ،2001 ،ص  .74ويف
َّل له نور الدين اخلادمي
هذا املقام عندي مالحظة على تقسيم املصلحة ق لية وبعضية ابلشكل الذي مل إ
خلق عندي شيئا من الرتدد ،فهو يقول« :املقاصد الكلية :وهي اليت تعود على عموم ا مة افة ،أو أغلبها،
وملاهلا حفظ النظام ،ومحاية القرآن والسنة من الاحريل والاغيري ،وتنظيم املعامالت ،وبث روح الاسامح ،وتقرير
القيم وا خالق .واملقاصد البعضية :وهي العائدد على بعض الناس ابلنف واخلري وملاهلا :االنافاح ابلبي  ،واملهر،
وا نس اب والد»ص  .74ولإ إع ْمري ن هذا الاقسيم منه حمض اايدد يف الاسمية ،و ال فإنه ال خيالل رأسا ،عما
قدمه الطاهر بن عاشور من تقسيم املصلحة ق عامة وخاصة وما أتبعه هلما من البيان والامليل.
( )7فرق ا سااذ اجليالي املريين ،بني القاعدد ا صولية والقاعدد الفقهية من جهات أذ ر منها :من حيث اجملال:
«فماال القواعد ا صولية ا دلة وا حكام ،والدالالت ،ومقاصد الشريعة؛ أما دال القواعد الفقهية ،فهي
أفعال املكلفني ،سواء ان من العبادات احملضة ،أو من املعامالت ،».يـْنظإر :اجليالي املريين ،القواعد
األصولية عند اإلمام الشاطيب من خالل كتابه املوافقات ،دار ابن عفان /دار ابن القيم ،2002 ،ص .60
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وتفريعات عنها؛ واملالحظ لكتاب القواعد الكربى جيد أن القواعد األصولية فيه
عزيزة ،بينما القواعد الفقهية( )8متوافرة متكاثرة ،وهذا أمر طبيعي ال غبار عليه؛
وهذا باالستقراء منهج للعز مطرد يف كتابه ،إذ ناف عدد هذه القواعد عن مخسني
ومائيت قاعدة ،أغلبها مكرر ذو معنى واحد.
ولنعد للحديث عن القواعد األصولية وحقيقة وجودها يف "القواعد الكربى"،
وقد سبق وأن صرحت أنها عزيزة الوجود مقارنة( )9بالقواعد الفقهية؛ ثم إن التدقيق
فيما ميكن أن يدرج ضمن القواعد الفقهية جندها جمرد ضوابط( ،)10ملا تصل إىل درجة
( )8واملالحظ ها هنا أن القواعد الفقهية اليت تضمنها ااب القواعد الكربى ،ما تزال يف حاجة ق الادقيق
و عادد الصياغة واجلم ب ني القواعد اليت هلا نفس املعىن بصياغات خمالفات ،وهذا أمر حيااج ق جهد
ومداومة نظر . . .و ال واحلال هذه ،فإرالق لفظة "قواعد فقهية" فيه شيء من الااوا ،لكوهنا ليس
قواعد على احلقيقة و ما عرفها ا سااذ حممد الرو ي« :حكم لي ،مساند ق دليل شرعي ،مصوغ صياغة

جتريدية حمكمة ،منطبق على جزئياته ،على سبيل االرراد أو ا غلبية» ،ينظر :حممد الرو ي ،نظرية التقعيد
الفقهي ،وأثرها يف اختالف الفقهاء ،اجلزائر العاصمة /بريوت :دار الصفاء /دار ابن حزم ،ط،2000 ،2

ص 53؛ ونفس ما قيل فيما خيص القاعدد الفقهية ،بقال خبصوص القاعدد ا صولية املاضمنة يف الكااب؛
و ملل ملا سلل من الاعقي أسوق بعضا من القواعد الفقهية:
«ـ من ال ّلك اإلنشاء ال ّلك اإلقرار مبا ال ّلكه من اإلنشاءات.303 /2
ـ من ال ّلك اإلنشاء ال ّلك اإلذن فيه .308 ،259 /2
ـ من ملك نشاء تصرف يف حق من حقوقه فإنه ّلك اإلقرار به .83 /2
ـ من ملك اإلنشاء ملك اإلقرار  » .93 ،91 ،70 /2عن فهرس القواعد والضوابن املساخلصة من الكااب،
للمحققني :ا سااذ نزيه مال محاد ،وا سااذ علمان مجعة امريية.440 /2 .
( )9أذ ر منها أمللة ،فقن :ما ظهر لنا أنه جال ملصلحة أو دارمي ملفسدد ،أو جال دارمي .يعرب عنه أبنه
«معقول املعىن»28 /1 .؛ ا صل أن تزول ا حكام بزوال عللها8 /2 .؛ فيما يقاضيه النهي من الفساد
وما ال يقاضيه32 /2 .؛ املطلق ذا عمل به يف صورد خرج عن أن يكون حاة.44 /2 .
( )10عرفها أمحد بن حممد احلنفي احلموي(تـ1097هـ)« :مبا جيم فروعا من ابب واحد» غمز عيون البصائر
شرح ااب ا شباه والنظائر ،بريوت /لبنان :دار الكا العلمية ،1975 ،ج ،ص .31وقيل نه« :أصل=
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القواعد ال مضمونا وال صياغة؛ ثم إنه أحيانا ما تكون الصياغة موهمة بكون املسألة
قاعدة فقهية ،وما هي كذلك ،على التقدير الصحيح؛ ولذلك قال احملققان عند
نظرهما يف مقتضى التسمية واملفهوم املصطلح فيما خيص معنى القواعد« :وهذه
القواعد السابقة جمموعة من الفصول جاءت ترمجتها بـ :قاعدة يف(  . . .)11ال تندرج

= فقهي خياص بباب من أبواب الفقه ،يكشل عن حكم اجلزئيات اليت تدخل حت مواوعه» .عبد الرمحن
براهيم الكيالين ،قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب :عرضا ودراسة وحتليال ،املعهد اإلسالمي للفكر،

 2000ص.32
( )11هي حس ترتي املؤلل مثان عشرد قاعدد نذ رها على الاواي بصفحاهتا )1" :قاعدد يف املواانة بني
املصاحل واملفاسد86 /1؛  )2قاعدد يف تعذر العدالة يف الوالايت119 /1؛  )3قاعدد يف بيان احلقوق
اخلالصة واملر بة217 /1؛  )4قاعدد يف اجلوابر والزواجر261 /1؛  ) 5قاعدد يف بيان ماعلقات االحكام/1
299؛  )6قاعدد يف بيان حقائق الاصرفات147 /2؛  )7قاعدد يف مجلة أحكام يف الاصرفات163 /2؛
 )8قاعدد يف ألفاظ الاصرفات163 /2؛  )9قاعدد فيما حتمل عليه ألفاظ الاصرفات164 /2؛ )10قاعدد
يف بيان الوق الذي تلب فيه أحكام ا سباب من املعاالت169 /2؛  )11قاعدد يف بيان الشبهات
املألمور ابجاناهبا185 /2؛  )12قاعدد فيما يقبل من الاألويل وما ال يقبل213 /2؛  )13قاعدد :ل
تصرف تقاعد عن حتصيل مقصوده فهو ابرل249 /2؛  )14قاعدد يف بيان اخاالف أحكام الاصرفات
الخاالف مصاحلهما249 /2؛  ) 15قاعدد فيما يوج الضمان والقصاص263 /2؛  )16قاعدد فيمن
جت راعاه ومن جتوا ،ومن ال جتوا راعاه171 /2؛  )17قاعدد يف الشبهات الدارئة للحدود277 /2؛
 )18قاعدد يف املسالنيات من القواعد الشرعية281 /2؛ واملالحظ أن ل هذه القواعد أعاله ،هي أقرب
ق مسمى "املسائل واملباحث" منها ق مسمى "القواعد" ،ومن ها هنا أظن أنه هناك من الباحلني من
اغرتوا هبذه الاسميا ت فحسبوا الكااب ااب قواعد رأسا ،وما يزيد يهاما ون عنوان الكااب ياضمن عبارد

"قواعد" ملال" :القواعد الكربى" عنواان رئيسا ،و"قواعد األحكام يف مصاحل (أو إصالح أو اصطالح
حس

النسخ) األانم " عنواان فرعيا؛ وا مر أن هذا الكااب يف حقيقاه ،يف نظري اساعمل لفظة "قواعد"

مبعىن "أصول " ال ابملعىن املصطلح عليه ،أبخرد عند من ألفوا يف القواعد الفقهية؛ وما يز ي هذا االفرتاض
ونه اعاىن اب صول الكربى للصالح والفساد من خالل مقاصد الشريعة اباداء.
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كلها حتت تعريف القاعدة الفقهية  . . . ،وإمنا هي أشبه مبا يسميه املعاصرون
()12

بـ"النظريات الفقهية" اليت تؤلف نظاما منبثا يف الفقه اإلسالمي».

ب) نظر منهجي يف املضمون :أشار أحد الباحثني إىل أن كتاب القواعد الكربى
«حيتوي على كثري من االستطرادات اليت ال عالقة هلا مبوضوع البحث( )14(.»)13لإلجابة
عن هذا اإلشكال أورد ملحظني:
ـ امللحظ األول :أن االستطرادات من خصائص التآليف القدمية أمر عادي ،ملا
تتضمنه هذه االستطرادات من فوائد ولطائف ،واالستطرادات بهذا املعنى ،من خالل
"القواعد الكربى" كثرية وال أهمية من حصرها أو عدها ،وإن كنت قد حصرت
أصوهلا يف املطلب الثاني من هذا املبحث ،فلريجع إليه

ـ امللحظ الثاين :ينظر إليه من مستويني اثنني :األول :كون العز نفسه نبه إىل
هذه املسألة

()15

فقال« :وإمنا أتيت بهذه األلفاظ يف هذا الكتاب ،اليت أكثرها

( )12القواعد الكربى 40 /1م.
( )13يعين به مواوح حبث الكااب أي املواوح الرئيس لـ "لقواعد الكربى" ،ومما أواح ذلك قوله عن أمهية
الكااب « :ياضح أن العز بن عبد السالم فهما دقيقا ملقاصد الشريعة ،وأنه ان على وعي بري أبمهية
وحيوية املواوح مما دفعه ق ختصيص هذا املؤلل املساقل لبحث املوضوع ». . .عبد الرمحن يوسل

القرااوي ،نظرية مقاصد الشريعة بني يي اإلسالم وهمهور األصوليني دراسة مقارنة من القرن ااخامس

إىل القرن الثامن اهلجري (أرروحة لنيل درجة املاجساري :شراف حممد بلااجي حسن) جامعة القاهر :لية
دار العلوم :قسم الشريعة ،ص .103د .ت.
( )14نفسه ،ص.93
( )15أشار عمر بن صاحل عمر «أن تكرير بعض املواوعات يف العديد من مؤلفاته ،ولعل ذلك من ابب الاأل يد
عليها ح تساقر يف ا ذهان ،وترسخ يف أاعل العقول .وقد يكون هذا انبعا من درباه يف صحبة القرآن،
فألخذ عنه الاكرير ملا يف الاكرير من فوائد» ااب :مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم،
ا ردن :دار النفائس للنشر والاواي  ،2003 ،ص52؛ ولس أدري ملاذا رر هذا الباحث أسلوب الاقليل
والرجاء يف المه م ما نقله من صريح الم العز خبصوص الاكرير واإل لار الواق يف اابه؟ 
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مرتادفات ،ويف املعاني متالقيات ،حرصا على البيان . . .وال شك أن يف التكرير
واإلكثار من التقرير يف القلوب ما ليس يف اإلجياز واالختصار . . .وقد يظن بعض اجلهلة
األغبياء أن اإلجياز واالختصار أوىل من اإلسهاب واإلكثار ،وهو خمطئ يف ظنه. . .
» )16(.الثاين :كون ما هو مظنة االستطراد ليس باستطراد على احلقيقة ،وإمنا هو نوع
من امتدادات

()17

النظر املصلحي يف مسائل معرفية خمتلفة ،بناء على شرطه يف بيانه

مقاصده من الكتاب؛

()18

املطلب الثاين :حتليل داخلي المتدادات النظر املصلحي
يف ابقي القضااي املعرفية األخرى

مقصود هذا املطلب ،ختصيص حتليل داخلي المتدادات النظر املصلحي يف باقي
القضايا املعرفية األخرى ،كما سبق وأشرت؛ وما أُرى هذه االمتدادات إال ر ْجعا ملا
ٍ
مصلحية كلية« ،إذ ال جتد حكما هلل إال وهو
تفرع من الفقه من القواعد إىل أصول
جالب ملصلحة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة ،أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة أو
عاجلة وآجلة»؛( )19ومعنى هذا أن ما تضمنه كتاب القواعد الكربى من القواعد تؤول
( )16القواعد الكربى .231 /1

( )17أحسبه اراب من توارد اخلوارر :أن أجد ابحلا عرب بنفس اللفظة عن هذه الظاهرد بقوله« :امادادات
مفاهيم املقاصد يف تفكري العز :تلك أبرا احملددات اليت يف ووجه تفكري العز بن عبد السالم ااء مجلة

من قضااي الشريعة ». . .مساعيل احلسين ،نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عايور ،املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،199 ،ص.53

(« )18الغرض من هذا الكااب بيان مصاحل الطاعات واملعامالت ،وسائر التصرفات ،ليسعى العباد يف
سبها ،وبيان مقاصد املخالفات ،ليسعى العباد يف درئها» نفسه  .14 /1فليالحظ شساعة هذا الغرض،
حني ذلك ،يابني أن اساطرادات العز اتبعة ملقاضى الغرض من الاألليل ال غري.

( )19نفسه .39 /1
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يف معظمها إىل قواعد مقصدية( )20أساسها :قصد يرعي ظهرت لنا رعاية الشارع له،
ابلنظر االستقرائي؛ موافق ملقتضى اآللة األصولية ،ال ختتلف صياغته عن يرائط
القاعدة الفقهية واألصولية )21(.ومعنى هذا أن القاعدة أو املعنى املقصدي يف جوهره
اعتبار للمصاحل املرعية يف مجيع فروع الشريعة وقضاياها املعرفية عامة ،ومن ها هنا
جعًا ملا تفرع من الفقه قواع َد إىل أصول مصلحية كلية ،كما تقدم.
كان امتدادها رَ ْ
ثم إنه بعد القراءة املتفحصة املتكررة للكتاب ،عنَّ لي أن عناية العز ،بقضايا
معرفية خمتلفة طاهلا امتداد نظره املصلحي ،وأكثر من تردادها؛ رأيت أن أحصرها
على اجلملة ،على فرض أنها أبعاد مهمات لتكوين خارطة معرفية ينتظم فيها النظر
املصلحي عند العز؛ وكانت هذه األبعاد املهمات ثالثة( :)22العرفان والعمران وما
جرت عليه سنة هللا يف األكوان؛ وفيما يلي حماولة حتليلها ،مع شيء من التمثيل
واالختصار:

( )20يعرفها عبد الرمحن براهيم الكيالين « :ما يعرب هبا عن معىن عام ،مسافاد من أدلة الشريعة املخالفة ،اجته

رادد الشارح ق قاماه من خالل ما بين عليه من أحكام» ،قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،ص.51

( )21هذه حماولة لصياغة معىن عام يندرج حتاه معىن القاعدد املقصدية :فقوي :قصد يشمل املعاين واملناسبات
والعلل وما هو دائر يف فلك معانيها؛ وقوي :ظهرت لنا رعاية الشارح له ابلنظر االساقرائي ،مقصود من
الظهور أمران :ا مر ا ول :الظهور مبعىن نص عليه نصا ،ا مر اللاين :مل ينص عليه لكنه اسافيد من اساقراء
ليد علم أصول الفقه ومن
نصوص الشريعة؛ وقوي :موافق ملقاضى اآللة ا صولية :ون هذا القصد يف مبناه و إ
فهو تب له وأصول الفقه :الكااب أو السنة أو اإلمجاح ،ودليل العقل ،على ما هو وااح يف ا أصول
الفقه؛ وقوي :ال ختالل صيا غاه . . .ظاهر معناه ،ذ شرائن الصياغة واحدد وهذا أمر ال اسائلار لقاعدد
الفقهية أو ا صولية به دون غريها يف أي دال معريف يروم الاقعيد.
( )22اقاصرت فقن على العيون ا مهات املهمات اليت اندرج حتاها معظم مواوعات الكااب.
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()23

البعد املهم األول :العرفان

املصاحل باعتبار مدركيها خمتلفة من حيث الرعاية؛ إذ ال يرعى أفضل املصاحل إال
من عرفها وسعى هلا سعيها؛ والعرفان يف اصطالح العز جممع أمور :توفيق وعصمة
من الزلل ومعرفة بتفاوت رتب مصاحل ومفاسد الدنيا واآلخرة ،وعمل مبقتضى تلك
املعرفة وإقبال على اهلل وهو بعض مرياث النبوة( .)24ولذلك «قدم األولياء واألصفياء
مصاحل اآلخرة على مصاحل هذه الدار ملعرفتهم بتفاوت املصلحتني ،ودرؤوا مفاسد
اآلخرة بالتزام بعض مفاسد هذه الدار ملعرفتهم بتفاوت الرتبتني».؛

()25

وابتناء هذا

( )23اخالف اصطالح أهل الزهد والاصوف ابملقصود ابلعارف فهناك من قال نه من توفر فيه أمران « :ا مر
ا ول  :ما يفاتح به يف مقامه من الفاوحات والفيوض والااليات وعاائ احلقائق وا سرار اليت ال يطيق
العقل حارة اإلدراك هلا فضال عن الالفظ هبا ،فيعرف ما يلزمه يف ل فعل ويف ل أمر من ذلك على حدته
من الوظائل واآلداب واملقابالت من مقاضيات العبودية .ا مر اللاين :تيقظه ورصده ملا ياقل فيه الوجود
من ا روار من خري وشر أو غري ذلك فيعلم يف ل فعل من ذلك ويف ل أمر أي جتلى للحق وهو البارا
فيه ومن أي حضرد ان ذلك الطور وملاذا وجد وماذا يراد منه ،فيعطي لكل شيء من ذلك ،و ل أمر ما
يساحقه حبكم الوظائل واآلداب   . . .وهذا ا مر هو املعرب عنه ابملراقبة يف مقام العارفني » . . .أّن
محدي ،قاموس املصطلحات الصويف :دراسة تراثية مع يرح مصطلحات أهل الصفاء من كالم خامت
األنبياء ،القاهرد :دار قباء ،2000 ،ص75؛ وهناك عرف العارف« :العارف من أشهد هللا ذاته وصفاته
وأمساءه وأفعاله فاملعرفة حال حتدث من شهوده» عبد الرااق الكاشاين (تـ730هـ) ،معجم اصطالحات

الصوفية ،تح .عبد العال شهي ،القاهرد :دار املنار ،1992 ،ص.124
( )24يقول« :ولقد انل ا نبياء من ذلك=املعارف وا حوالأفضل منال ،فورث عنهم العارفون بعض املعارف
وا حوال» القواعد الكربى .367 /2

( )25نفسه  .12 /1ويضيل يف بيان أحوال هؤالء العارفني« :وأما أصفياء ا صفياء فإهنم عرفوا أن لذات
املعارف وا حوال أشرف اللذات ،فقدموها على لذات الدارين ،ولو عرف الناس لهم من ذلك ما عرفوه
لكانوا أملاهلم ،فنصبوا ليسرتحيوا ،واغرتبوا ليقرتبوا؛ فمنهم من حتضره املعارف بغري تكلل ،فانشأل عنها أحوال
الالئقة هبا بغري تصن وال تكلل ،ومنهم من يساذ ر املعارف لانشأل عنها ا حوال .وشاان بني الفريقني.»
الصفحة نفسها.
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البعد العرفاني على حديثني :األول« :ما سبقكم أبو بكر بصوم وال صالة ،ولكن
بأمر وقر يف صدره» ،الثاني :قال فيه عليه الصالة والسالم ملا استقصر بعضهم
بطاعته« :إني ألرجو أن أكون أعلمكم باهلل وأشدكم له خشية» )26(،ثم علق العز على
هذين احلديثني بقوله« :وفضَّل املعرفة وشدَّة اخلشية على كثرة األعمال».

()27

ال جرم إن املدقق يف عبارات العز خبصوص العرفان يالحظ أمورا:
أوال :تطلعه إىل لذَّات املعارف

()28

واألحوال

()29

(ما ينشأ عن معرفة اهلل من

تعظيم وإجالل وخوف ورجاء) ،ولذات القرب ،واخللوص من حظوظ النفس إال مما

( )26البخاري يف ااب النكاح104 /9 :؛ ومسلم أيضا 1020 /2؛ (بواسطة احملققني).
( )27نفسه .389 /2

( )28يفصل العز يف العلوم« :العلوم لها شريفة ،وختالل رت شرفها ابخاالف رت ماعلقها =ا حوال الناشئة
عنها فما تعلق ابإلله وأوصافه ان من أشرف العلوم ،ن ماعلقه أشرف من ل شريل ،».يبني أقسام
العلوم فياعلها ثالاث :الضرورايت ،والنظرايت ،وعلوم ّنحها ا نبياء وا ولياء أبن خيلقها هللا فيهم من غري
ارورد وال نظر ،وهذا القسم اللالث ،جعله ارابن :الضرب ا ول :علم مبا ياعلق ابلذات والصفات
والضرب اللاين :علوم هلامية ياحصل مبوجبها شل عما يف القلوب «فريى أحدهم بعينه من الغائبات ما مل
جتر العادد برؤياه ،ويسم أبذنيه ما مل جتر العادد بسماح ملله » . . .نفسه .195 /1
( )29يفسر العز املقصود اب حوال« :أما الافاوت يف ا حوال فظاهر ،فإن مرتبة الاعظيم واإلجالل أ مل من
مرتبة اخلوف والرجاء ن اإلعظام واإلجالل صدرا عن مالحظة الذات والصفات ،فكان هلما شرفان:
أحدمها :من مصدرمها ،واللاين من تعلقهما .وأما اخلوف والرجاء ،فإن اخلوف صدر عن مالحظة العقوابت،
والرجاء ص در عن مالحظة امللوابت ،وتعلقا مبا صدر عنه ،فاحنطا عن الاعظيم واإلجالل برتباني اثنني . . .
 والاعظيم واملهابة أفضل من احملبة الصادرد عن معرفة اجلالل اجلمال ،ملا يف احملبة من اللذد جبمال احملبوب،
خبالف املعظم اهلائ  ،فإن اهليبة والاعظيم يقاضيان الاصاغر واالشخنشاش واالنقباض ،وال حظ للنفس يف
ذلك ،فخلص هلل وحده ».نفسه 46 /1ـ .47ويضيل العز يف مقام آخر . . .« :و ذلك ا حوال الناشئة
عن املعارف يف اآلخرد أفضل من نظريها يف الدنيا ،هنا أ مل وأفضل ،وخري وأبقى .390 /2».وهذا معىن
ااف يف الكااب ماكرر.
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()30

1505

ذلك أن ذلك هو أصل السعادة إذ إن «السعادة كلها

باملعارف واألحوال والتمسك بكتاب اهلل وسنة رسوله يف كل حال».

()31

الثاين :توجعه على فقد هذا «احلس املعنوي» الذي توازن به املصاحل ،وحتدد به
األولويات؛ فأهل العرفان ـ الساعون يف طلب األعلى فاألعلى اشتغلوا مبطالب
اآلخرة ـ قلة قليلون باملقارنة مع الساعني يف االقتصار على األدنى ،والساعني يف طلب
املتوسطات.
اثلثا :انتقاده لبعض املغرورين ممن ظنوا أن ما وصلوا إليه من املقامات إمنا نالوه
بكسبهم فخابوا ووكلوا إىل أنفسهم فهلكوا )32(.بناء على قاعدة عقدية كونية« :لن
يصل أحد إال إىل ما قدر له» .وخالصة األمر أن الطاعات واملعارف واألحوال إذا
دامت أدت إىل أمثاهلا وإىل أفضل منها ،وهذا شأن «العارفني وما خرج عنه فهو طريق
اجلاهلني أو الغافلني».

()33

رابعا :انتقاده لبعض مظاهر التميع واالحنالل املتعلقة باستحضار األحوال
واملعارف ،مما أدى إىل مزج اخلري والشر والضر والنفع :ولذلك أمثلة منها :أنه هناك
من حتضره هذه املعارف واألحوال عند مساع املطربات احملرمة عند مجهور العلماء،
()34

كسماع األوتار واملزمار ،وكسماع الدف والشبَّابات،

فهذا مرتكب حملرم ،ملتذ

( )30نفسه .17 /1

( )31نفسه .392 /2
( )32نفسه.

( )33نفسه .18 /1

( )34ينظر ذلك ،القواعد الكربى  ،355 /2فإن فيها بيان أمللة مفيدد خبصوص من حتضره هذه ا حوال
عند السماح.
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بسبب حمرم «فإن حضره معرفة وحال تناسب تلك املعرفة ،كان مازجا للخي ابلشر
والنفع ابلضر ،مرتكبا حلسنات وسيئات».

()35

ومرد هذه األمور إىل مسألة مهمة يف العرفان ،وهي أن هذه الدار فانية والدار
األخرى هي الباقية ،فمن عرف هذا ،عمل مبقتضى ما عرف ،ومن عرف اهلل عظمه،
ألن متعلق املعرفة أحوال ،تعظيم وإجالل وخوف ورجاء ومقام العظمة أشرف
األحوال بالنسبة لسالك مقامات العارفني؛ وال يستقيم عرفان إال بضابط الشرع
والتمسك بالكتاب والسنة.
البعد املهم الثاين :السنن والقوانني الكونية
املراد من السنن والقوانني :األحكام واألوصاف املنوطة باألشياء بطريق
االستقراء واالطراد أو االقرتان االعتيادي .ونفس األمر ،حناول استشفافه ـ يف هذا
البعد املهم ـ من خالل األوصاف اليت أنيطت مبعنى الصالح أو الفساد مبقتضى ما هو
مركوز يف الطباع وما هو جمعول يف األشياء ،إذ اهلل ملا خلق هذا الكون على نسق ونظام
وربط األسباب مبسبَّباتها على الوجه الذي يظهر لنا معه وجود روابط جعلية يظهر
مبوجبها آثار العلِّيَّة يف األشياء؛ لذلك فإن الناظر ،يف سنن الكون وقوانينه ،مالحظ أن
ارتباط صالح األمور الدنيوية وفسادها ،وأن األرجح من املصاحل حممود التقديم،
معقول معناه ،معروف باملناسبات ،مما اتفقت عليه العقول؛( )36وها هنا نلخص صورا
نوضح فيها بعض ما أوردناه على سبيل التمثيل؛ مجلتها ثالث صور:
( )35نفسه  352 /2وما قبلها وما بعدها.
( )36نفسه  7 /1وما بعدها .ويضيل العز مبينا« :ا رباء يدفعون أعظم املراني ابلازام بقاء أدانمها ،وجيلبون
أعلى السالماني والصحاني [ ] . . .وال حييد عن ذلك يف الغال ال جاهل ابلصاحل وا صلح ،والفاسد
وا فسد ،فإن الطباح دبولة على ذلك ،حبيث ال خيرج عنه ال جاهل غلب عليه الشقاود ،أو أمحق اادت
عليه الغباود»9-8 /1 .
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 الصورة األوىل :التغليب والتقريب بناء على الظنون:
معظم أمور الناس قائمة على الظنون ،وجلب املصاحل ودرء املفاسد ال ينضبط
إال ابلتقريب والتغليب ،إذ الغالب احلمل على الغالب واألغلب يف العادات ،مث إنه
«قد تقرر يف الشرع أن ما ال ميكن ضبطه جيب محله على أقله»؛

()37

والغالب،

كذلك ،يف هذه الظنون الصدق عند قيام أسبابها )38(.ومن هنا ذم معطل املصاحل الغالبة
«خوفا من ندور كذب الظنون ،وال يفعل ذلك إال اجلاهلون» )39(.وملا كانت الظنون
مستفادة من العادات والتجارب كان اعتمادها إجراء عاديا ،الطراد وقوعها بأسبابها،
وقد يكثر وقوعها بأسبابها من غري اطراد )40(.وعلى هذا نستنتج :أن التشوف ابلظن
إىل مصاحل األمور مما اتفقت عليه العقول ،وأن التوقف عن هذا التشوف جهالة،
وتعطيل ملصاحل غالبة خوفا من كذب اندر.

 الصورة الثانية :السعي وراء اللذات واألفراح أمر طبعي:
ينطلق العز يف بيان هذه الصورة ،من دليل عقلي ،وهو أن تقديم األصلح

فاألصلح مركوز يف الطباع إذ «لو خريت الصيب الصغري بني اللذيذ واأللذ الختار األلذ
[ ] . . .ولو خري بني فلس ودرهم الختار الدرهم ،ولو خري بني الدينار والدرهم الختار
الدينار ،وال يقدم الصاحل على األصلح إال جاهل بفضل األصل ،أو شقي متجاهل ال
إىل ما بني الرتبتني من فضل»؛( )41واملستفاد من هذا ،أن تفضيل الراجح عن األرجح
( )37القواعد الكربى  .21 /2وملاله« :من ابح عبدا وشرط أنه ات أو جنار أو خياط أو رام أو ابن ،فإن
الشرط حيمل على أقل رت الكاابة والناارد واخليارة والرماية والبناء» .الصفحة نفسها.

( )38نفسه .6 /1
( )39نفسه .7 /1

( )40نفسه .242 /2
( )41نفسه .9 /1
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شذوذ عن الطبع« .إذ اإلنسان بطبعه يؤثر ما رجحت مصلحته على مفسدته ،وينفر مما
()42
حري أبن يكون معيارا يف تقييم
رجحت مفسدته على مصلحته» .وهذا قانون مهمٌّ ،

أفعال العباد من جهة مطابقتها لصحيح العقل من ياذه ومهجوره.
 الصورة الثالثة :قوة الوازع الطبعي:

وهذه من مهمات القواعد اليت اعتنى بها نظر العز «وهي أن الوازع الطبعي
أقوى من الوازع الشرعي»؛

()43

فاإلقرار يف احلد والقصاص أقوى من الشهود لقوة

الوازع عن الكذب «إقرار املرء ،مبا خيتص إضراره به ،كإقراره على نفسه حبد أو
قصاص أو مال أو رق ،فقبل قوله فيه ،بل هو أوىل من شهادة اجلماعة ،ألن وازعه
عن الكذب طبعي ،ووازع الشهود شرعي ،والوازع الطبعي أقوى من الوازع
الشرعي» )44(.هذا مما يتنزل فيه قول الواحد منزلة قول العدد لقوة الوازع .وذلك ألن
الظن املستفاد من الشهادة أضعف من الظن املستفاد من اإلقرار« ،ولذلك يقبل اإلقرار
من كل مسلم وكافر وبر وفاجر ،لقيام الوازع الطبعي» )45(.ونبين على هذا ،ها هنا،
قاعدة وهي :أن الفساد يف اإلنسان جمرد يذوذ ،وأن الصالح جبلة وطبع ،ما دام
وزاع الطبع أقوى.
وجُمَّاعُ القول يف هذه الصور الثالث نتائج ثالث:
 )1التشوف بالظن إىل مصاحل األمور مما اتفقت عليه العقول ،وأن التوقف عن
هذا التشوف جهالة ،وتعطيل ملصاحل غالبة خوفا من كذب نادر.

( )42نفسه .19 /1
( )43وردت هذه القاعدد بصيغ خمالفة نوعا ما ،أورد حماهلا فقن.266 ،242 ،91 ،90 ،80 ،35 /2 ،
( )44نفسه .90 /2

( )45نفسه .242 /2
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 )2السعي وراء اللذات واألفراح ،وتقديم أرجحها عن مرجوحها ،أمر
طبعي.
 )3الفساد يف اإلنسان جمرد شذوذ ،وأن الصالح جبلة وطبع.
والناظر يف هذه النتائج ،ال شك ،يلفاها قوانينا كونية ،وأمورا أودعت يف
اإلنسان ابتداء ،بها كان إدراك أبواب الصالح ،ومتييز سبل الفساد؛ وإمنا كان الشذوذ
واملخالفة ملقتضى الطبع والعقل ،مفصله اختالل املوازين يف فقه أولويات.
البعد املهم الثالث :العمران
ها هنا البعد املهم الثالث ،لبيان امتدادات النظر املصلحي؛ وليس املقصود من
العمران إال اجملتمع ،واجملتمع له قانون ينتظمه يسهر على حفظ مصاحله ودرء املفاسد
احملدِقَة به .ثم إن النظام العمراني اإلنساني ،خيْلَقُ ويبلى إذا مل يتخلق ويتزكَّ بروح
الشرع ،فتتفسخ بذلك أواصره وتتعاقبه أسباب الدمار ودواعي االحندار ،فهو إىل
هالك وشيك بال قرار ،نسأل اهلل السالمة والعافية .من أجل ذلك قسمت النظر يف هذا
البعد ،إىل مسألتني:
 املسألة األوىل :التزكية وإصالح النفوس:
يف مسائل النظر املصلحي ،يتجلى حضور بعد تربوي إصالحي تزكوي ،نابع
عن أصول مقاصد الشريعة املتضمنة ألسس األخالق ومكارمها؛ وِلَأمْرٍ ما ـ واهلل أعلم
ِل على اعتنائهم باملقاصد ،على عقد النظر مبنى ومعنى
ـ اتفقت كتب األوائل ممن اسُتد َّ
على التزكية وأوصاف املتزكني؛ وتلك لعمري أسس من يَرَاعِ علم املقاصد منها
كرعوا وإليها نبهوا ،فدونك أمثلة عن هذه الكتب ،مما وَ َقفْت البصر عليها :كتب أبي
عبد اهلل حممد بن علي الرتمذي احلكيم ،مثال :كتابه الصالة ومقاصدها ،وكتابه
العلل؛ ودونك كذلك ،كتاب الذريعة إىل مكارم الشريعة للراغب األصفهاني . . .إخل.
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والعزُّ ،وإن كان كتابه خالصا يف بيان مصاحل الطاعات واملعامالت وسائر التصرفات،
إال أنه مل خيل من نفحة من "سلوك" ختللت مواد الكتاب قاطبة؛( )46بل كان النظر
التزكوي أصال كبريا نابعا عن عرفان ،ومثرةً من مثرات املعرفة جتلت "سلوكا" يف سائر
التصرفات وجل االختيارات ،إذ ال خيتار األفضل إال من عرف أفضليته ،وال أفضلية
على احلقيقة ،إال يف لذَّات املعارف واألحوال كما مر؛ وأبني ،ها هنا ،بعض أسس
ت جتلي ما أشرت إليه سابقا:
التَّزَكِّي ،باعتبارها عَيِّنَا ٍ
أ) مفاسد اهلوى والشهوات :ملا كان من الواجب على العباد «اتباع الرشاد،
وتنكب أسباب الفساد»،

()47

كانت سعادتهم كلها «يف إتباع الشريعة يف كل ما ورد

وصدر ،ونبذ اهلوى فيما خيالفها»؛

()48

وملا كان هذا ،وكان أيضا أن اتباع اهلوى

والشهوات أحدَ أسباب أصول املعاصي « :الشهوات واألفراح واللذات [ ] . . .والنفرة
من الغايات املؤملات»؛( )49كانت األفراح وامللذات وطلبها بإطالق ،نفورا من الغموم
واملؤملات على أساس أن ذلك جبلي يف اإلنسان؛ وكان أيضا أنْ قد حفت اجلنة
ابملكاره والنار ابلشهوات؛ يظهر من هذا بالدالئل أن مقام التكليف ،سواء يف مقام
( )46وها هنا أملح ق دقيقة ،وهي أن العز ما انطلق يف ااب من ابه ال واساصح نظره الرتبوي هذا ،فلك
أن ترى اابه "يجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال" و اابه "الفنت والبالاي واحملن والرزااي"،

و اابه "مقاصد الصوم" ،و اابه "أحكام اجلهاد وفضائله" ،و اابه "بيان أحوال الناس يوم القيامة" وهذه
الكا لها مطبوعة وحمققة من ررف خالد ايد الطباح؛ والناظر يف هذه الكا يالحظ أن العز قد ر ز
عناياه على الرتبية ابعابارها أساسا هبا تاخلص النفوس من احلظوظ ،والاشوف ق املخالفات ،والطموح ق
أرذل الرذائل.
( )47نفسه .23 /1
( )48نفسه .25 /1

( )49نفسه  . 36 /1وابقي أصول املعاصي وهي :الغفلة عما يف املعاصي من جل

مفاسد الدين ودف

مصاحلها ،وعما يف الطاعات من جل مصاحل الدارين ودرء مفاسدمها .الغفلة عن عظمة هللا وجالله.
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األمر أو يف مقام النهي ،يقتضي خمالفة اهلوى الذي ال يعدو عن أن يكون سببًا من
أسباب املعاصي؛ وهذا ال ينفي أن يكون هذا احلكم طرْديًّا ،إذ اهلوى باعتبار احلكم
الشرعي ،يف نظر العز ،أحد حكمني :هوى مباح مثاله« :من يعشق زوجته أو سريته،
فهذا يبهجه السماع )50(،ويؤثر فيه آثار الشوق وخوف الفراق ورجاء التالق ،فيطرب
لذلك ،فسماع مثل هذا ال بأس به»،

()51

وهوى حمرم :وهو أصل املعاصي كما

سبق؛( )52وعلى هذا جيمل العز القول يف اهلوى بضابط ملخص :مفاده أن مقتضى
الوعد والوعيد مرتتب على مدى طاعة اهلوى أو عصيانه.
ب) مفاسد اجلهل :ثبت أن العرفان مصلحة ،وأن العز جعل النظر فيه على
امتداد كتابه معتربًا إياه من أرقى املطالب من املصاحل؛ وملا كان هذا كان اجلهل من
أرذل املفاسد الواجبة الرتك؛ وهو ثالثة أقسام« :أحدها ما جيب إزالته كاجلهل مبا جيب
تعلمه من األصول والفروع .القسم الثاني :ما ال جتب إزالته كاجلهل ببعض أحكام
الفروع .القسم الثالث :ما اختلف يف إزالته»؛( )53فكون اجلهل مفسدة إذ أن ،انسداد
ألفق املعرفة ،موجب ملوانع الفهم واالستيعاب ومن ثم الطاعة واإلذعان اللذان هما
خصائص العبادة واحملبة؛ وهذا إيعار بكون اجلهل سببا من أسباب النكوص عن
جلب أسىن املقاصد اليت هبا قوام اإلنسان يف دنياه وأخراه.

( )50املقصود ،ها هنا ،ابلسماح احلداء ونشيد ا شعار ،الذي قال فيها العز« :بدعة ال أبس بسماح بعضها،
وأما مساح املطرابت احملرمات فغلن ماشبعني املاشبهني على رب العاملني» ينظر القواعد الكربى .353 /2

( )51نفسه .355 /2
( )52وملاله« :من يغل عليه هوى حمرم ،هوى امل ْرد ومن ال حتل له من النساء ،فهذا يهياه السماح ق السعي
يف احلرام ،وما أدى ق احلرام فهو حرام».355 /2 .
( )53نفسه .89 /1
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 املسألة الثانية :السياسة الشرعية:
إذا ثبت أن الشريعة يف أصلها االبتدائي جاءت لرعاية مصاحل األنام على
اإلمجال ،ثم إن هذه الرعاية َتفَصَّلَتْ على الوجه الذي جُعل به كون احلالل بينا
واحلرام بينا؛ فإذا ثبت كل هذا ،كان احلث على ابتغاء احلسن من املصاحل وترك القبيح
من املفاسد مَطْلَبًا من الشَّرْع ،عاما ،حتصل به املصاحل للعني كما حتصل به للكافة من
الناس؛ ويف هذه املسألة ،أحاول بيان بعض األصول يف السياسات الشرعية ،وإن كان
العز مل ينص عليها نصًّا ،وإمنا بياني مستنده بعض القواعد اليت ختص تصرفات احلكام
والقضاة والوالة ،وكيف جتلب تصرفاتهم املصاحل أو تدرأ املفاسد:
أ) العدالة والوالايت وتعذرها :املقصود بالواليات يف نظر العز ،التصرف يف
يؤون الناس ،إما جبلب املصاحل أو درء املفاسد كحفظ األموال واحلقوق؛( )54وهي
نوعان :والية خاصة :وهي الوالية على أفراد من الناس ،بالتصرف يف أمواهلم؛ ثم
والية عامة :وهي تصرف يف أموال العامة ،وال يتصرف يف أموال العامة إال األئمة أو
نوابهم( .)55ومن شروط الواليات العدالةُ لكونها «وازعة عن اخليانة والتقصري. . .
»،

()56

ذلك أن الضابط يف الواليات «كلها أنا ال نقدم فيها إال أقوم الناس جبلب

مصاحلها ودرء مفاسدها ،فيقدم فيها األقوم بأركانها وشرائطها ،على األقوم بسننها
وآدابها ،فيقدم يف اإلقامة الفقيه على القارئ ،واألفقه على األقرأ؛ ألن الفقيه أعرف
باختالل األركان والشرائط ،ومبا يطرأ على الصالة من املفسدات» )57(.ويرى العز أن
يف شرط العدالة نظرًا ،إذ اشرتاطها قد يؤدي إىل فوات يف بعض املصاحل ،كونها قد
( )54نفسه  ،85 /2انظر ذلك ص 86وما بعدها من اجلزء نفسه.
( )55نفسه .114 /1
( )56نفسه .109 /1
( )57نفسه .107 /1
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تكون متعذرة ،وإذا تعذرت «العدالة يف الوالية العامة واخلاصة حبيث ال يوجد عدل،
ولينا أقلهم فسوقًا» )58(.ويتفرع عن هذا النظر مسألة :مفادها أن اشرتاط العدالة يف
اإلمامة العظمى( ،)59تعطيلُ «التصرفات املوافقة للحق يف تولية من يولونه من القضاة
والوالة والسعاة وأمراء الغزوات ،وأخذ ما يأخذونه وبذل ما يعطونه .وقبض
الصدقات واألموال العامة واخلاصة املندرجة حتت واليتهم ،فلم تشرتط العدالة يف
تصرفاهتم املوافقة للحق ملا يف ايرتاطها من الضرر العام ،وفوات هذه املصاحل أقبح
من فوات عدالة السلطان» )60(.ويالحظ ،ها هنا ،أن جلب املصاحل العامة آكد من درء
مفسدة [عدم] عدالة السلطان؛ ذلك أن الواليات إمنا شرعت لضرورة الرعاية ،وملا يف
انعدامها من الضرر العام .ومما ينبين على هذه املسألة أنه رعاية لضرورة العامة كذلك،
قد تنفذ تصرفات البغاة وأئمة اجلور ملا وافق احلق.

()61

ب) األمر ابملعروف والنهي عن املنكر :وهذا أصل به جتلب املصاحل وتدرأ
َومُ التصرفات وتوجه؛ وليس األصل يف املأمور وال املنهي أن يكون
املفاسد ،إذ بهما ُتق َّ
عاصيًا على احلقيقة ،وإمنا «يشرتط فيه [فقط] أن يكون أحدمها [املأمور باملعروف]
مالبسا ملفسدة واجبة الدفع ،واآلخر [املنهي عن املنكر] اتركا ملصلحة واجبة

( )58نفسه .121 /1
( )59يفسر العز ها هنا هذه املسأللة ـ لكن خبصوص اإلمامة الصغرى ـ بقوله« :لو شرط اليقني لاعطل املصاحل
املسافادد من اجلمعات واجلماعات ،ذ ال يوثق إبّان اإلمام ،وال بنياه ،وال بطهارته من ا حداث
وا خباث ،وال إبتيانه الفرائض اخلفيات ،قراءد الفاحتة والاحيات» ،القواعد الكربى .40 /2
( )60نفسه 110 /1ـ .111
( )61ويضيل العز أنه « قد ينفذ الاصرف العام من غري والية ما يف تصرف ا ئمة البغاد فإنه ينفذ م القط
أبنه ال والية هلم ،و منا نفذت تصرفاهتم وتولياهم لضرورد الرعااي ،و ذا نفذ ذلك م ندرد البغي فألوق أن ينفذ
تصرف الوالد وا ئمة م غلبة الفاور عليهم ،و نه ال انفكاك للناس عنهم»؛ القواعد الكربى .111 /1
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التحصيل» )62(.واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف نظر العز ،هلما تعلقان :األول:
أنهما ال يتعلقان إال بفعل مستقبل «ألن األمر باملاضي تكليف مبا ال يطاق ،إذ ال يصح
طلب ما حتقق أو فات فيما مضى؛ فمن البس منكرًا ،كان النهي عن إكماله وإمتامه،
دون ما مضى منه» )63(.التعلق الثاين :أنه إذا غلب على ظن اآلمر ابملعروف والناهي
عن املنكر أن أمره أو هنيه ال جيداين «سقط الوجوب ألنه وسيلة ويبقى االستحباب،
والوسائل تسقط بسقوط املقاصد» )64(.وببناء النظر على ما سلف ،من كون املصاحل
واملفاسد منقسمة إىل حقائق وجمازات وبتعبري أدق إىل مقاصد ووسائل ،نستخلص أن
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما هما إال وسائل إىل حتصيل املصاحل ودرء املفاسد؛
ومعلوم أن الوسيلة تشرف بشرف املقصد ،ويزيد وجوبها وقوتها اإللزامية بالقدر الذي
جيب به مقصدها.
ويف ختام ،هذا املطلب املخصص ،لتحليل امتدادات النظر املصلحي عند العز
بن عبد السالم ،ميكن أن جنمل نتائجه يف نتيجتني عامتني:
 النتيجة األوىل :أن امتداد النظر املصلحي ،كشف عن وظيفته املنهجية العامة
اليت ال خترج عن كونه إجراء منهجيا ،يقام به االجتهاد وتستنبط به األحكام وتالحظ
به املعاني واحلكم املقصودة.
 النتيجة الثانية :أن قوة النظر املصلحي من حيث االستدالل أو من جهة حتقيق
املناط والتنزيل ،تكمن أساسًا يف كونه مؤسسًا على قواعد أغلبية تقريبية.

( )62نفسه .161 /1
( )63نفسه .178 /1
( )64نفسه .175 /1
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An analysis of Al-`Izz Ibn `Abdus-Salaam’s concept of legal interest through
his book “Principles of Rulings”
Dr. Mohammed Eriouiche
Searcher in Islamic legal theory
Teacher in Qu’arnic’s institute A-Ryad – Rabat.
Teacher of Arabic language in Sprachcaffe’ institute – Rabat.
Abstract. The present article is a methodological study of the concept of “the legal interest” (‘AlMaslaha’) in the work of Muslim scholar Al-`Izz Ibn `Abdus-Salaam. In his notable book "Principles of
Rulings and The Utmost Goal in Abridging the End" ،Ibn `Abdus-Salaam establishes his definition of
‘Al-Maslaha’ by reference to its function in Islamic legal theory. This ،as this article will demonstrate ،
means that “the legal interest” is a large framework into which Islamic objectives are clearly depicted ،
and not just a set of arguments serving in the understanding of the rules of Shari’a. (‘Al-Maslaha’) is then
a methodology that describes and depicts the Purposes of Al shari’a. The following article advances also
that the concept of “Legal interest” cannot be reduced to the aim of producing theological rules. In fact ،
the concept of “the legal interest” encompasses the relations between humans ،and between and their
creator which makes it a wider concept.
This article will study the methodological function of ‘Al-Maslaha’ in the light of Principles of
Islamic jurisprudence.

1518

حممد الريوش

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)4ص ص ( ،1623-1519شوال 1436هـ/يوليو 2015م)

املوازنة بني منهج أئمة النقد املتقدمني واملتأخرين يف احلكم على احلديث
من خالل دراسة حديث «أ ََن َم ِدينَة الْعِل ِْم َو َعلِي ََبب َها»
د .عصام بن عبد هللا السناين

أستاذ مساعد يف قسم السنة وعلومها ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم
ملخ ا الب ث .ه ـ ا الث ــع يتعــرن لثيــائ مــنهق أالــة النقــد ال ثــار اىتقــدم يف ان ــم عل ـ انــديع مقــارً
مبــنهق مــل هــالههم يف هـ ا اىــنهق ســل عــرك لتســاها يف ان ــم علـ اقواديــع دوئ مراعــا للقواعــد الـ تتــا
عليهــا هــاألئ اقالــة لناــر قو ـوال الســند واى ـ وــي را ـ عصــهم اقواديــع ال ـ أل أ ــا ــا مرتثــة ثــات
اق ـا ،مث ىرتثــة انسـل ــا الصـ ة ،وقــد اتـحت وــديع« :أَ َ َم ِدينَـة الْعِلْـ ِم َو َعلِـ َ ـ َهــا» كنلـوذ ـ ا اىث ــع؛
قنــق قــد اتتلــك يف ان ــم عليــق وــي و ــك جبلي ـ مراتــث انــديع اىعرواــة :موضــو  ،ولــق أ ــا ل نــق ضــعيك،
ووسل ،و يح.

1519

عصام ل عثد هللا السناين

1520

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني . .وبعد .فهذا
حبث بعنوان( :املوازنة بني منهج أئمة النقد املتقدمني واملتأخرين يف احلكم على
احلديث من خالل دراسة حديث «أ ََن َم ِدينَة ال ِْعل ِْم َو َعلِي ََبب َها») ،وقد سلكت يف هذا
البحث خطة تتكون من :مقدمة ،ومبحثني ،ثم خامتة ،وفهرس املصادر واملراجع.
 فاملقدمة تشتمل على:أهمية البحث .أهداف البحث .ملخص البحث .مشكلة البحث .منهج البحث.
إجراءات البحث .الدراسات السابقة.
 وأما املبحثان فهما:الفصل األول :حتديد مصطلح أئمة النقد املتقدمني والواجب جتاهه ،وفيه ثالثة

مباحث:

 املب ث األول :تعريف مصطلح أئمة النقد املتقدمني ،وأئمة النقد املتأخرين.
 املب ث األول :ذكر بعض أئمة النقد املتقدمني وفضل علمهم.
 املب ث الثاين :الواجب سلوكه جتاه منهج أئمة النقد املتقدمني.
الفصل الثاين :دراسة حديث« :أ ََن َم ِدينَة ال ِْعل ِْم َو َعلِي ََبب َها».
 ختريج احلديث.
 احلكم على احلديث.


املوازنة بني املنهجني:

 مث خامتة الب ث ،وتشتمل على:
أ ) أهم النتائج .ب ) التوصيات.
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أمهية الب ث
هذا البحث يناقش قضية من أهم قضايا علم السنة النبوية يف العصور املتأخرة،
إال وهي املوازنة بني منهج املتقدمني واملتأخرين من أئمة النقد ،وتنبع أهميته من عدة
أمور:
 - 1يناقش البحث موضوعًا كثر االختالف فيه يف هذا العصر بني املشتغلني يف
علم السنة النبوية مما يستدعي طرحه يف الدراسات األكادميية.
 - 2يسلط هذا البحث الضوء على خلل وقع يف التعامل مع السنة النبوية مما
كان سببًا لتصحيح أحاديث كثرية عند املتأخرين ،بينما اتفقت كلمة األئمة املتقدمني
على ردها.
 - 3يظهر البحث جانبًا من منهج أئمة النقد املتقدمني الذين نظروا يف أسانيد
األحاديث وأبانوا عللها ،وتكلموا يف رواتها ،ويبني بعض قواعدهم اليت تعارفوا
عليها يف النقد.
 - 4يظهر البحث جانبًا من املخالفة املنهجية ألئمة النقد املتأخرين ملن سبقهم
من املتقدمني سواء فيما يتعلق يف احلكم على الرواة ،أو يف احلكم على األحاديث،
وخاصة فيما ينص املتقدمون بأنه "ال أصل له".
ال عمليًا تطبيقيًا ليتبني من خالله حقيقة التفريق بني
 - 5يتناول البحث مثا ً
منهج أئمة النقد املتقدمني واملتأخرين يف احلكم الرواة واألحاديث.
أهداف الب ث
يهدف هذا البحث ألمور تتعلق مبنهج األئمة املتقدمني ومن خالفهم من
املتأخرين ،ومنها:
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 - 1الوصول للمعلومة الصحيحة يف حقيقة التفريق بني منهج أئمة النقد
املتقدمني ومن خالفهم من املتأخرين يف احلكم على الرواة واألحاديث.
 - 2النظر يف منهج أئمة النقد املتقدمني ومن خالفهم من املتأخرين يف طريقة
احلكم على الرواة ،وأثر ذلك على مرتبة احلديث.
 - 3النظر يف منهج أئمة النقد املتقدمني ومن خالفهم من املتأخرين يف مصطلح
تفرد الراوي باحلديث إذا شاركه غريه من الرواة.
 - 4النظر يف منهج أئمة النقد املتقدمني ومن خالفهم من املتأخرين يف نوع من
أنواع علوم احلديث ،وهو احلديث الذي ينص املتقدمون على أنه "ال أصل له".
 - 5النظر يف منهج أئمة النقد املتقدمني ومن خالفهم من املتأخرين يف تقوية
احلديث باملتابعات والشواهد ،والفرق بني املتابعة وسرقة احلديث.
 - 6النظر يف منهج أئمة النقد املتقدمني ومن خالفهم من املتأخرين يف أثر كثرة
املتابعات على املنت املنكر.
 - 7النظر يف منهج أئمة النقد املتقدمني ومن خالفهم من املتأخرين يف إعمال
القرائن يف احلكم على احلديث.
مشكلة الب ث
هذا البحث يبني مشكلة عميقة تقع ضمن حبوث علوم السنة تتلخص فيما
يأتي:
 - 1أن السرب التارخيي والنقدي يبني ظهور منهج نقدي متأخر يف هذا الفن
خيتلف يف احلكم على الرواة واألحاديث عن منهج األئمة الكبار النقاد األوائل.

اىوازنة
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 - 2أدى ذلك إىل التساهل يف تقوية الرواة ،وما يتبعه من خلل يف تقوية
األحاديث الواهية أو املعلّة دون مراعاة لقواعد نقاد الفن ،ودقة فهمهم.
 - 3صار هذا النهج املتأخر هو السائد عند كثري من املشتغلني يف علوم السنة
النبوية واحلكم على األحاديث يف العصور املتأخرة.
 - 4زاد ذلك من هوة اخلالف يف األحكام العملية يف األمة على خالف ما هو
منضبط يف مدونات كتب أحاديث األحكام املشتهرة.
منهج الب ث
مت االعتماد يف هذا البحث على أسلوب املنهج الوصفي التحليلي النقدي الذي
يعترب األنسب ملثل أغرا

هذه الدراسة لحل البحث.
إجراءات الب ث

سلكت يف هذا البحث ما يأتي:
ال ثم اتبعته
 جعلت رواية عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنه للحديث أص ًبشواهده ،ألنه الطريق األشهر الذي تداوله أئمة النقد وحذاق الفن.
ال من مصادره
 أتوسع يف ختريج احلديث وشواهده ما استطعت لذلك سبي ًاألصلية ،فإن مل أجده ،فإني اعتمد على الكتب املوثوقة اليت نقلته بإسناده.
 أورد أصل اإلسناد الذي يلتقي فيه الرواة يف كل حديث ،ثم استقصيالرواة الذين رووا هذا اإلسناد مع ختريج رواياتهم متوالية ومتميزة ،ثم أذكر احلكم
على كل إسناد را ٍو يف متابعته اخلاصة.
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 اقتصر يف احلكم على أي إسناد فيها على موطن الطعن يف الرواة الذيعليهم مدار احلديث موردًا كالم أئمة النقد فيهم.
 أذكر أحكام أئمة النقد وأحكام خمالفيهم على كل إسناد أورده يف املتابعاتوالشواهد متى وجد ،مبينًا وجه االختالف بني املنهجني.
 أوثق ما أنقله من نقد العلماء يف الرواة أو احلكم على األسانيد بعزوه إىلموطنه من كتبهم يف احلاشية إن مل يكن قد سبق موطنه يف خترجيه ،أو بواسطة الكتب
املعتمدة اليت نقلت هذا النقد ،مع بيان ما حيتاج إىل إيضاح من األمور املشكلة إن
وجدت.
 أذكر ملخص ذلك كله يف احلكم على احلديث موردًا أقوال من ردّ احلديثمن أئمة النقد ومن قواه من خمالفيهم ،ثم أبني بالتفصيل وجه اخللل عند املخالفني يف
احلكم على احلديث موازنًا ذلك بأحكام أئمة النقد املتقدمني.
الدراسات السابقة
هناك دراسات عامة تناولت موضوع التفريق بني منهج املتقدمني واملتأخرين
بشكل عام ،فمما وقفت عليه من الكتب والبحوث:
 - 1املوازنة بني املتقدمني واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها ،للدكتور
محـزة بن عبد اهلل املليباري ،دار ابن حزم ،الطبعة الثانية (1422هـ).
 - 2املنهج النقدي عند املتقدمني من احملدثني وأثر تباين املنهج ،حلسن فوزي
حسن الصعيدي ،جامعة عني مشس ،الطبعة (1431هـ).

اىوازنة
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 - 3مصطلح منهج املتقدمني واملتأخرين مناقشات وردود ،للدكتور لحمد عمر
بازمول ،دار اآلثار مبصر(.)1
 - 4منهج النقد احلديثي ،موازنة بني املتقدمني واملتأخرين ،أطروحة دكتوراه
تقدم بها الطالب زياد لحمد خضيِّر إىل جملس كلية أصول الدين باجلامعة اإلسالمية
ببغداد1430 ،هـ(.)2
 - 5تباين منهج املتقدمني واملتأخرين يف التصحيح والتعليل ،ملاهر ياسني
الفحل(.)3
 - 6منهج النقد احلديثي بني املتقدمني واملتأخرين ،للدكتور عبد القادر
احملمدي(.)4
 - 7علوم احلديث بني املتقدمني واملتأخرين ،للدكتور أمحد معبد عبد
الكريم ،ورقة مقدمة للمؤمتر التخصصي األول لقسم التفسري واحلديث بكلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت(.)5

مصورا عل موق :
( )1نشر ً

http: //www. ajurry. com/vb/showthread. php?t=27293

( )2نشر منها اىقدمة ،والههرس يف موق :
http: //www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread. php?t=304051

مصورا يف موق :
( )3نشر ً

http: //arablib. com/harf?view=book&lid=6&rand1=bnl3MVUzJVIhYmV2&rand2=RG9XMThzUjVQenVV

مصورا يف موق :
( )4نشر ً
مصورا يف موق :
( )5نشر ً

http: //www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread. php?t=95826
http: //www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread. php?t=122187
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الفصل األول :حتديد مصطلح أئمة النقد املتقدمني ،والواجب جتاهه
املب ث األول :تعريف مصطلح أئمة النقد املتقدمني ،وأئمة النقد املتأخرين
اختلف الباحثون يف حتديد دقيق ملصطلح منهج أئمة النقد املتقدمني ومنهج
املتأخرين ،على أقوال ،نشري هلا ألشهرها:
القول األول :أن احلد الفاصل بني املتقدمني واملتأخرين هو رأس القرن الثالث،
ويستدل أصحاب هذا القول بأقوال وإشارات بعض علماء احلديث كالذهيب وابن
رجب .حيث قال الذهيب مبينًا احلد الفصل بني املتقدم واملتأخر من حيث الضبط:
"فاحلد الفاصل بني املتقدم واملتأخر هو رأس سنة ثالمثائة ،ولو فتحت على نفسي تليني
هذا الباب ملا سلم معي إال القليل ،إذ األكثر ال يدرون ما يروون وال يعرفون هذا
الشأن ،إمنا مسعوا يف الصغر ،واحتيج إىل علو سندهم يف الكرب ،فالعمدة على من قرأ
هلم ،وعلى من أثبت طباق السماع هلم"( .)6ويقول ابن رجب عند ذكره حلديث اتفق
املتقدمون على إنكاره" :وأما الفقهاء املتأخرون ،فكثري منهم نظر إىل ثقة رجاله ،فظن
صحته ،وهؤالء يظنون أن كل حديث رواة ثقة فهو صحيح ،وال يتفطنون لدقائق
علم علل احلديث .ووافقهم طائفة مِن احملدثني املتأخرين كالطحاوي واحلاكم
والبيهقي"(.)7
وإىل هذا الرأي ذهب لحمد أبو زهو ،ود .نور الدين عرت ،ود .أمحد
عمر هاشم ،ود .بشار عواد معروف ،والشيخ شعيب األرناءوط ،ود .أبو شهبة،

( )6ميزائ األعتدال(.)4/1
( )7اتح الثاري أل ل رجث(.)363/1
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ود .لحمد مصطفى األعظمي ،إال أن األخريين يدخالن بعض أهل القرن الرابع يف
حكم القرن الثالث(.)8
القول الثاين :أن احلد الفاصل بني املتقدمني واملتأخرين ،هو نهاية اخلمسمائة
فمن بعدهم فهو من املتأخرين ،واستدل أصحاب هذا القول بقول احلافظ ابن حجر،
حيث قال عند ذكر حكم العنعنة" :وأما املتأخرون وهم من بعد اخلمسمائة وهلم
جرا ،فاصطلحوا عليها لإلجازة ،فهي مبنزلة أخربنا"(.)9
وإىل هذا القول ذهب د .ضياء الرمحن األعظمي .ود .محزة املليباري ،إال أن
األعظمي جعل احلد الفاصل نهاية القرن الرابع وبعض القرن اخلامس( ،)10بينما قسم
املليباري املراحل الزمنية اليت مرت عليها السنة النبوية إىل مرحلتني :األوىل مرحلة
الرواية ،وهي ممتدة من عصر الصحابة إىل نهاية القرن اخلامس اهلجري تقريبًا .وهي
مرحلة التلقي من الشيوخ باألسانيد .وأما املرحلة الثانية :فهي مرحلة ما بعد الرواية،
ال من الرواية(.)11
وهي مرحلة تتميز باالعتماد على كتب السابقني بد ً
القول الثالث :أن الفرق بني املتقدمني واملتأخرين هو فرق منهجي ،فاملتقدمون
هم من جرى على طريقة أهل احلديث املتقدمني الذين يستقلون يف فهم دقائق علل
احلديث ،مع سعة دائرتهم يف معرفة الطرق واألسانيد .خبالف من جرى على طريقة
مل احملد

وأ ر تثايل اىنهق ،نسل اوزي وسل الصعيدي

( )8انار :اىنهق النقدي عند اىتقدم
(ص.)61-55 :
( )9الن ت عل كتاب ا ل الصالح أل ل وجر(.)586/2
( )10انار :اىنهق النقدي عند اىتقدم مل احملد وأ ر تثايل اىنهق ،نسل اوزي وسل الصعيدي(ص:
.)60-59
اىتقدم واىتأتريل يف تص يح اقواديع وتعليلها ،للدكتور محز ل عثد هللا اىليثاري:
( )11اىوازنة
(ص.)59
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الفقهاء واألصوليني يف التصحيح والتضعيف والتعليل فهو من املتأخرين ،وإن تقدم
زمنًا( .)12واستدلوا ببعض نصوص العلماء اليت فرقت بني املنهجني ،األول ،وهو
منهج احملدثني القدماء ،والطارئ ،وهو منهج الفقهاء واألصوليني.
قال أبو عبد اهلل احلاكم بعد ذكر حديثٍ وقفه أكثر الثقات ،وخالفهم ثقة
فوصله" :فهذه األخبار صحيحة على مذهب الفقهاء ،فإن القول عندهم فيها قول من
زاد يف اإلسناد أو املنت إذا كان ثقة .فأما أئمة احلديث فإن القول فيها عندهم قول
اجلمهور الذي أرسلوه ،ملا خيشى من الوهم على هذا الواحد"(.)13
وقال ابن رجب ناقدًا اخلطيب البغدادي يف مبحث "زيادة الثقة" من كتابه
"الكفاية" ،وأنه سلك فيه منهج املتكلمني وغريهم" :ثم إن اخلطيب تناقض فذكر
يف كتاب (الكفاية) للناس مذاهب يف اختالف الرواة يف إرسال احلديث ووصله
كلها ال تعرف عن أحد من متقدمي احلفاظ ،إمنا هي مأخوذة من كتب املتكلمني،
ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقًا كما نصره املتكلمون وكثري من
الفقهاء"(.)14
وقال الذهيب" :احلديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن ،واتصل سنده،
ال ففي االحتجاج به اختالف .وزاد أهل احلديث :سالمته من الشذوذ
فإن كان مرس ً
والعلة ،وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء ،فإن كثريا من العلل يأبونها"(.)15

( )12مصطلح منهق اىتقدم واىتأتريل مناقشات وردود ،للدكتور حملد علر زمول( :ص)18
( )13اىدتا كتاب اإلكليا (.)47
( )14شرح علا الحم ي (.)638/2
( )15اىوقاة (.)24
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وعلى كل حال فقد اتفق املختلفون يف حتديد مصطلحي املتقدمني واملتأخرين
على أن القرن الثالث اهلجري ميثل العصر الذهيب للسنة وعلومها كافة تدوينًا وحفظًا،
كما ظهرت كافة اصطالحات احملدثني حبيث مشلت علوم احلديث قاطبة( ،)16وهم من
أقصد باملتقدمني يف حبثي هذا ،ومن كان على طريقتهم .ومن خالفهم يف منهجهم فهو
املتأخر زمنًا أو مكانة.
املب ث الثاين :ذكر بعض أئمة النقد املتقدمني وفضل علمهم
أئمة النقد املتقدمون هم الذين مجعوا األحاديث ،وحفظوها كتابة وحفظًا،
ونظروا يف أسانيدها وأبانوا عللها ،وتكلموا يف رواتها ،بسعة اطالع ،ويقظة تامة،
وفهم ثاقب ،يف القرون الذهبية ألئمة احلديث وعلله ،كشعبة بن احلجاج ،ثم حييى
القطان ،وعبد الرمحن بن مهدي يف القرن الثاني .علي بن املديين ،وحييى بن معني،
وأمحد بن حنبل ،والبخاري ،والذهلي ،وأبو حامت وأبو زرعة الرازيان يف القرن
الثالث .الدارقطين وابن عدي يف القرن الرابع .هؤالء هم أطباء احلديث ونقاد علله
سخرهم اهلل وهيأهم اهلل حلفظ السنة وتدوينها ثم لتنقيتها ،فلن يأت فيمن بعدهم يف
هذا املضمار من يقاربهم أبدًا.
ولذا ملّا ذكر الذهيب أن الدارقطين سرد كتابه "العلل" من حفظه ،قال" :إن كان
كتاب (العلل) املوجود قد أماله الدارقطين من حفظه -كما دلت عليه هذه احلكاية
 -فهذا أمر عظيم يقضى به للدارقطين أنه أحفظ أهل الدنيا"(.)17

( )16انار :اىنهق النقدي عند اىتقدم مل احملد
.)61
( )17انار :سري أعالم النثالئ (.)455/16
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وقال أيضًا عن أبي بكر اإلمساعيلي" :وصنف الصحيح وأشياء كثرية ،من
مجلتها مسند عمر رضي اهلل عنه هذَّبه يف جملدين طالعته وعلقت منه ،وابتهرت حبفظ
هذا اإلمام ،وجزمت بأن املتأخرين على إياس من أن يلحقوا املتقدمني يف احلفظ
واملعرفة"(.)18
ومع ذلك فإن الدارقطين نفسه ،قال" :من أحب أن يعرف قصور علمه عن
علم السلف فلينظر يف (علل الزهري) حملمد بن حييى الذهلي"(.)19
 ولذا فإدراك علم هؤالء النقاد املتقدمني بالنسبة ملن بعدهم عسر جدًا ألنهمأخذوا احلديث عن الرجال يف صدورهم ،ال عن األوراق والصحف ،ومن أمثلة
ذلك:
ملّا سأل رجل عبد الرمحن بن مهدي عن حديث ،فقال" :هذا مل يروه إال
حفصة بنت سريين عن أبي العالية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال له :من أين
قلت؟ قال :إذا أتيت الصراف بدينار فقال لك :هو بهرج تقدر أن تقول له :من أين
قلت؟ قلت :ففسره لنا .قال :إن هذا احلديث مل يروه إال حفصة بنت سريين عن أبي
العالية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم .فسمعه هشام بن حسان من حفصة ،وكان يف
الدار معها ،فحدث به هشامٌ احلسنَ ،فحدث به احلسنُ ،فقال :قال رسول صلى اهلل
عليه وسلم .قال :فمن أين مسعها الزهري؟ قال :كان سليمان بن أرقم خيتلف إىل
احلسن ،وإىل الزهري فسمعه من احلسن ،فذاكر به الزهري ،فقال الزهري :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثله"(.)20

( )18انار :ت كر انهاظ (.)106/3
( )19سااألت السلل للدارقطين (.)302
( )20انار :احملدث الها ا للرامهرمزي(.)312
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وقال أبو زرعة الرَّازي  -وسأله رجل " :-ما احلجة يف تعليلكم احلديث؟
قال :احلجة أن تسألين عن حديث له علة ،فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة  -يعين
لحمد بن مسلم بن وارة  -وتسأله عنه وال ختربه بأنك قد سألتين عنه ،فيذكر علته،
ثم تقصد أبا حامت فيعلله ،ثم متيز كالم كل منا على ذلك احلديث ،فإن وجدت بيننا
خالفًا يف علته فاعلم أن كال منا تكلم على مراده ،وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم
حقيقة هذا العلم .قال :ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه .فقال :أشهد أن هذا العلم
إهلام"(.)21
 وجتد أئمة النقد هؤالء كانوا أعلم بأحاديث الرواة من أنفسهم ،فإذا أخطأواحد منهم بينوا له أن ذك ليس من حديثه ،لسعة حفظهم ،ومعاينتهم لألصول،
ومالقاتهم للشيوخ مما ال يتأتى ملن بعدهم.
قال عبد الرمحن بن مهدي ألبي عوانة  -وقد حدث حبديث عن األعمش
" :ليس هذا من حديثك؟ قال :بلى ،قلت :ال ،قال :بلى ،فقلت :ال ،قال :ياسالمة هات الدرج ،فأخرجه فنظر فيه ،فإذا ليس احلديث فيه ،فقال :صدقت يا أبا
سعيد! صدقت يا أبا سعيد! ومن أين أتيت به؟ قلت :ذوكرت به وأنت شاب فظننت
أنك مسعته"(.)22
وأنكر حييى بن معني على نعيم بن محاد حديثًا رواه عن عبد اهلل بن املبارك عن
عبد اهلل بن عون ،فقال" :ال واهلل ما مسعت أنت هذا عن ابن املبارك ،وال مسعها ابن
املبارك من ابن عون قط ،فغضب وغضب كل من كان عنده من أصحاب احلديث،
( )21انار :علا انديع أل ل أيب وامت( ،)23/1معراة علوم انديع لل اكم( ،)113اجلام قتالق الراوي
وآداب السام للخطيث الثغدادي( .)257/2ويف اجلرح والتعليم قصة وقعت قيب وامت مشاهبة
(.)349/1
( )22انار :التعديا والتجريح للثاج ( ،)1201/3اجلام قتالق الراوي للخطيث(.)39/2
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وقام نعيم فدخل البيت ،فأخرج صحائف ،فجعل يقول وهي بيده :أين الذين
يزعمون أن حييى بن معني ليس بأمري املؤمنني يف احلديث؟ نعم ،يا زكريا غلطت،
وكانت صحائف فغلطت ،فجعلت أكتب من حديث ابن املبارك عن ابن عون ،وإمنا
روى هذه األحاديث عن ابن عون غري ابن املبارك ،فرجع عنها"(.)23
 وسرُ ذلك أنهم كانوا حيفظون األصول عن الصحابة ،وحديث كل منروى عنهم من التابعني ،وما روى أتباعهم عنهم ، ،فال يدخل أحدٌ طريقًا بآخر إال
عرفوا ذلك وردوه.
قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل" :قال لي أبو زرعة :أبوك حيفظ ألف ألف
حديث .فقيل له :وما يدريك؟ قال :ذاكرته ،فأخذت عليه األبواب"(.)24
وقال أبو زرعة الرازي" :إن يف بييت ما كتبته منذ مخسني سنة ،ومل أطالعه منذ
كتبته ،وإني أعلم يف أي كتاب هو ،يف أي ورقة هو ،يف أي صفحة هو ،يف أي سطر
هو"(.)25
وقال إسحاق بن راهويه" :أعرف مكان مائة ألف حديث كأني أنظر إليها،
وأحفظ منها سبعني ألف حديث من ظهر قليب صحيحة ،وأحفظ أربعة آالف حديث
مزورة ،فقيل :ما معنى حفظ املزورة؟ قال :إذا مر بي منها حديث يف األحاديث
الصحيحة فليته منها"(.)26

( )23ال هاية يف علم الرواية للخطيث( ،)146سري أعالم النثالئ (.)598/10
( )24انار :اتريخ غداد(.)185/5
( )25انار :اىرج السا ق(.)330/10
( )26اتريخ غداد للخطيث الثغدادي( ،)349 /6اجلام قتالق الراوي وآداب السام لق( ،)254 /2اتريخ
دمشق أل ل عساكر(.)138/8
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 وبسبب هذا العلم الواسع ،واحلفظ األسطوري ،ومعاينة األصول،ومالقاة الشيوخ سلّم املتأخرون بعجزهم عن جماراة القدماء يف ذلك.
لذا قال الذهيب مبينًا عسر معرفة مثل هذه الدقائق على املتأخرين" :وهذا يف
زماننا يعسر نقده على احملدث ،فإن أولئك األئمة  -كالبخاري وأبي حامت وأبي داود
 عاينوا األصول ،وعرفوا عللها .وأما حنن ،فطالت علينا األسانيد ،وفقدتالعبارات املتيقنة .ومبثل هذا وحنوه ،دخل الدخل على احلاكم يف تصرفه يف
(املستدرك)"(.)27
وقال السخاوي" :ولذا كان احلكم به من املتأخرين عسريًا جدًا ،وللنظر فيه
جمال ،خبالف األئمة املتقدمني الذين منحهم اهلل التبحر يف علم احلديث والتوسع يف
حفظه; كشعبة والقطان وابن مهدي وحنوهم ،وأصحابهم مثل :أمحد وابن املديين
وابن معني وابن راهويه ،وطائفة ،ثم أصحابهم مثل :البخاري ومسلم وأبي داود
والرتمذي والنسائي .وهكذا إىل زمن الدارقطين والبيهقي ،ومل جيئ بعدهم مساو
هلم ،وال مقارب"(.)28
وقال ابن رجب" :حذاق النقاد من احلفاظ لكثرة ممارستهم للحديث،
ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم ،هلم فهم خاص يفهمون به أن هذا
احلديث يشبه حديث فالن ،وال يشبه حديث فالن ،فيعللون األحاديث بذلك ،وهذا
مما ال يعرب عنه بعبارة حتصره ،وإنّما يرجع فيه أهله إىل جمرد الفهم واملعرفة اليت خصوا
بها"(.)29

( )27اىوقاة يف علم مصطلح انديع(.)46
( )28اتح اىغيع(.)313/1
( )29شرح علا الحم ي(.)55/1
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املب ث الثالث :الواجب سلوكه جتاه منهج أئمة النقد املتقدمني
مما تقدم يعلم وجوب التسليم ألئمة النقد فيما اتفقوا عليه يف باب جرح الرواة
وتعديلهم ،ويف باب تصحيح األخبار وتعليلها ،ومراعاة قواعدهم يف النقد اليت
تعارفوا عليها ،وعدم االلتفات إىل خمالفة غريهم هلم ممن مل يفطنوا إىل دقائق هذا
الفنّ وغوامضه .ألن إمجاعهم حجة ،فإذا اختلفوا يف راوٍ أو تعليل حديث فللمتأخر
أن ينظر يف الراجح ،على ضوء أصوهلم وقواعدهم العامة اليت ساروا عليها.
قال أبو حامت الرازي" :حبيب بن أبي ثابت ال يثبت له السماع من عروة بن
الزبري ،وهو قد مسع ممن هو أكرب منه ،غري أن أهل احلديث قد اتفقوا على ذلك
واتفاق أهل احلديث على شيء يكون حجة"(.)30
 ولذا قال ابن حجر عن علم العلل" :فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام مناألئمة املرجوع إليهم  -بتعليله  -فاألوىل إتباعه يف ذلك كما نتبعه يف تصحيح
احلديث إذا صححه .وهذا الشافعي مع إمامته حييل القول على أئمة احلديث يف كتبه،
فيقول( :وفيه حديث ال يثبته أهل العلم باحلديث) .وهذا حيث ال يوجد خمالف منهم
لذلك املعلل ،وحيث يصرِّح بإثبات العلة ،فأما إن وجد غريه صححه فينبغي حينئذ
توجه النظر إىل الرتجيح بني كالميهما .وكذلك إذا أشار املعلل إىل العلة إشارة ومل
يتبني منه ترجيح إلحدى الروايتني ،فإن ذلك حيتاج إىل الرتجيح"(.)31
وقال ابن كثري" :أما كالم هؤالء األئمة املنتصبني هلذا الشأن ،فينبغي أن يؤخذ
مسلمًا من غري ذكر أسباب ،وذلك للعلم مبعرفته ،واطالعهم واضطالعهم يف هذا
الشأن ،واتصافهم باألنصاف والديانة واخلربة والنصح ،ال سيما إذا أطبقوا على
( )30اىراسيا أل ل أيب وامت(.)192
( )31الن ت عل كتاب ا ل الصالح(.)711/2
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تضعيف الرجل ،أو كونه مرتوكًا ،أو كذابًا أو حنو ذلك .فاحملدث املاهر ال يتخاجله يف
مثل هذا وقفة يف موافقتهم ،لصدقهم وأمانتهم ونصحهم .وهلذا يقول الشافعي ،يف
كثري من كالمه على األحاديث( :ال يثبته أهل العلم باحلديث) ،ويرده ،وال حيتج به،
مبجرد ذلك"(.)32
 وإلهمال ذلك دخل الدخل على كثري من املشتغلني يف علم احلديث يفالعصور املتأخرة النشغاهلم يف النظر مب ا سطره املتأخرون يف كتب "علوم احلديث"،
مع زيادة فائدة وقف عليها أو باب تركه األول عمدًا ،دون العناية بكتب أئمة النقد
املتقدمني من أجل الوقوف على قواعد هذا الفن وحدود ألفاظه ،ومعاني
مصطلحاته.
انظر إىل ابن رجب حني ذكر حديثًا اتفق أئمة النقد من السلف على إنكاره
على راويه ،قال" :أما الفقهاء املتأخرون ،فكثري منهم نظر إىل ثقة رجاله ،فظن
صحته ،وهؤالء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ،وال يتفطنون لدقائق
علم علل احلديث .ووافقهم طائفة من احملدثني املتأخرين كالطحاوي واحلاكم
والبيهقي"(.)33
وقال ابن حجر بعد أن ذكر دقة األئمة النقاد يف رد الرواية باملخالفة مقارنة مبن
مل ميش على طريقتهم" :وبهذا التقرير يتبني عظم موقع كالم األئمة املتقدمني ،وشدة
فحصهم ،وقوة حبثهم ،وصحة نظرهم ،وتقدمهم مبا يوجب املصري إىل تقليدهم يف
ذلك والتسليم هلم فيه ،وكل من حكم بصحة احلديث مع ذلك إمنا مشى فيه على
ظاهر اإلسناد"(.)34
( )32اتتصار علوم انديع م شروق الثاعع انثيع()95
( )33اتح الثاري أل ل رجث(.)363/1
( )34الن ت عل كتاب ا ل الصالح أل ل وجر(.)726/2
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الفصل الثاين :دراسة حديث« :أ ََن َم ِدينَة ال ِْعل ِْم َو َعلِي ََبب َها»

َعنْ األَ ْعمَشِ سِلِ ْيمَانِ بْنِ مِهْرانََ ،عنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍَ ،عـ ِن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْ ُهمَا قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ« :أ ََن َم ِدينَة الْعِل ِْم َو َعلِي ََبب َها،
فَمن أَر َ ِ
ِ
اب».
اد ال َْمدينَةَ فَلْيَأْت الْبَ َ
َْ َ
ختريج احلديث:
احلديث جاء عن سليمان بن مهران األعمش من طرق:
 الطريق األول :من طريق أبي معاوية لحمد بن خازم الضرير ،رواه عنه
مجاعة:
 - 1أبو الصَّلْت عبد السالم بن صاحل اهلروي:
روى حديثه الطربي (تهذيب اآلثار -مسند علي ،)173- 105 :من طريق
لحمد بن إمساعيل الضّراري.
والطرباني ( ،)11061- 65 /1عن ا َمل ْعمَري ولحمد بن علي الصائغ.
واحلاكم ( ،)4637- 137/3كتاب معرفة الصحابة ،من طريق لحمد بن عبد
الرحيم اهلروي.
وابن عدي (الكامل ،)131/6 :من طريق علي بن سعيد الرازي.
واخلطيب البغدادي (تاريخ بغداد ،)49/11 :من طريق إسحاق بن احلسن بن
ميمون احلربي .ومن طريقه رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق.)35()380/42 :

( )35سقط مل اسم اقول " س اق" عند ا ل عساكر.
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واخلطيب أيضًا (تاريخ بغداد ،)50/11 :من طريق القاسم بن عبد الرمحن
األنباري .ومن طريقه رواه :ابن عساكر (تاريخ دمشق ،)380/42 :وابن اجلوزي
(املوضوعات ،)349/1 :وابن األثري (أسد الغابة ،)596/3 :واملزي (تهذيب
الكمال.)76/18 :
وابن املغازلي (مناقب علي ،)123 ،121- 136 :من طريق أبي جعفر
لحمد بن عمار بن عطية ،ولحمد بن احلسن بن العباس.
والذهيب (تذكرة احلفاظ ،)21/4 :من طريق أبي صاحل الكرابيسي ،عن صاحل
بن لحمد .عشرتهم عن أبي الصلت به.
وقد حكم مجاعة من النقاد أن احلديث ألبي الصلت عبد السالم اهلروي،
وأنه هو املتهم بوضعه على أبي معاوية ،وسرقه منه مجاعة فحدثوا به عن أبي
معاوية ،وال أصل له ،فليس من حديث ابن عباس ،وال جماهد ،وال األعمش ،وال
أبو معاوية حدث به.
قال حييى بن معني" :ليس له أصل ،كذب عن األعمش ،عن جماهد ،عن ابن
عباس ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم"(.)36
وملّا ذُكرَ قول ابن معني لإلمام أمحد بن حنبل ،قال" :ما أراه إال
صدق"(.)37

( )36العلا قمحد رواية ا نق عثد هللا( .)9/3وانار سااألت ا ل اجلنيد( ،)284اىنتخث مل علا
اخلالل(.)208/1
( )37انار :اجلرح والتعديا(.)99/6
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وسئل اإلمام أمحد عن أبي الصلت ،فقال" :روى أحاديث مناكري ،قيل له:
ٍّ(« :)38أ ََن َم ِدينَة ال ِْعل ِْم َو َعلِي ََبب َها» ،قال :ما مسعنا
روى حديث جماهد عن علي
بهذا"(.)39

وملّا سئل أخرى عن احلديث ،قال" :قبح اهلل أبا الصلت"(.)40
وقال ابن حبان" :هذا شيء ال أصل له ،ليس من حديث ابن عباس ،وال
جماهد ،وال األعمش ،وال أبو معاوية حدّث به ،وكل من حدث بهذا املنت ،فإمنا
سرقه من أبي الصلت هذا; وإن أقلب إسناده"(.)41
وقال ابن عدي" :وهذا يروى عن أبي معاوية عن األعمش ،وعن أبي معاوية
يعرف بأبي الصلت اهلروي عنه ،وقد سرقه عن أبي الصلت مجاعة ضعفاء"(.)42
وقال الدارقطين" :قيل إن أبا الصلت وضعه على أبي معاوية ،وسرقه منه
مجاعة فحدثوا به عن أبي معاوية"(.)43
وقال ابن عساكر بعد أن سرد عدة طرق للحديث" :كل هذه الروايات غري
لحفوظة ،وهذا احلديث يُعرف بأبي الصلت عبد السالم بن صاحل اهلروي"(.)44

(( )38عل عل ٍّ ) :ه ا يف رواية اىروذي اىطثوعة ،وه ا جائت مل طريق اىروذي عند اخلطيث الثغدادي
سنده يف اتريخ غداد( .)49/11ومل أيت يف وديع أيب الصلت :جماهد عل عل ٍّ  ،ا جماهد عل ا ل
عثاس .وليس جملاهد رواية عل عل ٍّ يف ه ا انديع كلا سيأيت ،العلق سثق قلم مل الناسخ.
( )39العلا ومعراة الرجال قمحد رواية اىروذي(.)129
( )40اىنتخث مل علا اخلالل(.)208/1
( )41اجملروو أل ل وثائ(.)151/2
( )42ال اما( .)473/4وانار.)177/5( ،)67/5( ،)189/1( :
( )43تعليقات الدارقطين عل كتاب اجملروو أل ل وثائ(.)179
( )44اتريخ دمشق(.)380/42
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وقال ابن القيسراني  -وذكر أبا الصلت " :-وهذا احلديث مما وضعه على
أبي معاوية :لحمد بن خازم الضرير ،ومل حيدث به قط ابن عباس ،وال جماهد ،وال
األعمش ،وال أبو معاوية .وقد سرقه منه مجاعة من الكذابني"(.)45
وقال الذهيب" :ومن ذنوبه روايته عن أبي معاوية ،عن األعمش ،عن جماهد،
عن ابن عباس رفعه« :أ ََن َم ِدينَة ال ِْعل ِْم َو َعلِي ََبب َها» ،واحلديث موضوع ،ما رواه
األعمش"(.)46
 ولذا فاجلمهور على توهني أبي الصلت:قال اإلمام أمحد ملّا سئل عن حديثه هذا" :قبح اهلل أبا الصلت"(.)47
وقال أبو زرعة" :ال أحدث عنه وال أرضاه" ،وضرب على حديثه(.)48
وقال النسائي" :ليس بثقة"(.)49
وقال ابن حبان عنه" :ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد"(.)50
وقال ابن عدي" :وهو متهم يف هذه األحاديث"(.)51
وقال العقيلي والدارقطين" :كان خبيثًا رافضيًا"(.)52
وقال ابن طاهر القيسراني" :وهذا احلديث مما وضعه على أبي معاوية"(.)53
( )45ت كر انهاظ أل ل القيسراين (.)137
( )46اتريخ اإلسالم(.)368/18
( )47اىنتخث مل علا اخلالل(.)208/1
( )48اجلرح والتعديا(.)48/6
( )49اتريخ غداد(.)52/11
( )50اجملروو (.)151/2
( )51ال اما(.)25/7
( )52انار :الصعهائ ال ثري للعقيل ( ،)70/3اتريخ غداد للخطيث (.)52/11
( )53ت كر انهاظ (.)137
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 إال أن حييى بن معني وحده جهله أوالً ،ثم قوى أمره ،وبرأه من هذااحلديث مبن تابعه:
قال عبد اخلالق بن منصور" :سألت حييى بن معني عن أبي الصلت ،فقال :ما
أعرفه"(.)54
وقال احلسن بن علي بن مالك" :سألت حييى بن معني عن أبي الصلت اهلروي
فقال :ثقة صدوق ،إال أنه يتشيع"(.)55
وقال العباس الدوري" :مسعت حييى بن معني يوثق( )56أبا الصلت عبد السالم
بن صاحل ،فقلت  -أو قيل له – :إنه حدث عن أبي معاوية عن األعمش« :أ ََن
َم ِدينَة ال ِْعل ِْم َو َعلِي ََبب َها» ، .فقال :ما تريدون من هذا املسكني؟ أليس قد حدث به
لحمد بن جعفر الفيدي( )57عن أبي معاوية ،هذا أو حنوه"(.)58
وقال ابن اجلنيد :سئل حييى عن عمر بن إمساعيل بن جمالد ،فقال" :كذاب
حيدث – أيضًا  -حبديث أبي معاوية ،عن األعمش حبديث« :أ ََن َم ِدينَة ال ِْعل ِْم َو َعلِي
ََبب َها» ،وهذا حديث كذب ليس له أصل .وسألته عن أبي الصلت اهلروي؟ فقال :قد

مسع وما أعرفه بالكذب .قلت :فحديث األعمش ،عن جماهد ،عن ابن عباس؟

قال :ما مسعته قط ،وما بلغين إال عنه"(.)59
( )54انار :اتريخ غداد للخطيث(.)50/11
( )55اىرج السا ق .وك ا نقا اناكم(اىستدرك عل الص ي  )137 /3 :سنده عل انااظ جزر حملد ل
احل أنق قال" :هو دوق" .وسيأيت قريثًا.
( )56نقا اناكم(اىستدرك عل الص ي  )137/3 :سنده عل الدوري أنق قال" :سألت حيىي ل مع عل
أيب الصلت ا روي ،اقال :قة" .وسيأيت قريثًا.
( )57سيأيت ذكر متا عتق.
( )58انار :اتريخ غداد ( .)51/11ونقا حنوه عل انااظ احل ل حملد جزره كلا سيأيت عند اناكم.
( )59اىنتخث مل علا اخلالل( .)208/1وانار سااألت ا ل اجلنيد.)284 :
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قال اخلطيب البغدادي" :أحسب عبد اخلالق سأل حييى عن حال أبي الصلت
قدميًا ،ومل يكن حييى إذ ذاك يعرفه ،ثم عرفه بعد فأجاب إبراهيم بن اجلنيد عن حاله.
وأما حديث األعمش :فإن أبا الصلت كان يرويه عنه ،فأنكره أمحد بن حنبل وحييى
بن معني من حديث أبي معاوية ،ثم حبث حييى عنه فوجد غري أبي الصلت قد رواه عن
أبي معاوية"(.)60
 وقد أغرب أبو عبد اهلل احلاكم يف فهم كالم حييى بن معني فصحّححديث أبي الصلت هذا بناء على كالم حييى بن معني ،فقال" :هذا حديث صحيح
اإلسناد ،ومل خيرجاه ،وأبو الصلت ثقة مأمون .فإني مسعت أبا العباس لحمد بن
يعقوب يف (التاريخ) يقول :مسعت العباس بن لحمد الدوري يقول :سألت حييى
بن معني عن أبي الصلت اهلروي ،فقال :ثقة .فقلت :أليس قد حدث عن أبي
معاوية ،عن األعمش «أ ََن َم ِدينَة الْعِلْ ِم»؟ فقال :قد حدث به لحمد بن جعفر
الفيدي ،وهو ثقة مأمون .مسعت أبا نصر أمحد بن سهل الفقيه القباني إمام عصره

ببخارى ،يقول :مسعت صاحل بن لحمد بن حبيب احلافظ يقول :وسئل عن أبي
الصلت اهلروي ،فقال :دخل حييى بن معني وحنن معه على أبي الصلت فسلم
عليه ،فلما خرج تبعته ،فقلت له :ما تقول  -رمحك اهلل  -يف أبي الصلت؟
فقال :هو صدوق .فقلت له :إنه يروي حديث األعمش ،عن جماهد ،عن ابن
اد
عباس ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم «أ ََن َم ِدينَة الْعِل ِْم َو َعلِي ََبب َها ،فَ َم ْن أَ َر َ
العِلْ َم فَليَأْ ِتَا ِم ْن ََب ِبَا» ،فقال :قد روى هذا ذاك الفيدي ،عن أبي معاوية ،عن
األعمش كما رواه أبو الصلت"(.)61

( )60اتريخ غداد (.)51/11
( )61اىستدرك عل الص ي لل اكم(.)137/3
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فتعقبه الذهيب فقال" :ال واهلل ،ال ثقة وال مأمون"(.)62
 ومع أن نقاد احلديث الكبار أقران حييى بن معني ومن بعده تتابعوا علىعدم اعتبار كالمه يف أبي الصلت ،ألنه جُرحَ جرحًا مفسرًا من قبل اإلمام أمحد
ومن تبعه ،فإنه مل يفهم أحدٌ منهم من كالمه تصحيح احلديث كما فهم احلاكم،
وإمنا براءة أبي الصلت منه .كذلك تتابعوا على أنه ليس للحديث أصل ،حتى قال
اإلمام أمحد عنه " :ما مسعنا بهذا"( .)63وقرر ابن حبان وابن عدي الدارقطين أنه
ال أصل له ،وأن احلد يث ألبي الصلت  -وهو متهم مرتوك  ،-وأن كل من
حدث به ،فإمنا سرقه منه( .)64وقال احلافظ مطيّن" :مل يرو هذا احلديث عن أبي
معاوية من الثقات أحد ،رواه أبو الصلت فكذبوه"( .)65وقال العقيلي بعد ذكره:
"وال يصح يف هذا املنت حديث"( .)66وقال أبو الفتح األزدي " :ال يصح يف هذا
الباب شيء"( .)67وال خيرج عن هذا حكم حي يى بن معني على احلديث بأنه ليس له
أصل ،ومل خيتلف عليه يف ذلك ،وبيان ذلك أن حييى بن معني مر يف احلكم عليه
مبرحلتني:
األوىل :إنكار حتديث أيب معاوية به :فقد سئل عن حديث أبي الصلت عن أبي
معاوية فصرح بتفرده فيه عن أبي معاوية ،وأنه منكر ليس بشيء ،فقال" :ما هذا

( )62واشية اىرج السا ق.
( )63العلا ومعراة الرجال قمحد رواية اىروذي(.)129
( )64اجملروو أل ل وثائ( ،)151/2ال اما( ،)131/6تعليقات الدارقطين عل اجملروو
(.)179
( )65انار :اتريخ غداد للخطيث( ،)182/7اتريخ دمشق أل ل عساكر(.)381/42
( )66الصعهائ ال ثري للعقيل (.)149/3
( )67انار :الثداية والنهاية أل ل كثري(.)396/7

أل ل وثائ
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احلديث بشيء"( ،)68و يف رواية" :فأنكره جدًا"( ،)69وصرح بأنه ال يعرفه إال من طريق
أبي الصلت ،فقال" :ما مسعت به قط ،وما بلغين إال عنه"( .)70وقال يف موضع آخر:
"هذه األحاديث اليت يرويها ما نعرفها"( ،)71ومل يكذبه ،ويف نفس الوقت( )72سئل عن
رواية عمر بن إمساعيل للحديث عن أبي معاوية فصرح بتكذيبه ألنه ظهر له أنه
سرقه ،فقال" :حدّث عن أبي معاوية حبديث ليس له أصل ،كذبٌ عن األعمش"(.)73
وقال" :كذاب ،يُحدث أيضًا حبديث أبي معاوية . . .وهذا حديث كذب ليس له
أصل"( .)74وقال ألبي زرعة " :قل له :يا عدو اهلل! متى كتبت أنت هذا عن أبي
معاوية؟ إمنا كتبتَ أنت عن أبي معاوية ببغداد ،ومتى روى هو هذا احلديث
ببغداد؟"(.)75

( )68ذكره اخلطيث(اتريخ غداد )50/11 :مل رواية عثد اخلالق ل منصور.
( )69ذكره اخلطيث(اىرج السا ق )205 /11 :مل رواية منصور حيىي ل أمحد ل الشيثاين.
( )70سااألت ا ل اجلنيد (.)360
( )71اىرج السا ق(.)385
( )72وكائ الساال عل األ ن يف مساق واود ،قال ا ل اجلنيد(سااألتق اجلنيد" :)284 :سئا حيىي عل علر ل
أيصا  -حبديع أيب معاوية ،عل اقعلش حبديع« :أَ َ
مساعيا ل جمالد ،اقال" :ك اب حيدث – ً
َم ِدينَة الْعِلْ ِم َو َعلِ َ ـ َها» ،وه ا وديع ك ب ليس لق أ ا .وسألتق عل أيب الصلت ا روي؟ اقال :قد
مس وما أعراق ل ب .قلت :ا ديع اقعلش ،عل جماهد ،عل ا ل عثاس؟ قال :ما مسعتق قط ،وما
لغين أل عنق".
( )73العلا قمحد رواية ا نق عثد هللا( ،)9/3الصعهائ ال ثري للعقيل ( ،)149/3ال اما أل ل عدي(.)131/6
اتريخ دمشق أل ل عساكر(.)381/42
( )74اىنتخث مل علا اخلالل( ،)208/1اتريخ غداد للخطيث(.)204/11
( )75الصعهائ قيب زرعة الرازي الصعهائ(أ و زرعة الرازي وجهوده يف السنة النثوية .)521 /2 :وانار :اجلرح
والتعديا أل ل أيب وامت( ،)99/6واتريخ غداد للخطيث(.)205/11
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الثانية :ثبوت احلديث عنده عن أيب معاوية :حني وقف حييى بن معني على
متابعات ألبي الصلت برأت ساحته من التهمة عنده ،مع إفادة ألحد احملدثني تدل
على أن أبا معاوية حدث به قدميًا ،فقال " :أليس قد حدث به لحمد بن جعفر
الفيدي عن أبي معاوية"( .)76وقال أخرى" :حدثين به ثقة :لحمد بن الطفيل ،عن
أبي معاوية"( .)77وقال ثالثة" :هو من حديث أبي معاوية ،أخربني ابن منري ،قال:
حدث به أبو معاوية قدميًا ثم كف عنه"( .)78وقال يف رابعة " :هو صحيح" .قال
اخلطيب البغدادي كما تقدم " :أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية ،وليس
بباطل ،إذ قد رواه غري واحد عنه"(.)79
ولذا فاحلديث ال أصل له عند مجيع نقاد احلديث القدماء ال خالف
بينهم ،حتى حييى بن معني ،وإن أثبت بأن احلديث حدّث به أبو معاوية ثم
أمسك عنه ،فإنه مل يرتاجع عن القول بأن احلديث ال أصل له عن األعمش،
ولذا كان تالميذه يوردون عليه هذا احلديث إذا قوّى من شأن أبي الصلت
اهلروي ،لكونه كاف يف إسقاطه ،لكنه كان يدافع عن أبي الصلت بأن احلديث
رواه غريه ،وأن املشايخ كانوا خيصونه ببعض األحاديث ،قا ل ابن لحرز" :سألت
حييى بن معني عن أبي الصلت عبد السالم بن صاحل اهلروي؟ قال :ليس ممن
يكذب ،فقيل له يف حديث أبي معاوية ،عن األعمش ،عن جماهد ،عن ابن
عباس« :أ ََن َم ِد ينَة الْعِ لْ ِم َوعَ لِي ََب ب َه ا» ،فقال :هو من حديث أبي معاوية;

( )76انار :اتريخ غداد(.)51/11
( )77اىنتخث مل علا اخلالل(.)209/1
( )78معراة الرجال أل ل مع رواية ا ل حمرز( .)79/1ومل طريقق اخلطيث(اتريخ غداد.)50/11 :
( )79اتريخ غداد(.)50/11

اىوازنة

منهق أالة النقد اىتقدم واىتأتريل يف ان م عل انديع...

1545

أخربني ابن منري قال :حدّث به أبو معاوية قدميًا ثم كف عنه .وكان أبو الصلت
رجالً موسرًا ،يطلب هذه األحاديث ،ويكرم املشايخ ،وكانوا حيدّثونه بها"(.)80
لذا فإنه مع اتفاق قدماء النقاد على أنه ال أصل للحديث ،فاحلمل يف
احلديث على قواعد هؤالء النقاد ال خترج عن حالني:
* احلال األوىل :أن املتهم هو أبو الصلت عبد السالم اهلروي ،وعليه أكثر
النقاد الذين مل يوافقوا حييى بن معني على تفرده بتربئة أبي الصلت ،كاإلمام
أمحد ،ومطيّن ،وابن حبان ،وابن عدي ،والدارقطين ،وابن عساكر ،فقد
حكموا بأن احلديث ال أصل له ،وأنه ال يعرف إال من طريق أبي الصلت
اهلروي ،ومل يتابعه عليه ثقة ،بل سرقه منه مجاعة من الكذابني واملرتوكني
واجملاهيل ،وهو مرتوك منكر احلديث ،بل صرَّح مجاعة بأنه هو من وضعه .ثم
إنه يلزم من تربئة أبي الصلت اهلروي اتهام الثقات األثبات الذين روى عنهم هذه
األباطيل ،خاصة أنه مل ينفرد بهذا احلديث فحسب ،بل اتهم يف أحاديث
أخرى ،ال ميكن إال أن يكون هو من وضعها ،أو يتهم بها شيوخه الثقات.
لذا قال املعلمي" :وأتعجب من احلافظ ابن حجر :يذكر يف ترمجة عليّ بن
موسى من (التهذيب) تلك الباليا وأنه تفرد بها عنه أبو الصلت ،ثم يقول يف
ترمجة عليّ من (التقريب)( :صدوق واخللل ممن روى عنه) .والذي روى عنه هو
أبو الصلت .ومع ذلك يقول يف ترمجة أبي الصلت من (التقريب)( :صدوق له
مناكري وكان يتشيع ،وأفرط العقيلي ،فقال :كذاب) .ومل ينفرد العقيلي ،فقد قال
أبو حامت( :مل يكن بصدوق) .وقال ابن عدي ( :له أحاديث مناكري يف فضل أهل

( )80معراة الرجال أل ل مع رواية ا ل حمرز( .)79/1ومل طريقق اخلطيث(اتريخ غداد.)50/11 :
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البيت ،وهو متهم فيها) .وقال الدارقطين( :روى حديث «اإلِيْمَانُ إِقْرَارُ القَوْلِ»،
وهو متهم بوضعه) .وقال لحمد بن طاهر( :كذّاب)"(.)81
ونص كالم ابن عدي" :ولعبد السالم هذا عن عبد الرزاق أحاديث مناكري يف
فضائل علي وفاطمة واحلسن واحلسني ،وهو متهم يف هذه األحاديث .ويروي عن
علي بن موسى الرضا حديث« :اإلِيْ َمانُ َمعْرِ َفةٌ القَلْبِ» ،وهو متهم يف هذه
األحاديث"(.)82
وقال الدارقطين عن احلديث" :وهو موضوع ،وأبو الصلت متهم بوضعه ،مل
حيدث به إال من سرقه منه ،فهو االبتداء يف هذا احلديث"(.)83
وقال املعلمي عن أبي الصلت اهلروي" :من يأبى أن يكذّبه يلزمه أن يكذّب
علي بن موسى الرضا ،وحاشاه"(.)84
 لذا مل يقبل نقاد احلديث اخنداع حييى بن معني بأبي الصلت ،ووهّنوه كماتقدم.
قال املعلمي عن أبي الصلت" :واستطاع أن يتجمل البن معني حتى أحسن به
الظن ووثقه"(.)85

( )81واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)262
( )82ال اما(.)25/7
( )83انار :اتريخ غداد للخطيث(.)51/11
( )84واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)308
( )85اىرج السا ق(.)262
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وقال أيضًا " :ابن معني كان رمبا يطلق كلمة (ثقة) ال يريد بها أكثر من أن
الراوي ال يتعمد الكذب"(.)86
أما الذهيب فقال " :جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ،وكان هذا
بارًا بيحيى ،وحنن نسمع من حييى دائمًا ،وحنتج بقوله يف الرجال ،ما مل يتربهن
لنا وهن رجل انفرد بتقويته ،أو قوة من وهاه"(.)87
* احلال الثانية :ثبوته عن أبي معاوية كما قال حييى بن معني ،فاحلديث
مع ذلك واه ال يزداد بذلك قوة حتى عند ابن معني ،وذلك من أوجه:
الوجه األول :حتديث أبي معاوية باحلديث قدميًا ثم إمساكه عنه دليل على
وهنه عنده ،وإال ملاذا ميسك عنه .وأبو معاوية ،وإن كان أثبت أصحاب
األعمش ،إال أنه كان يدلس كما وصفه بذلك يعقوب بن شيبة والدارقطين وابن
طاهر(.)88
الوجه الثاين :أن األعمش ،وإن كان ثقة حافظًا لكنه مشهور بالتدليس،
بل يدلس تدليسني ،كل منها شديد:
أحدها :تدليسه عن الضعفاء ،قال أبو الفتح األزدي" :ومن كان يدلس
عن غري ثقة مل يقبل منه احلديث إذا أرسله حتى يقول :حدثين فالن ،أو
مسعت ،فنحن نقبل تدليس ابن عيينة ونظرائه; ألنه حييل على مليء ثقة ،وال
نقبل من األعمش تدليسه; ألنه حييل على غري مليء ،واألعمش إذا سألته:
عمن هذا؟ قال :عن موسى بن طريف ،وعباية بن ربعي ،وابن عيينة( ،)89إذا
( )86التن يا مبا يف أتنيث ال و ري مل اق طيا(.)258/1
( )87سري أعالم النثالئ(.)447/11
( )88انار :طثقات اىدلس أل ل وجر( ،)36اىدلس قيب زرعة العراق (.)83
جدا كلا سيأيت.
( )89قهنم ضعهائ ً
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وقفته ،قال :عن ابن جريج ،ومعمر ،ونظرائهما"( .)90ولذا قال ابن املديين:
" األعمش كان كثري الوهم يف أحاديث هؤالء الضعفاء"( .)91وموسى بن
طريف( ،)92وعباية بن ربعي( ،)93وآدم بن عيينة

()94

من غالة الشيعة املرتوكني،

بل قال العقيلي عن األولني " :كالهما غاليان ملحدان"(.)95
ثانيها :أنه يدلس تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس ،قال عثمان
الدارمي " :مسعت حييى بن معني ،وسئل عن الرجل يلقي الرجل الضعيف من
بني ثقتني ،يوصل احلديث ثقة عن ثقة ،ويقول أنقص من احلديث ،وأصل ثقة
عن ثقة حيسن احلديث بذلك؟ فقال ال يفعل; لعل احلديث عن كذاب ليس بشيء
فإذا هو قد حسنه وثبته ،ولكن حيدث به كما روي .قال عثمان :وكان األعمش
رمبا فعل ذلك"( .)96قال الذهيب يف ترمجة األعمش" :هو يدلس ،ورمبا دلس عن
ضعيف ،وال يدرى به ،فمتى قال( :حدثنا) فال كـالم ،ومتى قال( :عن)،
تطرق إىل احتمال التدليس إال يف شيوخ له أكثر عنهم :كإبراهيم ،وابن أبي
وائل ،وأبي صاحل السمان ،فإن روايته عن هذا الصنف لحمولة على االتصال(.)97
قلت :وليس روايته عن جماهد من هذا الصنف ،قال الكرابيسي عن األعمش:
"دلس عن زيد بن وهب كثريًا ،وعن أبي الضحى ،وإبراهيم بن يزيد ،وأبي
( )90انار :ال هاية يف علم الرواية للخطيث الثغدادي(.)362
( )91انار :ميزائ األعتدال(.)224/2
( )92انار :ال اما ألئ عدي( ،)53 /8الصعهائ ال ثري للعقيل ( ،)120/2لسائ اىيزائ(.)204/8
( )93انار :الصعهائ ال ثري للعقيل ( ،)415/3لسائ اىيزائ(.)417/4
( )94انار :لسائ اىيزائ( ،)16/2ميزائ األعتدال(.)170/1
( )95الصعهائ ال ثري للعقيل (.)415/3
( )96اتريخ ا ل مع للدارم ( ،)243وانار :ال هاية يف علم الرواية للخطيث الثغدادي(.)364
( )97ميزائ األعتدال (.)224/2
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صاحل ،وجماهد ،وشقيق ،وهؤالء ،كلهم قد دلس عنهم"( .)98وقال املعلمي:
"كان األعمش  -رمحه اهلل  -كثري احلديث ،كثري التدليس ،مسع كثريًا من
الكبار ،ثم كان يسمع من بعض األصاغر أحاديث عن أولئك الكبار ،فيدلسها
عن أولئك الكبار ،فحديثه الذي هو حديثه ،ما مسعه من الكبار"(.)99
الوجه الثالث :أن األعمش مل يسمع من جماهد إال أحاديث يسرية ،وما
سوى ذلك فهو عن الضعفاء ،وبعضهم من غالة الشيعة ،واختلفوا يف عدد ما
مسع منه ،فقال حييى بن معني" :كل شيء يرويه عنه مل يسمع ،إمنا مرسلة
مُدلَّسة"( .)100وقال هشيم بن بشري" :األعمش مل يسمع من جماهد إال أربعة
أحاديث"( .)101وكذا قال وكيع بن اجلراح( .)102وقال علي بن املديين" :ال يثبت
منها إال ما قال" :مسعت" ،هي حنو من عشرة"( .)103وأما البخاري ،فسئل عمن
ذكر مساعه ألربعة أحاديث فقط ،فقال" :ريح ليس بشيء ،لقد عددت له
أحاديث كثرية حنوًا من ثالثني أو أقل أو أكثر ،يقول فيها :حدثنا جماهد"(.)104
وقول األكثر مقدم ،ومع ذلك فلم يصرح األعمش بسماعه يف هذا احلديث.

( )98كلال هت يث ال لال(.)92/6
( )99واشية مقدمة اجلرح والتعديا(.)70
( )100رواية ا ل طهلائ الدقاق عنق(.)59
( )101ال اما ألئ عدي()181/1
( )102اجلرح والتعديا أل ل أيب وامت(.)224/1
( )103انار :هت يث الته يث أل ل وجر( ،)225/4كلال هت يث ال لال ىغلطاي(.)92/6
( )104علا الحم ي ال ثري(ترتيثق.)388 :
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الوجه الرابع :أن احملدثني نصوا على أن رواية األعمش عن جماهد خاصة
ضعيفة ،يروي حديثه عن الضعفاء جدًا فيدلسهم ،قال عبد اهلل ابن اإلمام أمحد
بن حنبل" :قلت ألبي :أحاديث األعمش عن جماهد عمن هي؟ قال :قال أبو
بكر بن عياش :قال رجل لألعمش ممن مسعته؟  -يف شيء رواه عن جماهد -
قال :حدثنيه ليث عن جماهد"( .)105وقال علي بن املديين" :أحاديث جماهد عنده
عن أبي حييى القتات ،وحكيم بن جبري ،وهؤالء"( .)106وليث وهو ابن أبي
سليم ،والقتات ،وحكيم بن جبري ،كلهم ضعفاء( ،)107فيحتمل أن يكون
األعمش أخذه بواسطة أحدهم فدلسه ،خاصة أن بعضهم يتشيع .قال املعلمي
وذكر روايته عن جماهد بإسقاط القتات وليث" :ولعل الواسطة يف بعض تلك
األحاديث من هو شر منهما ،فقد مسع األعمش من الكليب أشياء ،يرويها عن
أبي صاحل باذام ،ثم رواها األعمش عن باذام تدليسًا ،وسكت عن الكليب،
والكليب كذاب"(.)108

( )105العلا ومعراة الرجال(.)255/1
( )106انار :هت يث الته يث أل ل وجر( ،)225 /4كلال هت يث ال لال ىغلطاي(.)92/6
( )107انار :ميزائ األعتدال(.)420/3 ،586/4 ،583/1
( )108واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)309
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الوجه اخلامس :أن األعمش مع تدليسه كان فيه تشيع( ،)109وكان يتساهل يف
الرواية عن بعض غالة الشيعة ،فتحمل عنه ،لذا قال األعمش" :نستغفر اهلل من أشياء
كنا نرويها على وجه التعجب اختذوها دينا"( .)110قال ابن عدي عن بعض من مر ذكره
من غالة الشيعة" :وموسى بن طريف هذا كان غاليًا يف مجلة الكوفيني ،وال أعلم
يروي عنه غري األعمش ،وأنكر على األعمش [حيث]( )111روى عنه ،حتى حلف أنه
روى عنه على االستهزاء"( .)112قال الذهيب" :قال جرير بن عبد احلميد :مسعت مغرية
مغرية يقول :أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا .كأنه عنى الرواية عمن
جاء ،وإال فاألعمش عدل صادق ثبت ،صاحب سنة وقرآن ،وحيسن الظن مبن
حيدثه ،ويروي عنه"( .)113قال املعلمي يف سياق نقده هلذا احلديث" :وقد قرر ابن حجر
يف (خنبته) ومقدمة (اللسان) ،وغريهما ،أن من نوثقه ،ونقبل خربه من املبتدعة،
خيتص ذلك مبا ال يؤيد بدعته ،فأما ما يؤيد بدعته ،فال يقبل منه البتة ،ويف هذا حبث،
لكنه حق فيما إذا كان مع بدعته مدلسًا ،ومل يصرح بالسماع ،وقد أعل البخاري يف
(تارخيه الصغري ،)68 :خربًا رواه األعمش ،عن سامل ،يتعلق بالتشيع بقوله:
(واألعمش ال يدري ،مسع هذا من سامل أم ال) . . . .فاحلاصل أن اخلرب إن ثبت عن

( )109انار :سري أعالم النثالئ( ،)235/6العلا ومعراة الرجال قمحد رواية ا نق عثد هللا ( ،)342/2التن يا
لللعلل (.)246/1
( )110انار" :التاريخ اقوسط للثخاري( ،)136/1العلا ومعراة الرجال قمحد رواية ا نق عثد هللا(.)416/2
( )111يف اىطثو "وديع روى عنق" ،والتص يح مل (الت ليا يف اجلرح والتعديا أل ل كثري.)249/1 :
( )112ال اما(.)54/8
( )113ميزائ األعتدال (.)224 /2
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أبي معاوية ،مل يثبت عن األعمش ،ولو ثبت عن األعمش ،فال يثبت عن
جماهد"(.)114
 - 2عمر بن إمساعيل بن جمالد:
روى حديثه أبو زرعة (الضعفاء -أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية:
.)521/2
والعقيلي (الضعفاء الكبري ،)149 /3 :من طريق لحمد بن هشام.
واخلطيب البغدادي (تاريخ بغداد ،)204/11 :من طريق أمحد بن عبد اهلل
بن شابور .ومن طريق اخلطيب رواه ابن اجلوزي (املوضوعات.)351/1 :
ورواه أيضًا ابن اجلوزي(املوضوعات ،)351/1 :من طريق لحمد بن يزيد
الزعفراني.
أربعتهم عن عمر بن إمساعيل.
ومل حيتمل النقاد من عمر بن إمساعيل هذا احلديث ،بل عده بعضهم كذابًا،
وسارقًا له من أبي الصلت عبد السالم اهلروي اآلنف.
قال أبو زرعة الرازي " :حديث أبي معاوية ،عن األعمش ،عن جماهد،
عن ابن عباس «أ ََن َم ِد ينَة احلِ ْك َم ةِ َوعَ لِي ََب ب َه ا» ك م من خلق قد افتضحوا فيه.
أتينا شيخًا ببغداد يقال له :عمر بن إمساعيل بن جمالد ،فأخرج إلينا كراسة ألبيه
فيها أحاديث جياد ،عن جمالد ،وبيان( ،)115والناس ،فكنا نكتب إىل العصر،
وقرأ علينا ،فلما أردنا أن نقوم ،قال :حدثنا أبو معاوية ،عن األعمش . .بهذا
( )114واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)309
( )115أي جمالد ل سعيد ا لداين ،و يائ ل شر الثجل اىعلم ،انار :هت يث ال لال(.)219/27 ،303/4
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احلديث ،فقلت له :وال كل هذا مبرة ،فأتيت حييى بن معني ،فذكرت ذلك له،
فقال :قل له يا عدو اهلل! متى كتبت أنت هذا عن أبي معاوية؟ إمنا كتبت أنت
عن أبي معاوية ببغداد ،متى روى هذا احلديث ببغداد؟ "(.)116
وقال حييى بن معني" :رأيت عمر بن إمساعيل بن جمالد ليس بشيء
كذاب ،رجل سوء خبيث حدث عن أبى معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن
عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم« :أ ََن َم ِد ينَة الْعِ لْ ِم َوعَلِي ََب ب َه ا» ،وهو
حديث ليس له أصل"(.)117

قال أمحد بن حنبل " :ال أراه إال صدق"(.)118
وقال ابن عدي يف ترمجته بعد أن ذكر مجاعة رووا احلديث عن أبي
معاوية " :فقد شاركوا عمر بن إمساعيل بن جمالد ،واحلديث ألبي الصلت ،عن
أبي معاوية ،وبه يعرف ،وعندي أن هؤالء كلهم سرقوا منه"(.)119
وقال الدارقطين" :قيل إن أبا الصلت وضعه على أبي معاوية ،وسرقه منه
مجاعة فحدثوا به عن أبي معاوية ،منهم :عمر بن إمساعيل بن جمالد"(.)120
وقال العقيلي بعده" :وال يصح يف هذا املنت حديث"(.)121

( )116الصعهائ قيب زرعة الرازي الصعهائ(أ و زرعة الرازي وجهوده يف السنة النثوية.)521 /2 :
( )117سااألت ا ل اجلنيد( ،)285-51العلا قمحد رواية ا نق عثد هللا( ،)9/3اجلرح والتعديا أل ل أيب
وامت( ،)99/6الصعهائ ال ثري للعقيل ( ،)149/3ال اما أل ل عدي(.)131/6
( )118اجلرح والتعديا(.)99/6
( )119ال اما(.)131/6
( )120تعليقات الدارقطين عل كتاب اجملروو أل ل وثائ(.)179
( )121الصعهائ ال ثري للعقيل (.)149/3
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 ولعل حييى بن معني وصم عمر بن إمساعيل بن جمالد بالكذب لروايتههذا احلديث مع أنه دافع عن أبي الصلت بأن احلديث رواه غريه عن أبي معاوية،
وأن أبا معاوية حدّث قدميًا ثم كف عنه( ،)122ألن عمر بن إمساعيل إمنا مسع من
أبي معاوية ببغداد حيث مسع منه حييى بن معني ،وأبو معاوية مل حيدث بهذا
احلديث ببغداد ،إمنا حدّث به قبل ذلك ،ثم كفّ عنه كما أفادته رواية ابن معني
عن ابن منري الكويف ،خبالف أبي الصلت الذي مسع احلديث من أبي معاوية قدميًا
قبل أن يكف ،وهذا يؤيد ما قاله ابن عدي والدارقطين وغريهما آنفًا من أن عمر
بن إمساعيل سرق احلديث.
لكن الغريب أن احملدثني  -حتى من صرح آنفًا بسرقته هلذا احلديث -مل
يتابعوا حييى بن معني على تكذيبه ،وإن كانوا صرحوا برتكه أو شدة ضعفه:
فقد قال النسائي" :ليس بثقة ،مرتوك احلديث"(.)123
وقال أبو حامت الرازي" :ضعيف احلديث"(.)124
وقال ابن حبان" :كان ممن خيطئ حتى خرج عن حدّ االحتجاج به إذا انفرد،
فأما فيما وافق الثقات ،فإن اعترب له معترب مل أر بذلك بأسًا ،كان حييى بن معني
يكذبه"(.)125

( )122معراة الرجال أل ل مع رواية ا ل حمرز( ،)79/1ومل طريقق أترجق اخلطيث(اتريخ غداد.)50/11 :
( )123الصعهائ واىحوكوئ(.)82
( )124اجلرح والتعديا أل ل أيب وامت(.)99/6
( )125اجملروو أل ل وثائ(.)92/2
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وقال ابن عدي" :وهو مع ضعفه يكتب حديثه"(.)126
وقال الدارقطين" :ضعيف"(.)127
 - 3لحمد بن جعفر الفيْديُّ:
وهو الذي دافع حييى بن معني عن أبي الصلت مبتابعته ،ويف حديثه علتان:
العلة األوىل :االختالف يف روايته من أوجه:
 - 1فقد روى حديثه احلاكم (املستدرك ،)4638- 137/3 :كتاب
معرفة الصحابة ،من طريق أبي احلسني لحمد بن أمحد القنطري ،ثنا احلسني بن
فهم ،ثنا لحمد بن حييى بن الضريس ،ثنا لحمد بن جعفر الفيدي ،ثنا أبو معاوية".
حتى قال" :ليعلم املستفيد هلذا العلم أن احلسني بن فهم بن عبد الرمحن ثقة
مأمون حافظ" .بينما نقل الذهيب عن احلاكم والدارقطين أنهما قاال يف احلسني بن
فهم" :ليس بالقوي"(.)128
ويؤيد روايته من هذا الوجه ما نقله احلاكم عن الدوري  -قبله  -أنه قال
ليحيى بن معني عن أبي الصلت عبد السالم" :أليس قد حدث عن أبي معاوية،
عن األعمش «أ ََن َم ِدينَة الْعِلْ ِم»؟ فقال :قد حدث به لحمد بن جعفر الفيدي ،وهو
ثقة مأمون"( .)129ثم نقل بعده عن احلافظ صاحل بن لحمد امللقب جبزرة ،عن حييى
أنه قال " :قد روى هذا ذاك الفيدي ،عن أبي معاوية ،عن األعمش" ،ومل يذكر
توثيقه.
( )126ال اما()131/6
( )127سااألت السلل للدارقطين(.)217
( )128ميزائ األعتدال(.)545/1
( )129رواه اخلطيث إبسناده عل الدوري (اتريخ غداد ،)51/11 :وا ل عساكر( اتريخ دمشق،)381/42 :
لهظ" :أليس قد ودث ق حملد ل جعهر الهيدي عل أيب معاوية؟ " ،وليس ايق" :وهو قة مأموئ".
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 - 2خولف احلسني بن فهم بن عبد الرمحن يف روايته عن لحمد بن حييى بن
الضريس ،فقد رواه ابن لحرز(معرفة الرجال )242/2 :عن حييى بن معني .وابن
املغازلي (مناقب علي )128- 144 :من طريق عبد الرمحن بن لحمد بن املغرية،
عن لحمد بن حييى .كالمهما (حييى ،ولحمد بن حييى) ،عن لحمد بن جعفر الفيدي عن
لحمد بن الطفيل عن أبي معاوية .فزادا ذكر لحمد بن الطفيل بني الفيدي وأبي معاوية،
فإما أن تكون الرواية األوىل وهمًا ،أو أن الفيدي دلس احلديث بإسقاط لحمد بن
الطفيل.
 - 3وجاء من وجه ثالث ،رواه اخلالل (املنتخب من علل اخلالل:
 ،)209/1فقال" :وقال لحمد بن أبي حييى ،عن حييى بن معني ،أنه قال :حدثين به
ثقة :لحمد بن الطفيل ،عن أبي معاوية"( .)130فلعله سقط من السند حرف (عن) ،كما
يف الوجه الثاني ،فيكون صوابه" :حدثين به ثقة (عن) لحمد بن الطفيل" ،على أن
الراوي عن حييى بن معني هنا هو لحمد بن أبي حييى ال يعرف ،كما أنه ال يعرف رواية
ليحيى بن معني عن لحمد بن الطفيل مطلقًا(.)131
العلة الثانية :أن نقل احلاكم عن الدوري قول حييى عن الفيدي" :وهو ثقة
مأمون" ،مل يذكره كل من نقله عن الدوري ،كاخلطيب البغدادي( ،)132وابن
عساكر( ،)133واملزي( ،)134والذهيب( .)135فالظاهر أن عبارة "وهو ثقة مأمون" ،من
( )130اىنتخث مل علا اخلالل(.)209/1
( )131انار :مقدمة اتريخ الدوري لنور سيك( ،)196/1مقدمة رسال (نسخة اإلمام حيىي ل مع .)80 :
( )132اتريخ غداد(.)51/11
( )133اتريخ دمشق (.)381/42
( )134هت يث ال لال(.)79/18
( )135اتريخ اإلسالم (ط :شار عواد معروك.)869 /5 :
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كالم احلاكم ال من كالم حييى بن معني( ،)136لذا مل يورد أحدٌ توثيق ابن معني له يف
ترمجته ،بل هو يف حدِّ اجملهول عندهم:
حيث انفرد ابن حبان بذكره يف كتابه "الثقات"(.)137
وقال الباجي" :أخرج البخاري يف اهلبة عنه عن لحمد بن فضيل ،ومل أجد له
ال"(.)138
ذكرًا يف غري هذا الكتاب ويشبه أن يكون جمهو ً
وقال احلافظ ابن حجر" :مقبول"(.)139
وقد استظهر ابن حجر أن الذي خرج له البخاري ومل ينسبه ،راوٍ آخر ثقة غري
لحمد بن جعفر الفيدي هذا(.)140
 وقد تقدم أن مجعًا من النقاد احلفاظ خالفوا حييى بن معني جبعلهم الفيدي كغريه  -سارقًا ال متابعًا:قال احلافظ مطيّن" :مل يرو هذا احلديث عن أبي معاوية من الثقات أحد ،رواه
أبو الصلت فكذبوه"(.)141
وقال ابن حبان" :وكل من حدث بهذا املنت ،فإمنا سرقه من أبي الصلت"(.)142

ل اهم

( )136وساقق انااظ ا ل وجر مل كالم اناكم ،اقال (احتاك اىهر " :)40/4 :قال اناكم :انس
قة مأموئ وااظ ،أ و الصلت قة مأموئ".
( .)110/9( )137وانار :اتريخ غداد ( ،)117/2هت يث ال لال ( ،)586/24اتريخ اإلسالم(.)912/5
( )138التعديا والتجريح ،ىل تر لق الثخاري يف اجلام الص يح ()624 /2
( )139تقريث الته يث(.)472
( )140هت يث الته يث(.)96/9
( )141انار :اتريخ غداد للخطيث( ،)182/7اتريخ دمشق أل ل عساكر(.)381/42
( )142اجملروو أل ل وثائ(.)151/2
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وقال ابن عدي" :واحلديث ألبي الصلت ،عن أبي معاوية ،وبه يعرف،
وعندي أن هؤالء كلهم سرقوا منه"(.)143
وقال الدارقطين" :قيل إن أبا الصلت وضعه على أبي معاوية ،وسرقه منه
مجاعة فحدثوا به عن أبي معاوية ،منهم :عمر بن إمساعيل بن جمالد ،ولحمد بن
جعفر الفيدي"(.)144
ولذا قال املعلمي عن الفيدي" :فعده ابن معني متابعًا ،وعده غريه سارقًا ،ومل
يتبني من حال الفيدي ما يشفي ،ومن زعم أن الشيخني أخرجا له أو أحدهما ،فقد
وهم(.)145
وجوَّز األلباني أن يكون الفيدي هذا هو بعينه جعفر بن لحمد البغدادي اآلتي
بعد قليل الذي أشار مطني لكذبه ،ولكن انقلب امسه ،فإن الفيدي كويف نزل بغداد،
وكالهما روى عنه احلافظ مُطِّني ،فيتأكد يف حاله اجلرح الشديد(.)146
ثم إن لحمد بن جعفر الفيدي روى احلديث  -يف األكثر  -عن لحمد بن
الطفيل; وابن الطفيل هذا كويف مستور ،مل يوثق مبعترب.
فقد تفرد ابن حبان بذكره يف "الثقات"(.)147

( )143ال اما(.)131/6
( )144تعليقات الدارقطين عل اجملروو ()179
( )145واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)308
( )146السلسة الصعيهة(.)524/6
( .)63/9( )147وانار :هت يث ال لال( ،)412/25هت يث الته يث(.)236/9
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وقال ابن عدي وذكر له حديثًا عن وكيع" :ولحمد بن الطفيل الذي رواه عنه
ليس باملعروف ،فال أدري البالء منه أو من غريه"(.)148
فالظاهر أنه من اجملاهيل والضعفاء الذين ذكرهم احلفاظ بتهمة سرقة احلديث من
أبي الصلت ،أو أنه أُدخل عليه.
 وبهذا يتبني أنه ال تندفع التهمة عن أبي الصلت من الوجهني الذين ذكرهماحييى بن معني:
فأما الوجه األول :فما ذكره من متابعة الفيدي فإنها ال تصح ،ومل يعتربها
النقاد آنفًا.
وأما الوجه الثاين :فما ذكره ابن لحرز عن ابن معني أنه قال" :هو من حديث أبي
معاوية ،أخربني ابن منري ،قال :حدث به أبو معاوية قدميًا ثم كف عنه"( .)149فهو حيتاج
إلثبات بسند تقوم به احلجة عن أبي معاوية ،وإال إننا بذلك نربئ من وصف بالرفض
واتهم بالوضع( ،)150لنلصق التهمة بأحد الثقات األثبات ،واألصل خالفه ،لذا فالنقاد
تتابعوا كما تقدم على اعتبار أن كل من رواه عن أبي معاوية كان سارقًا له من أبي
الصلت(.)151

( )148ال اما(.)51/5
( )149معراة الرجال أل ل مع رواية ا ل حمرز( .)79/1ومل طريقق اخلطيث(اتريخ غداد.)50/11 :
( )150انار ما تقدم مل أقول العللائ ايق ،وتقدم قول اىعلل (واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين .)308 :عل
أيب الصلت" :مل أييب أئ ي ق يلزمق أئ ي ب عل ل موس الرضا ،وواشاه".
( )151انار :اجملروو أل ل وثائ( ،)151/2ال اما ألئ عدي( ،)412/3اتريخ دمشق أل ل
عساكر( ،)380/42ت كر انهاظ أل ل القيسراين( .)137اتريخ اإلسالم لل هيب(.)368/18
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ولو كان هناك أصل لروايته عن أبي معاوية ملا احتاج أن ينقل حييى عن ابن
منري ،بل ملّا خفي عليه هذا ،وهو إمام اجلرح والتعديل ،حني يقول عن رواية أبي
الصلت اهلروي للحديث ملا سئل عنها" :ما مسعت به قط ،وما بلغين إال عنه"(.)152
ويقول" :هذه األحاديث اليت يرويها ما نعرفها"(.)153
بل ملا خفي على حافظ الدنيا اإلمام أمحد حني قال عن احلديث أيضًا" :ما
مسعنا بهذا"( .)154ويقول أيضًا عند ذكره أخرى" :قبح اهلل أبا الصلت"(.)155
ثم يقول احلافظ مطيّن لحمد بن عبد اهلل" :مل يرو هذا احلديث عن أبي معاوية
من الثقات أحدٌ"(.)156
لذا طعن املعلمي يف هذا النقل عن ابن منري :بأن ابن منري رمبا قاله ظنًا ال يقينًا ملّا
رأى رواية أبي الصلت والفيدي عن أبي معاوية ،وهو الظن الذي وقع ليحيى هنا،
وشكك بأصل هذا النقل عن حييى بن معني ،فقال" :حيتمل أن يكون ابن منري ظن
ظنًا ،وذلك أنه رأى ذينك الرجلني زعما أنهما مسعاه من أبي معاوية ،وهما ممن مسع
منه قدميًا ،وأكثر أصحاب أبي معاوية ال يعرفونه فوقع يف ظنه ما وقع .هذا مع أن ابن
لحرز له ترمجة يف (تاريخ بغداد) مل يذكر فيها من حاله إال أنه روى عن ابن معني وعنه
جعفر ين درستويه"(.)157

( )152سااألت ا ل اجلنيد (.)360
( )153اىرج السا ق(.)385
( )154العلا ومعراة الرجال قمحد رواية اىروذي(.)129
( )155اىنتخث مل علا اخلالل(.)208/1
( )156انار :اتريخ غداد للخطيث( ،)182/7اتريخ دمشق أل ل عساكر(.)381/42
( )157واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)308
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 - 4لحمد بن الطفيل:
وقد تقدم الكالم على روايته يف متابعة الفيدي اآلنفة.
 - 5جعفر بن لحمد البغدادي:
روى حديثه اخلطيب البغدادي (تاريخ بغداد ،)182/7 :ومن طريقه ابن
عساكر (تاريخ دمشق ،)381/42 :وابن اجلوزي يف املوضوعات ( .)349/1من
طريق احلافظ لحمد بن عبد اهلل امللقب مبُطيّن ،قال" :حدثنا جعفر بن لحمد البغدادي
أبو لحمد الفقيه  -وكان يف لسانه شيء ."-
ولعل قول احلافظ مُطيّن عن شيخه جعفر هذا" :وكان يف لسانه شيء" ،إشارة
إىل أنه كان يكذب ،وال سيما أنه قال بعد روايته للحديث عنه مشريًا لضعفه" :مل يرو
هذا احلديث عن أبي معاوية من الثقات أحد ،رواه أبو الصلت فكذبوه".
وقال ابن اجلوزي بعده" :وهو متهم بسرقة احلديث".
قال الذهيب" :فيه جهالة" .ثم ساق له هذا احلديث ،وقال" :موضوع"(.)158
فتعقبه احلافظ ابن حجر ،وقال" :وهذا احلديث له طرق كثرية يف (مستدرك
احلاكم) ،أقل أحواهلا أن يكون للحديث أصل ،فال ينبغي أن يطلق القول عليه
بالوضع"(.)159

( )158ميزائ األعتدال(.)415/1
( )159لسائ اىيزائ( . )465/2ليس لق يف "اىستدرك" أل طريقائ وشاهد ،وكلها مل طرق الصعهائ أو اجملاهيا.
وسيأيت كالم مل قوى انديع يف ان م عل انديع ومناقشتق.
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قلت :تقدم كالم ابن معني وابن عدي والدارقطين وغريهم ،أن احلديث ليس
له أصل.
 - 6احلسن بن علي بن راشد:
روى حديثه ابن عدي (الكامل ،)201/3 :ومن طريقه ابن اجلوزي
(املوضوعات ،)352/1 :عن احلسن بن علي العدوي البصري عنه.
قال ابن عدي بعده " :وهذا حديث أبي الصلت اهلروي ،عن أبي معاوية،
على إنه قد حدث به غريه ،وسرقه منه من الضعفاء ،وليس أحد ممن رواه عن
أبي معاوية خري وأصدق من احلسن بن علي بن راشد ،والذي ألزقه العدوي
عليه"(.)160
وقال ابن اجلوزي بعده" :أبو سعيد العدوي الكذاب صراحًا الوضاع".
وقال الدارقطين" :وضع أسانيد ومتونًا"(.)161
 - 7أمحد بن سلمة أبو عمرو اجلُرجاني:
روى حديثه ابن عدي (الكامل ،)311/1 :ومن طريقه رواه السهمي (تاريخ
جرجان ،)65 :وابن عساكر (تاريخ دمشق ،)379/42 :وابن اجلوزي
(املوضوعات ،)349/1 :قال ابن عدي :حدثنا عبد الرمحن بن سليمان بن موسى
بن عدي اجلرجاني مبكة ،حدثنا أمحد بن سلمة أبو عمرو اجلرجاني.

( )160ال اما(.)201/3
( )161سااألت السهل للدارقطين(.)200
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قال ابن عدي بعده" :وهذا احلديث يعرف بأبي الصلت اهلروي ،عن أبي
معاوية ،سرقه منه أمحد بن سلمة هذا ،ومعه مجاعة ضعفاء".
وقال أيضًا بعد ذكر مجاعة رووه عن أبي معاوية" :وحدث به أمحد بن سلمة
الكويف من ساكين جرجان  -وكان متهمًا  -عن أبي معاوية كذلك"(.)162
ومل يذكر السهمي يف "تاريخ جرجان" يف ترمجته مع ذكر حديثه إال قول ابن
عدي" :حدث عن الثقات بالبواطيل".
وقال ابن حبان" :كان يسرق احلديث"(.)163
 - 8رجاء بن سلمة:
روى حديثه اخلطيب البغدادي (تاريخ بغداد ،)348/4 :ومن طريقه ابن
عساكر (تاريخ دمشق ،)379/42 :وابن اجلوزي يف املوضوعات (.)349/1
قال ابن اجلوزي بعده" :وقد اتهموه بسرقته أيضًا".
ومل يذكر فيه ابن حجر يف "لسان امليزان" غري كالم ابن اجلوزي(.)164
قلت :لو ثبت الطريق إليه ،إذ يف الطريق إليه عندهم عبد اهلل بن لحمد بن عبد
اهلل الشاهد أبو القاسم الثالج :كذبوه(.)165

( )162ال اما(.)131/6
( )163انار :لسائ اىيزائ(.)473/1
( )164اىرج السا ق( .)465/3ومل يورده ال هيب يف "ميزائ األعتدال" أ الً.
( )165انار :ميزائ األعتدال ( ،)497/2لسائ اىيزائ(.)582/4
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 - 9القاسم بن سالّم:

روى حديثه ابن حبان (اجملروحني ،)131 ،130/1 :ورواه كذلك من طريقه
ابن اجلوزي (املوضوعات ،)352/1 :ضمن نسخة كتبها ابن حبان عن احلسني بن
إسحاق األصبهاني( ،)166عن إمساعيل بن لحمد بن يوسف ،عن أبي عبيد القاسم بن
سالم.
قال ابن حبان عن إمساعيل بن لحمد بن يوسف" :يقلب األسانيد ويسرق
احلديث ،ال جيوز االحتجاج به" ،ثم ذكر حديثه هذا.
وقال أبو نعيم" :روى عن حبيب كاتب مالك وعمر بن أبي سلمة التنيسي
والقاسم بن سالّم املوضوعات"(.)167
وقال احلاكم" :روى عن سُنيْد ،وأبي عبيد ،وعمرو بن أبي سلمة أحاديث
موضوعة"(.)168
وتابعه من هو شرٌ منه حاالً ،إذ قال الدارقطين  -وذكر احلديث :-
" وحدث به شيخ ألهل الرّي دجال ،يقال له :لحمد بن يوسف بن يعقوب(،)169
حدث به عن شيخ له جمهول ،عن أبي عبيد القاسم بن سالم ،عن أبي
معاوية"(.)170

( )166انار :الآللئ اىصنوعة للسيوط (.)303 /1
( )167الصعهائ قيب نعيم(.)60
( )168انار :لسائ اىيزائ(.)168/2
( )169انار :ميزائ األعتدال( ،)72/4لسائ اىيزائ(.)598/7
( )170تعليقات الدارقطين عل اجملروو أل ل وثائ (.)179
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 - 10إبراهيم بن موسى الرازي:
روى حديثه الطربي(تهذيب اآلثار -مسند علي ،)174- 105 :فقال :عن
إبراهيم بن موسى الرازي .قال الطربي عنه" :هذا الشيخ ال أعرفه ،وال مسعت منه
غري هذا احلديث".
قال صاحب كتاب "معجم شيوخ الطربي"" :مل أقف له على ذكر أو ترمجة يف
كتب اجلرح والتعديل ،وال يف كتب احلديث واآلثار اليت بني يدي ،ومل أعرف من
هو! إال ما ذكره شيخنا األلباني رمحه اهلل تعاىل يف (الضعيفة )530/6 :معقبًا على
احلديث موضوع الرتمجة ،حيث قال( :قلت :قال ابن عدي :له حديث منكر عن
أبي معاوية .وكأنه يعين هذا)"(.)171
ال يف طبقة تالميذ أبي معاوية
قلت :ذكر احلافظ ابن حجر يف "لسان امليزان" رج ً
يدعى إبراهيم بن موسى األنصاري ،فقال عنه" :ذكره النجاشي يف شيوخ الشيعة،
روى عن علي بن موسى الرضا"(.)172
وروايته هلذا احلديث مع جهالته عند احلافظ الذي روى عنه يدل على أنه سرقه
كغريه ،كما ذكر ابن عدي وغريه.
 - 11موسى بن لحمد األنصاري:
روى حديثه خيثمة بن سليمان (حديثه )200 :من طريق لحفوظ بن حبر
األنطاكي ،عن موسى بن لحمد األنصاري.
وآفته لحفوظ بن حبر األنطاكي ،قال ابن عدي" :مسعت أبا عروبة يقول :كان
لحفوظ يكذب . . .له أحاديث يوصلها وغريه يرسلها ،وأحاديث يرفعها وغريه يوقفها
(.)65( )171
(.)371/1( )172
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على الثقات"( .)173وأغرب ابن حبان ،فقال عنه" :مستقيم احلديث"( .)174بينما عدّ
الذهيب هذا احلديث من بالياه(.)175
وملّا ترمجه ابن العجمي يف كتابه "الكشف احلثيث عمّن روي وضع احلديث"،
أورد كالم الذهيب ،وقال" :فقوله فمن بالياه . .اخل ،من وضعه وأكاذيبه"(.)176
أما ابن حجر فاعرت

الذهيب قائالً" :وهذا احلديث قد رواه غريه ،عن أبي

معاوية ،فليس هو من بالياه"(.)177
قلت :يردُ على توثيق ابن حبان له ،ودفع ابن حجر عنه ،ما قاله ابن حبان
نفسه عن هذا احلديث  -كذا ابن عدي والدارقطين

()178

" :-وكل من حدث بهذا

املنت ،فإمنا سرقه من أبي الصلت هذا; وإن أقلب إسناده"( .)179ومبا أن احلديث رواه
خيثمة ،فقال" :حدثنا ابن عوف ،حدثنا لحفوظ بن حبر األنطاكي ،حدثنا موسى بن
لحمد األنصاري الكويف ،عن أبي معاوية" ،فنظرنا ،فإذا شيخ خيثمة هو احلافظ أبو
جعفر لحمد بن عوف الطائي( ،)180وشيخ لحفوظ األنطاكي والراوي عن أبي معاوية هو
موسى بن لحمد األنصاري الكويف الثقة( ،)181فلم يبق سارقٌ له إال لحفوظ بن حبر
( )173ال اما(.)193/8
( )174الثقات أل ل وثائ ()204/9
( )175ميزائ األعتدال(.)444/3
(.)214( )176
( )177لسائ اىيزائ(.)469/6
( )178ال اما أل ل عدي( ،)473/4تعليقات الدارقطين عل كتاب اجملروو أل ل وثائ(.)179
( )179اجملروو أل ل وثائ(.)151/2
( )180اتريخ دمشق أل ل عساكر( ،)47/55سري أعالم النثالئ( ،)613/12هت يث ال لال
لللزي(.)236/26
( )181اجلرح والتعديا أل ل أيب وامت(.)160/8
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األنطاكي ،فصح ما ذكره الذهيب من أن احلديث من بالياه ،وأنه سرقه فألزقه مبوسى
بن لحمد األنصاري.
 - 12لحمود بن خداش:
ذكر حديثه ابن اجلوزي(املوضوعات ،)352/1 :وعزاه البن مردويه من
طريق احلسن بن عثمان عن لحمود بن خداش.
ومل يربز ابن اجلوزي من اإلسناد إال ما ذكرنا ،فأما لحمود بن خداش فال بأس
به( ،)182لكن البالء من الراوي عنه احلسن بن عثمان التسرتي.
قال ابن عدي عنه" :كان عندي يضع ،ويسرق حديث الناس .سألت عبدان
األهوازي عنه فقال هو كذاب"(.)183
وقال أبو علي النيسابوري" :هو كذاب يسرق احلديث"(.)184
وأما ابن حبان ،فقال عنه وهو من شيوخه" :احلسن بن عثمان بن زياد بتسرت،
مستقيم احلديث"(.)185
قلت :يقدم اجلرح املفسر ،وقد تقدم قول ابن حبان عن احلديث ملّـا حكم بأنه
ال أصل له" :وكل من حدث بهذا املنت ،فإمنا سرقه من أبي الصلت هذا; وإن أقلب
إسناده"(.)186

( )182انار :مشيخة النساا ( ،)101اجلرح والتعديا أل ل أيب وامت( ،)327/3سري أعالم النثالئ(.)488/10
( )183ال اما(.)207/3
( )184انار :لسائ اىيزائ(.)68/3
( )185الثقات أل ل وثائ (.)267/9
( )186اجملروو (.)151/2

عصام ل عثد هللا السناين

1568
 - 13هشام:

قد ذكره الدارقطين وهو يذكر مجاعة سرقوه من أبي الصلت ،فقال" :ورجل
كذاب من أهل الشام حدث به عن هشام ،عن أبي معاوية"(.)187
قلت :حيتمل أنه هشامًا هذا هو هشام بن عمار ،وهو الذي ذكره ابن
اجلوزي حني نقل كالم الدارقطين ،فقال" :حدث به عن هشام بن عمار عن أبي
معاوية"( .)188وحيتمل أنه هشام بن عبد امللك الطيالسي احلافظ ،فإنه معروف
بالرواية عن أبي معاوية( ،)189لكن مهما كان ذلك فإنه ال يهم ،ما دام أن الراوي
عن هشام هذا ساقه احلافظ الدارقطين يف سرّاق احلديث ،وحكم عليه بالكذب،
فكفانا مؤنته.
كلهم (الثالثة عشرة) ،عن أبي معاوية.
 الطريق الثاين :عيسى بن يونس:
روى حديثه ابن عدي (الكامل ،)302/6 :واآلجري (الشريعة:
 ،)1551- 2069/4عن علي بن إسحاق بن زاطيا ،عن عثمان بن عبد اهلل بن
عمرو العثماني ،عيسى عن يونس.
وفيه عثمان بن عبد اهلل العثماني ،قد ساق ابن عدي مجلة من أحاديثه مع هذا
احلديث ،ثم قال" :ولعثمان غري ما ذكرت من األحاديث ،أحاديث موضوعات"(.)190
وملا ذكر أنه قد سرق هذا احلديث مجاعة ضعفاء من أبي الصلت ،قال" :وهذا

( )187تعليقات الدارقطين عل اجملروو أل ل وثائ(.)179
( )188اىوضوعات(.)355/1
( )189انار :هت يث ال لال لللزي(.)127/25
( )190ال اما(.)304/6
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احلديث ال أعلم رواه أحد عن عيسى بن يونس غري عثمان بن عبد اهلل ،وهذا احلديث
يف اجلملة معضل عن األعمش"(.)191
وقال ابن حبان عنه" :كان يقلب األسانيد ال حيل االحتجاج خبربه"( ،)192فذكر
حديثه ،إال أنه مساه عثمان بن خالد العثماني ،فعقب الدارقطين عليه بقوله" :هذا
وهم ،مل يرو عثمان بن خالد ،عن عيسى بن يونس شيئًا ،وإمنا روى هذا احلديث
عن عيسى بن يونس :عثمان بن عبد اهلل القرشي"(.)193
وقال احلاكم يف املدخل" :ورد خراسان فحدث بها عن مالك ،والليث ،وابن
هليعة ،ورشدين بن سعد ،ومحاد بن سلمة ،وغريهم ،بأحاديث موضوعة ،حدثونا
الثقات من شيوخنا عنه بها ،واحلمل فيها عليه"(.)194
 الطريق الثالث :سعيد بن عقبة:
روى حديثه ابن عدي (الكامل .)473/4 :وابن عساكر (تاريخ دمشق:
 ،)379/42وابن اجلوزي (املوضوعات )352/1 :من طريقه .قال ابن عدي:
"حدثنا أمحد بن حفص ،حدثنا سعيد بن عقبة أبو الفتح الكويف" .وسنده تالف من
وجهني:
األول :أن فيه سعيد بن عقبة جمهول ،قال ابن عدي يف ترمجته" :ال يتابع
عليه ،وهو جمهول غري ثقة ،سألت عنه ابن سعيد( )195فقال :ال أعرفه يف الكوفيني،
( )191اىرج السا ق(.)302/6
( )192اجملروو (.)102/2
( )193تعليقات الدارقطين عل اجملروو (.)183
( )194انار :لسائ اىيزائ(.)394/5
( )195هو انااظ أمحد ل حملد ل سعيد ل عقد  ،انار :سري أعالم النثالئ( ،)340/15لسائ
اىيزائ(.)603/1
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ومل أمسع به قط"( .)196ثم ذكر هذا احلديث ،وقال" :يعرف بأبي الصلت اهلروي
عنه ،وقد سرقه عن أبي الصلت مجاعة ضعفاء"(.)197
الثاين :فيه أمحد بن حفص بن عمر السعدي شيخ ابن عدي ،قال ابن عدي يف
ترمجته" :حدث بأحاديث منكرة مل يتابع عليه"(.)198
وقال اإلمساعيلي" :كان يعرف احلديث صدوقًا ،وكان ممرورًا"( .)199قال ابن
حجر" :فأشار إىل أنه كان أحيانًا يغيب عقله .واملمرور :هو الذي يصيبه اخللط من
املرة ،فيخلط"(.)200
ويظهر أن احلافظ ابن عدي كان حيمل سعيد بن عقبة تبعة هذا احلديث لذكره له
يف ترمجته ،دون ترمجة أمحد بن حفص السعدي ،لكن قال الذهيب" :لعله اختلقه
السعدي"( .)201وهو األقرب جلهالة سعيد بن عقبة الكويف ،وألن ابن عدي قال يف
ترمجته" :وسعيد بن عقبة هذا مل يبلغين عنه من احلديث غري ما ذكرت" ،وكل ما
ذكره عنه كان من طريق أمحد بن حفص السعدي الذي وصفه بأنه" :حيدث بأحاديث
منكرة مل يتابع عليه" ،وقال عنه بعد أن ساق له أحاديث" :ما أعلم حدّث به غري

( )196ال اما()473/4
( )197اىرج السا ق(.)472/4
( )198اىرج السا ق(.)328/1
( )199نقلق عنق السهل (اتريخ جرجائ .)71 :ومل أيت لهظ " دوق" يف نقلق عنق ضلل(سااألتق للدارقطين:
 ،)144وأل يف كتاب اإلمساعيل (معجم أسام شيوتق ،)355/1 :ا قال" :يعرك حبلدائ ،جرجاين
سرور".
( )200لسائ اىيزائ(.)446/1
( )201ميزائ األعتدال(.)153/2
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أمحد بن حفص هذا ،وهو عندي ممن ال يتعمد الكذب ،وهو ممن يشبّه عليه فيغلط
فيحدث به من حفظه"(.)202
فلعل هذا مما اشتبه عليه فينطبق عليه ما قاله احلافظ ابن عدي حني ذكر احلديث
يف ترمجة سعيد بن عقبة" :يعرف بأبي الصلت اهلروي عنه ،وقد سرقه عن أبي
الصلت مجاعة ضعفاء"(.)203
 الطريق الرابع :وكيع بن اجلراح:
روى حديثه ابن عدي (الكامل ،)473/4 :فقال" :حدثناه ،عن بعض
الكذابني ،عن سفيان بن وكيع ،عن أبيه".
وبالرغم أن ابن عدي كفانا احلكم على هذه الرواية ببيان الكذاب ،فإن الضمري
يف قوله" :حدثناه" ،يعود لشيخه اآلنف ذكره قريبًا أمحد بن حفص بن عمر السعدي،
وشيخ الكذاب هو سفيان بن وكيع ضعيف أيضًا(.)204
أربعتهم (أبو معاوية ،وعيسى بن يونس ،وسعيد بن عقبة ،ووكيع) ،عن
ِ
ِ
ْم ِة» بدل « َم ِدي ْنةَ
األعمش ،عن جماهد ،ابن عباس به ،إال إنَّ بعضهم يذكر « َمدينَةَ احلك َ
ِ
العل ِْم».
وبذلك يتبني أن حديث ابن عباس رضي اهلل عنه ال أصل له كما قال النقاد.
 وجاء لل ديث شواهد عن بعض الص ابة ،وهي:
 -1حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه بن وه ،وجاء عنه من طرق:
 الطريق األول :من طريق شريك ،عن سلمة بن كهيل ،واختلف عليه من
أوجه:
( )202ال اما(.)330/1
( )203اىرج السا ق(.)472/4
( )204انار :هت يث ال لال لللزي( ،)200/11ميزائ األعتدال لل هيب(.)173/2
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أ ) فرواه الرتمذي ( ،)723- 637/5وابن جرير (تهذيب اآلثار -مسند
علي )172- 104 :من طريق لحمد بن عمر الرومي ،عن شريك ،عن سلمة بن
كهيل ،عن سويد بن غفلة ،عن الصناحبي ،عن علي رضي اهلل عنه.
تابعه على هذا الوجه :حييى بن سلمة بن كهيل ،عن أبيه ،به .ذكره الدارقطين
يف العلل ( ،)247 /3ومل يسنده.
ب) ورواه اآلجري (الشريعة ،)1549- 2068/4 :وأبو طاهر السِّلفي
(املشيخة البغدادية :خ ،)1/11/وابن اجلوزي (املوضوعات ،)350/1 :من طريق
عبد احلميد بن حبر ،عن شريك ،عن سلمة بن كهيل ،عن أَبى عبد الرمحن ،عن
علي رضي اهلل عنه .فأبدل الصناحبي بأبي عبد الرمحن.
ج) وروي عن شريك ،عن سلمة ،عن رجل ،عن الصناحبي ،عن علي رضي
اهلل عنه .فأبهم الراوي عن الصناحبي .ذكره الدارقطين يف العلل ( ،)247/3ومل
يسنده.
د ) ورواه القطيعي (زوائد فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل- 634/2 :
( ،)1081جزء األلف دينار ،)216- 333 :وأبو نعيم (احللية( ،)64/1 :معرفة
الصحابة ،)347- 88/1 :واآلجري (الشريعة ،)1550- 2069/4 :وابن
عساكر (تاريخ دمشق ،)378 /42 :وابن املغازلي (مناقب علي،)129- 144 :
وابن اجلوزي (املوضوعات ،)349/1 :من طرق عن لحمد بن عمر الرومي وعبد
احلميد بن حبر  -من وجه خر عنهما  ،-وسويد بن سعيد ،ثالثتهم :عن شريك،
عن سلمة بن كهيل ،عن الصناحبي ،عن علي رضي اهلل عنه.
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وقد تفرد الطربي بتصحيح احلديث بعد خترجيه من الوجه األول خمالفًا النقاد،
فقال" :وهذا خرب صحيح سندُه ،وقد جيب أن يكون على مذهب اآلخرين سقيمًا غري
صحيح ،لعلتني :إحداهما :أنه خربٌ ال يُعرَف له خمرجٌ عن علي عن النيب صلى اهلل
عليه وسلم إال من هذا الوجه .واألخرى :أن سلمة بن كهيل عندهم ممن ال يثبت بنقله
حجة".
وال شك أن تعليله أتقن من تصحيحه خاصة يف ذكر العلة األوىل ،أما العلة
الثانية اليت ذكرها ففيها قصور شديد ،ألن اإلسناد عندهم واه ،فلم يثبت عن سلمة
بن كهيل أصالً ،بل وال عن شريك الذي رواه عنه:
فيحيى بن سلمة شيعي مرتوك(.)205
وعبد احلميد بن حبر يروي عن شريك ما ليس من أحاديثه ،كان يسرق
احلديث(.)206
وسويد بن سعيد صدوق يف األصل ،إال أنه عمي فصار يتلقن ،وكان مدلسًا،
فلعله دلس الرومي أو ابن حبر(.)207
ولحمد بن عمر الرومي الذي صححه من طريقه ضعيف ،أنكر عليه هذا
احلديث :البخاري ،والرتمذي ،وأبو حامت الرازي ،وابن حبان ،وأنه ال أصل له عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وال شريك حدَّث به ،وال سلمة بن كهيل رواه ،وال
الصناحبي أسنده.

( )205الصعهائ واىحوكوئ للنساا ( ،)108وللدارقطين ( ،)256/1اجملروو أل ل وثائ(.)112/3
( )206قالق ا ل وثائ(اجملروو .)142/2 :
( )207ال اما أل ل عدي( ،)496/4هت يث ال لال لللزي( ،)247 /12ميزائ األعتدال لل هيب(.)248/2
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قال الرتمذي" :وسألت لحمدًا عن حديث لحمد بن عمر بن الرومي ،عن
شريك ،عن سلمة بن كهيل ،عن سويد بن غفلة ،عن الصناحبي ،عن علي ،أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :أ ََن َدار احلِ ْك َم ِة َو َعلِي ََبب َها» ،سألت لحمدًا عنه
فلم يعرفه ،وأنكر هذا احلديث .قال أبو عيسى :مل يرو عن أحد من الثقات من
أصحاب شريك ،وال نعرف هذا من حديث سلمة بن كهيل من غري حديث
شريك"(.)208
وقال الرتمذي أيضًا" :هذا حديث غريب منكر ،وروى بعضهم هذا احلديث
عن شريك ومل يذكروا فيه عن الصناحبي ،وال نعرف هذا احلديث عن أحد من الثقات
غري شريك"(.)209
وقال ابن أبي حامت" :سألت أبى عنه فقال :هو قديم روى عن شريك حديثًا
منكرًا ،قلت ما حاله؟ فقال :فيه ضعف"(.)210
وقال ابن حبان" :عمر بن عبد اهلل الرومي( ،)211شيخ يروي عن شريك يقلب
األخبار ،ويأتي عن الثقات مبا ليس من أحاديثهم ال جيوز االحتجاج به حبال . . .وهذا
خرب ال أصل له عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وال شريك حدث به ،وال سلمة بن
كهيل رواه ،وال الصناحبي أسنده ،ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أبي
معاوية فحفظه ،ثم أقلبه على شريك وحدث بهذا اإلسناد"(.)212

( )208علا الحم ي ال ثري(ترتيثق.)375 :
( )209سنل الحم ي(.)637/5
( )210اجلرح والتعديا(.)22/8
( )211ه ا جائ عند ا ل وثائ يف اىطثو ولعلق نسثق جلده ،اهو حملد ل علر ل عثد هللا الروم .
( )212اجملروو (.)94/2
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ثم لو ثبت السند إىل شريك فهو ضعيف مدلس( ،)213وسلمة مل يسمع من
الصناحبي.
قال الدارقطين" :واحلديث مضطرب غري ثابت ،وسلمة مل يسمع من
الصناحبي"(.)214
وقال املعلمي" :املروي عن شريك ال يثبت عنه ،ولو ثبت مل يتحصل منه على
شيء ،لتدليس شريك وخطئه ،واالضطراب الذي ال يوثق منه على شيء"(.)215
 الطريق الثاين :من طريق علي بن موسى الرضا ،روي عنه من وجهني:
الوجه األول :رواه ابن املغازلي (مناقب علي )126- 142 :من طريق
لحمد بن عبد اهلل بن املطلب ،عن أمحد بن لحمد بن عيسى( ،)216عن لحمد بن عبد
اهلل بن عمر الالحقي ،عن علي بن موسى الرضا ،عن أبيه ،عن جدِّه جعفر بن
لحمد ،عن أبيه ،عن جده علي بن احلسني ،عن أبيه احلسني ،عن أبيه علي رضي
اهلل عنه به ،وزادَ « :ك َذب م ن َزعَم أَنَّه ي ِ
صل إِ َىل املَ ِديْ نَ ِة إلَّ ِم ْن البَ ِ
اب» .وهذا
َ
َ َْ َ
إسناد تالف موضوع.

( )213هت يث ال لال لللزي( ،)462/12ميزائ األعتدال لل هيب(.)270/2
( )214العلا(.)248/3
( )215واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)262
( )216هو أمحد ل حملد ل موس أ و عيس اىعروك ل العراد ال ثري ،سثثق ك ب الدارقطين ا ل اىطلث؛
قنق ادع مساعق منق عد وااتق سنوات(انار :اتريخ غداد للخطيث ،87/3 :واتريخ دمشق أل ل
عساكر.)17 ،15/54 :
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ففيه لحمد بن عبد اهلل بن املطلب الشيباني كذاب دجال ،نقل اخلطيب تكذيب
الدارقطين ،واألزهري ،والدقّاق له ،وقال عنه" :وكان بعد يضع األحاديث
للرافضة"(.)217
وأما لحمد بن عبد اهلل الالحقي فمن اجملاهيل(.)218
* وذكر ابن اجلوزي (املوضوعات )350/1 :أن ابن مردويه رواه من طريق
احلسني بن علي( )219عن أبيه .ومل يسنده ،ثم قال عنه" :وفيه جماهيل".
الوجه الثاني :رواه ابن النجار يف "تارخيه" (كما يف الآللئ املصنوعة للسيوطي:
 ،)307/1من طريق علي بن لحمد بن مهرويه ،عن داود بن سليمان الغازي ،عن
علي بن موسى الرضا ،عن آبائه ،عن علي رضي اهلل عنه به .وهذا كذلك إسناد تالف
موضوع.
فيه داود بن سليمان اجلرجاني الغازي ،قال الذهيب" :كذبه حييى بن معني،
ومل يعرفه أبو حامت ،وبكل حال فهو شيخ كذاب ،لـه نسخة موضوعة على الرضا،
رواها علي بن لحمد بن مهرويه القزويين الصدوق عنه"(.)220
 الطريق الثالث :من طريق احلارث األعور وعاصم بن ضمرة:
رواه اخلطيب(تلخيص املتشابه ،)309/1 :وابن عساكر(تاريخ دمشق:
 )383/42من طريقه .عن عباد بن يعقوب الرواجين ،عن حييى بن بشار

()221

( )217اتريخ غداد(.)86/3
( )218اىرج السا ق(.)48/3
( )219جائ يف اق ا اىعتلد "انسل ل عل " ،والتص يح مل طثعة أضوائ السلك ،للل قق
وايجيالر( ،)112/2واحملققة عل عد نسخ.
( )220ميزائ األعتدال(.)8/2
( )221جائ يف مطثوعة "اتريخ دمشق" حيىي ل شري" ،وهو تطأ.
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الكندي ،عن إمساعيل بن إبراهيم اهلمداني ،عن أبي إسحاق ،عن احلارث وعاصم
َصل َهاَ ،و َعلِي فَ ْرع َها،
بن ضمرة ،عن علي رضي اهلل عنه ،وزاد يف أولهَ « :ش َج َرة أ ََن أ ْ
وا ْحلسن وا ْحلس ْني ِمن ََثَ ِرها ،و ِ
الش َيعة َوَرق َها ،فَ َهل َيَْرج ِمن الطَّيِ ِ ِ َِّ
ب، » . . .
َ ََ َ َ ْ َ َ
َ
ب إل الطي َ
ْ
وهو إسناد موضوع.
فيه عباد بن يعقوب الرواجين رافضي شتّام للصحابة.
قال ابن حبان" :كان رافضيًا داعية إىل الرفض ،ومع ذلك يروي املناكري عن
أقوام مشاهري ،فاستحق الرتك"(.)222
وقال ابن عدي" :فيه غلو فيما فيه من التشيع ،وروى أحاديث أنكرت عليه يف
فضائل أهل البيت ،ويف مثالب غريهم"(.)223
وقال ابن خزمية" :حدثنا الصدوق يف روايته املتهم يف دينه"( .)224لكن نقل ابن
حجر عن اخلطيب البغدادي قوله :إن ابن خزمية ترك الرواية عنه أخرًا(.)225
وأما شيخه حييى بن بشار الكندي ،وشيخ شيخه إمساعيل بن إبراهيم
اهلمداني ،فقال اخلطيب يف سياق احلديث" :حييى بن بشار الكندي الكويف ،حدث
عن إمساعيل بن إبراهيم اهلمداني ،ومجيعًا جمهوالن"(.)226

( )222اجملروو (.)172/2
( )223ال اما(.)559/5
( )224انار :هت يث ال لال لللزي( ،)177/14ميزائ األعتدال ل هيب(.)379 /2
( )225هت يث الته يث( .)110/5وقد روى لق الثخاري مقرو ً  ،ل ل قال ا ل القيسراين(ت كر انهاظ:)35 :
اودا يف اجلام  ،اال يدل ذلك عل دقق ،قئ الثخاري
"و ئ كائ حملد ل مساعيا يروي عنق وديثًا و ً
يروي عنق وديثًا وااقق عليق غريه مل الثقات".
( )226تلخيص اىتشا ق(.)309/1
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وقال الذهيب" :حييى بن بشار الكندي ،شيخ لعباد بن يعقوب الرواجنى ،ال
يعرف عن مثله ،وأتى خبرب باطل"(.)227
 الطريق الرابع :من طريق جرير الضّيب:
رواه ابن املغازلي (مناقب علي )122- 139 :من طريق حفص بن عمر
العدني ،عن علي بن عمر ،عن أبيه ،عن جرير ،عن علي رضي اهلل عنه .وهو
ضعيف جدًا.
فيه حفص بن عمر العدني واه يقلب األسانيد.
قال العقيلي" :ال يقيم احلديث"(.)228
وقال النسائي" :ليس بثقة"(.)229
وقال ابن حبان" :كان ممن يقلب األسانيد قلبًا ال جيوز االحتجاج به إذا
انفرد"(.)230
وقال ابن عدي" :وعامة حديثه غري لحفوظ"(.)231

( )227ميزائ األعتدال(.)366/4
( )228الصعهائ ال ثري(.)273/1
( )229انار :ال اما أل ل عدي(.)279/3
( )230اجملروو (.)257/1
( )231ال اما(.)283/3
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ثم إن الثالثة الذين فوقه :علي بن عمر بن علي بن احلسني بن علي ابن أبي
طالب( ،)232وأبوه( ،)233وجرير الضيب( ،)234كلهم جماهيل تفرد ابن حبان يف ذكرهم
يف "ثقاته".
 الطريق اخلامس :من طريق الشعيب:
رواه ابن مردويه (كما يف املوضوعات البن اجلوزي ،350/1 :الآللئ
املصنوعة ،)302/1 :من طريق احلسن بن لحمد ،عن جرير ،عن لحمد بن قيس،
عن الشعيب عن علي رضي اهلل عنه .وال يثبت ،ألمور:
 - 1تعليق ابن اجلوزي  -وبعده السيوطي – لإلسناد عن احلسن بن لحمد،
فال نعلم الواسطة بينه وبني ابن مردويه ،مع تفرد ابن مردويه بهذا السند دون الكتب
املتقدمة املشهورة كالكتب الستة.
 - 2إبهام احلسن بن لحمد وشيخه جرير ،حيث مل تتبني حقيقتهما وال
حاهلما ،ومل يذكر يف الرواة عن لحمد بن قيس األسدي من امسه جريرٌ ،ال يف
"السنن" وال "املسانيد" ،وال "املصنفات" املشهورة .أما إعالل ابن اجلوزي له بقوله:

( )232انار :هت يث ال لال لللزي( ،)78/21الثقات أل ل وثائ( ،)456/8وقال عنق ا ل وجر(تقريث
الته يث" :)404 :مستور".
( )233روى لق مسلم والثخاري تعلي ًقا ،انار :هت يث ال لال لللزي( ،)466/21الثقات أل ل وثائ
( ،)180/7وقال عنق" :هطئ".
( )234انار :هت يث ال لال لللزي( ،)552/4الثقات أل ل وثائ( .)108/4قال ال هيب عنق(ميزائ األعتدال:
" :)397 /1أل يعرك".
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"لحمد بن قيس ،وهو جمهول"( .)235فال يصح ،ألن لحمد بن قيس األسدي الراوي عن
الشعيب :ثقة(.)236
 - 3الشعيب مل يسمع من علي إال حديثًا واح ًدا ،قال الدارقطين" :مسع منه
حرفًا ،ما مسع غري هذا"( .)237قال احلافظ ابن حجر" :كأنه عنى ما أخرجه البخاري يف
ٍّ حني رجم املرأة ،قال رمجتها بسنة النيب صلى اهلل عليه
الرجم عنه ،عن علي
ٍّ فهو ال شيء كما قال اإلمام
وسلم( .)239(")238فما سوى هذا احلديث له عن علي
أمحد .قال إسحق بن منصور" :قلت ليحيى :قال الشعيب :إن الفضل حدثه وأن
أسامة حدثه ،قال :ال شيء .وقال أمحد :وعليٌّ ال شيء"(.)240
ولذا فهذا الطريق يدخل يف قاعدة نقاد احلديث  -كابن عدي وابن حبان
والدارقطين  -املقررة سابقة :بأن كل من حدّث به فقد سرقه من أبي الصلت.
ولذا ذكره ابن اجلوزي يف كتابه "املوضوعات" كما تقدم.

( )235اىوضوعات(.)353/1
( )236انار :اجلرح والتعديا أل ل أيب وامت( ،)61/8هت يث ال لال لللزي( .)318 /26قال أمحد " :قة أل
يشك ايق ،وهو أو ق مل ذلك".
( )237علا الدارقطين(.)97/4
ِ
ص ِل ،قال َسلَ َلة ْل ك َهْي ٍّا:
( )238انار :يح الثخاري( ،)6812-164/8ك َ
ت ََاب اندود َ ،ب َر ْج ِم اى ْ َ
ِ
ال« :قَ ْد َرَجَْتـ َها ِسن َِّة
اَّلل َعنْقِ ،و َ َر َج َم اى ْرأََ يـَ ْوَم اجلل َع ِةَ ،وقَـ َ
يب ،حيَ ِدثَ ،ع ْل َعلِ ٍّ َر ِض َ َّ
َّعِ َّ
َمس ْعت الش ْ
َ
ول َِّ
رس ِ
اَّلل َلَّ هللا َعلَْي ِق َو َسلَّ َم».
َ
( )239هت يث الته يث(.)68/5
( )240اىراسيا أل ل أيب وامت(.)160
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وتابعه الذهيب يف "خمتصره" ،فقال" :وهذا احلديث شبّه لبعض احملدثني
السذج; فإنه موضوع ،وله طرق كثرية; فقد روى بإسناد فردٍ ،عن جرير ،عن لحمد
بن قيس ،عن الشعيب ،عن علي ،مرفوعًا"(.)241
 الطريق السادس :من طريق األصبغ بن نباته:
رواه أبو احلسن علي بن عمر احلربي يف "أماليه" ( كما يف الآللئ املصنوعة:
 ،)307/1ومن طريقه ابن عساكر(تاريخ دمشق ،)378 /42 :من طريق
إسحاق بن لحمد بن مروان ،عن أبيه لحمد بن مروان ،عن عامر بن كثري
السراج ،عن أبي خالد ،عن سعد بن طريف ،عن األصبغ بن نباتة ،عن علي
ِ
ب َم ْن
رضي اهلل عنه مرفوعًا بلفظ« :أ ََن َم ِد يْ نَة اجلَنَّةِ َ ،وأَنْ َ
ت ََب ب ا َي عَ ل ي َ ،ك َذ َ
َزعَ َم أَنَّه يَ ْد خ ل ه ا ِم ْن غَ ْيِ ََب ِبَا».
وهو إسناد تالف موضوع ،فيه لحمد بن مروان( ،)242وسعد بن طريف(،)243
واألصبغ بن نباته( ،)244كلهم مرتوك ،بل ُكذّب األخريان.
قال ابن عساكر بعد أن ساق هذه الرواية وغريها" :وكل هذه الروايات غري
لحفوظة ،وهذا احلديث يعرف بأبي الصلت عبد السالم بن صاحل اهلروي"(.)245

( )241تلخيص اىوضوعات(.)116
( )242انار :سااألت الربقاين للدارقطين ( ،)62لسائ اىيزائ ألئ وجر(.)498/7
( )243انار :ميزائ األعتدال لل هيب( ،)122/2كلال هت يث ال لال ىغلطاي( ،)236/5سااألت الربقاين
للدارقطين(.)33
( )244انار :اجملروو أل ل وثائ( ،)174/1ميزائ األعتدال لل هيب(.)271/1
( )245اتريخ دمشق(.)380/42
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وقال املعلمي عن احلديث" :فيه إسحاق بن لحمد بن مروان ،عن أبيه ،وهما
تالفان ،مرتمجان يف (اللسان) ،وفيه بعد ذلك من مل أعرفه( ،)246ويف آخره :سعد بن
طريف ،عن األصبغ بن نباتة ،شيعيان مرتوكان"(.)247
 -2حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه ،جاء عنه من طريقني:
 الطريق األول :من طريق عبد الرمحن بن بهمان:
روى حديثه ابن املقرئ (املعجم ،)175- 84 :ومن طريقه اخلطيب (تاريخ
بغداد ،)181/3 :وابن عساكر (تاريخ دمشق ،)383/42 :وابن اجلوزي
(املوضوعات .)349/1 :قال ابن املقرئ :حدثنا أبو الطيب لحمد بن عبد الصمد
الدّقاق البغدادي.
ورواه ابن حبان (اجملروحني ،)152/1 :وابن عدي (الكامل،)316/1 :
واحلاكم (املستدرك ،)4644- 140/3 :عن النعمان بن هارون البلدي .ورواه ابن
عساكر (تاريخ دمشق ،)383/42 :وابن اجلوزي (املوضوعات )349/1 :من طريق
ابن عدي.
ورواه ابن عدي (الكامل ،)316/1 :ومن طريقه ابن اجلوزي (املوضوعات:
 )349/1من طريق لحمد بن أمحد املؤمل ،وعبد امللك بن لحمد.
ورواه ابن املغازلي ( ،)125- 141 ،39- 135عن عمر بن احلسن
الصرييف ،و لحمد بن عيسى بن شيبة البزار.

( )246يقصد :عامر ل كثري السرا  ،وأ تالد.
( )247واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)310
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ورواه ابن عساكر (تاريخ دمشق ،)226/42 :من طريق لحمد بن عبد اهلل
الصرييف ،وعلي بن إبراهيم البلدي.
(مثانيتهم) ،عن أبي جعفر أمحد بن عبد اهلل احلرّاني املُكْتَب املؤَدِّب ،عن عبد
الرزاق الصنعاني ،عن سفيان الثوري ،عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم ،عن عبـد
الرمحن بن بهمان ،عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه ،قالَ :س ِمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
خذٌ ِبضَبْعِ عَلِي بْن أَبِي طَالِبٍَ « :ه َذا
حدَيْبَِيةِ ،وَ ُهوَ آ ِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َيقُولُ يَ ْومَ الْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ص ْوتَه ،مثَّ
أَمي الْبَ َرَرةَ ،وقَاتل الْ َف َج َرةَ ،م ْنصور َم ْن نَ َ
ص َرهََ ،مْذول َم ْن َخ َذلَه»َ ،م َّد بَا َ
اد ا ْحلكْم فَلْيأ ِ
ْت الْبَ ِ
اب».
قَ َ
ال« :أ ََن َم ِدينَة ال ِْعل ِْم َو َعلِي ََبب َها ،فَ َم ْن أ ََر َ
َ َ
واحلديث بهذا اإلسناد صححه احلاكم ،مع أنه من طريق أمحد بن عبد اهلل بن
يزيد املُكْتَب املؤَدِّب كان يضع احلديث:
قال ابن حبان عنه" :يروي عن عبد الرزاق والثقات األوابد والطامات . . .وهذا
شيء مقلوب إسناده ومتنه معا"(.)248
وقال ابن عدي" :كان بسر من رأى يضع احلديث . . .وهذا حديث منكر
موضوع ،ال أعلم رواه عن عبد الرزاق إال أمحد بن عبد اهلل املؤدب هذا"(.)249
وقال الدارقطين" :حيدث عن عبد الرزاق وغريه باملناكري ،يرتك حديثه"(.)250
وقال الذهيب معقبًا على تصحيح احلاكم له" :بل واهلل موضوع ،وأمحد
كذاب".

( )248اجملروو (.)153/1
( )249ال اما(.)316/1
( )250انار :اتريخ غداد( ،)442/4لسائ اىيزائ (.)501/1
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* وتابع أمحد بن عبد اهلل بن يزيد املُكْتَب املؤَدِّب عليه من ال يفرح به ،قال
ابن اجلوزي (املوضوعات" :)353/1 :وقد رواه أمحد بن طاهر بن حرملة بن حييى
ِ ِ
اب» ،هذا
املصري عن عبد الرزاق مثله سواء ،إال أنه قال «فَ َم ْن أَ َر َ
اد احل ْك َم فَليَأْت البَّ َ
حديث ال يصح من مجيع الوجوه" .قلت :قد سرقه أمحد بن طاهر املصري ،لذا قال
عنه الدارقطين وابن عدي وابن حبان" :يكذب"(.)251
 الطريق الثاين :من طريق علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب:
رواه ا لدارقطين ( املؤتلف واملختلف ،)625/2 :ومن طريقه اخلطيب
البغدادي (تلخيص املتشابه يف الرسم ،)161/1 :وابن عساكر (تاريخ دمشق:
 ،)382/42و أبو احلسن شاذان الفضلي يف " خصائص علي" (كما يف الآللئ
املصنوعة للسيوطي ،)307/1 :عن لحمد بن إبراهيم بن فريوز

()252

األمناطي،

عن احلسني بن عبيد اهلل التميمي ،عن حُبَيْب بن النعمان ،عن جعفر بن لحمد بن
علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب ،قال :حدثين أبي ،عن جدي ،عن جابر
ِ
ِ
اد
ْم ةِ َوعَ لِي ََب ب َه ا ،فَ َم ْن أ ََر َ
رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل« :أ ََن َم د ينَة احل ك َ
ال ِ
ِ
اب ».
ْم د ينَةَ فَ لْيَأْت الْبَ َ
َ
وهو إسناد ضعيف جدًا فيه جمهوالن ،أحدهما سرق احلديث.

( )251سااألت السلل للدارقطين( ،)127والصعهائ واىحوكوئ لق( ،)54ال اما أل ل عدي(،)323/1
واجملروو أل ل وثائ(.)151/1
( )252مل يعراق العالمة اىعلل يف (واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين)262 :؛ قئ نسث يف ه ا اإلسناد جلده
(ا ل اريوز) تطأ لهائ ،والص يح لنوئ( :ا ل نـَْيـرز) ،و قق الدارقطين ،وذكره يوسك القواس يف َجلة
شيوتق الثقات .وقال ال هيب" :الشيخ اىسند الصدوق" .انار :سنل الدارقطين( ،)2709-342/3اتريخ
غداد للخطيث( ،)424/1سري أعالم النثالئ ل هيب(.)8/15
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األول :احلسني بن عبيد اهلل التميمي:
قال العقيلي عنه  -وتبعه الذهيب ،واملعلمي

()253

" :-ال يتابع على حديثه،

وهو جمهول بالنقل"(.)254
واستظهر ابن حجر أنه هو نفسه احلسني بن عبيد اهلل العجلي الذي قال عنه
الدارقطين" :كان يضع احلديث" .وقال عنه ابن عدي" :يشبه أن يكون ممن يضع
احلديث"(.)255
الثاني :حُبَيْب بن النعمان:
جهله كذلك اخلطيب البغدادي ،والذهيب ،وابن ناصر الدمشقي،
واملعلمي(.)256
وقال عبد الغين بن سعيد  -وتبعه ابن ماكوال ،وابن ناصر الدمشقي :-
"له مناكري"(.)257

( )253ميزائ األعتدال( ،)540/1واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين( .)262قال اىعلل " :وهو جمهول واه".
( )254الصعهائ ال ثري( ،)252/1وانار :لسائ اىيزائ(.)183/3
( )255لسائ اىيزائ( .)184 ،183/3وانار :سنل الدارقطين( ،)132/1علا الدارقطين( ،)346/5ال اما
أل ل عدي(.)239/3
( )256تلخيص اىتشا ق للخطيث( ،)161/1اىغين يف الصعهائ لل هيب( ،)149/1توضيح اىشتثق أل ل ر
الدمشق ( ،)100/3واشية اىعلل عل الهوااد اجمللوعة للشوكاين( .)262وقال اىعلل " :شيع
جمهول ،ذكر يف (اللسائ) أئ الطوس ذكره يف رجال الشيعة".
( )257اىاتلك واىختلك لعثد الغين اقزدي( ،)310/1توضيح اىشتثق أل ل ر الدمشق (،)100/3
اإلكلال يف را األرتياب عل اىاتلك واىختلك(.)294/2
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قال احلافظ ابن كثري" :وساقه ابن عساكر بإسناد مظلم عن جعفر الصادق ،عن
أبيه ،عن جده ،عن جابر بن عبد اهلل ،فذكره مرفوعًا"(.)258
 -3حديث أنس رضي هللا عنه ،جاء عنه من طريقني:
 الطريق األول :من طريق احلسن بن متيم بن متام:
روى حديثه ابن عساكر( ،)321/45من طريق عمر بن لحمد بن احلسني
الكرخي ،عن احلسني بن لحمد بن يعقوب الربذعي ،عن أمحد بن لحمد بن سليمان
قاضي القضاة ،عن أبيه ،عن احلسن بن متيم بن متام ،عنه مرفوعًا بلفظ« :أ ََن َم ِدينَة
ال ِْعل ِْمَ ،وأَب ْو بَكْر َوع َمر َوعثْ َما َن س ْورَهاَ ،و َعلِي ََبب َها».
وهذا إسناد مظلم ،فيه من مل أقف له على ترمجة أصالً ،فلعل أحدهم ركّب
هذا اإلسناد على أنس رضي اهلل عنه.
ولذا قال ابن عساكر بعد تفرده بروايته" :منكر جدًا إسنادًا ومتنًا".
وقال األلباني" :بل باطل ظاهر البطالن ،من وضع بعض جهلة
املتعصبني"(.)259
 الطريق الثاين :من طريق محيد الطويل:
روى حديثه لحمد بن محزة الفقيه "أحاديثه ( "2/214-كما يف السلسلة
الضعيفة ،)2955- 528/6 :عن لحمد بن جعفر الشاشي ،عن أبي صاحل أمحد بن
مزيد ،عن منصور بن سليمان اليمامي ،عن إبراهيم بن سابق ،عن عاصم بن علي،
اد» ،وزادَ « :و ْحل َقت َها م َعاويَة».
عن محيد الطويل عنه ،دون قوله« :فَ َم ْن أ ََر َ
وهو إسناد مظلم باجملاهيل كسابقه.

( )258الثداية والنهاية(.)396/7
( )259السلسلة الصعيهة(.)529/6
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قال األلباني بعد خترجيه" :وهذا إسناد ضعيف مظلم ،من دون عاصم بن علي
مل أعرف أحدًا منهم . . .ولست أشك أن بعض الكذابني سرق احلديث من أبي
الصلت ،وركب عليه هذه الزيادة انتصارًا ملعاوية رضي اهلل عنه بالباطل ،وهو غين
عن ذلك". .
 - 4حديث أيب ذر رضي هللا عنه:
روى حديثه الديلمي (كما يف الآللئ املصنوعة للسيوطي ،)307/1 :من
طريق لحمد بن علي بن خلف العطار ،عن موسى بن جعفر بن إبراهيم بن لحمد بن
علي بن عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب ،عن عبد املهني بن العباس ،عن أبيه ،عن
جده سهل بن سعد ،عن أبي ذر مرفوعًا بلفظَ « :علِي ََبب ِعل ِْميَ ،ومبَ ِني أل َّم ِِت َما
أ ْر ِسلْت بِ ِه ِم ْن بَ ْع ِدي ،حبه إِميَان َوب غْضه نَِفاقَ ،والنَّظَر إِلَْي ِه َرأْفَة».
وهذا إسناد تالف يرويه من ال يعرف( ،)260عن ثالثة مرتوكني:

األول :لحمد بن علي بن خلف العطار.
اتهمه ابن عدي( )261عند ذكر حديثٍ له ،ثم قال" :عنده من هذا الضرب
عجائب ،وهو منكر احلديث ،والبالء فيه عندي من لحمد بن علي بن
خلف"( .)262وترمجه اخلطيب ومل ينقل قول ابن عدي يف ترمجته على عادته ،بل
نقل قول لحمد بن منصور عنه" :كان ثقة مأمونًا ،حسن العقل"( .)263فأشار ابن

( )260قال اىعلل (واشية الهوااد اجمللوعة" :)310 :ايق مل مل أعراق ،عل حملد ل عل ل تلك العطار".
( )261ذكر ذلك ال هيب(اىغين يف الصعهائ )616/2 :اقال" :اهتلق أ و أمحد ل عدي".
( )262ال اما(.)236/3
( )263اتريخ غداد(.)269/3
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حجر أنه خفي عليه كالم ابن عدي; ألن ابن عدي مل يفرد العطار برتمجة ،بل
ذكر ذلك يف ترمجة شيخه(.)264
ولذا قال املعلمي" :متهم"(.)265
الثاني :موسى بن جعفر بن إبراهيم اجلعفري.
قال العقيلي" :يف حديثه نظر"(.)266
وقال ابن حجر بعد نقل كالم العقيلي" :تفرد عن مالك خبرب منكر جدًا(.)267
وقال املعلمي" :تالف"(.)268
الثالث :عبد املهيمن بن عباس.
قال النسائي" :مرتوك احلديث"(.)269
قال ابن حبان" :ينفرد عن أبيه بأشياء مناكري ال يتابع عليه من كثرة وهمه ،فلما
فحش ذلك يف روايته بطل االحتجاج به"(.)270
 - 5حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،ومل يوقف له على إسناد:
فقد ذكر حديثه الديلمي (فردوس األخبار )108- 76/1 :بال إسناد،
ِ
ِ
أساس َهاَ ،وع َمر ِح ْيطَاُناَ ،وعثْ َما َن َس ْقف َهاَ ،و َعلِي
بلفظ« :أ ََن َمدينَة الْعل ِْمَ ،وأَب ْو بَكْر َ
َبب َها .لَ تَ قولوا ِيف أ ِ
َِ ْيب بَكْر َوعلِي َوعثْ َما َن إِلَّ َخ ْي را».
َ
( )264لسائ اىيزائ(.)357 /7
( )265واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)310
( )266الصعهائ ال ثري(.)155 /4
( )267لسائ اىيزائ(.)193/8
( )268واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)310
( )269الصعهائ واىحوكوئ(.)70
( )270اجملروو (.)149/2
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والظاهر أنه من وضع إمساعيل بن علي بن املثنى االسرتاباذي الواعظ ،فقد
روى ابن عساكر (تاريخ دمشق )20/9 :يف ترمجته ،قال" :أنبأنا أبو الفرج غيث بن
علي اخلطيب ،حدثين أبو الفرج اإلسفرايين بلفظه غري مرة ،قال كان ابن املثنى يعظ
بدمشق ،فقام إليه رجل ،فقال :أيها الشيخ! ما تقول يف قول النيب صلى اهلل عليه
وسلم« :أ ََن َم ِدينَة ال ِْعل ِْمَ ،و َعلِي ََبب َها»؟ فقال :فأطرق حلظة ،ثم رفع رأسه ،وقال:
نعم ،ال يعرف هذا احلديث على التمام إال من كان صدرًا يف اإلسالم ،إمنا قال النيب
ِ
ِ
أساس َهاَ ،وع َمر ِح ْيطَاُناَ ،وعثْ َما َن
صلى اهلل عليه وسلم« :أ ََن َمدينَة الْعل ِْمَ ،وأَب ْو بَكْر َ
َس ْقف َهاَ ،و َعلِي ََبب َها»".
قال اخلطيب وابن عساكر عن إمساعيل بن علي الواعظ هذا :غري ثقة(.)271
وقال احلافظ ابن طاهر" :بان كذبه ،ومزقوا حديثه"(.)272
وقال احلافظ أبي نصر عبيد اهلل بن سعيد السجزى عنه" :هذا كذاب ابن
كذاب ،ال يكتب عنه وال كرامة ،تبينت ذلك يف حديثه وحديث أبيه ،يركب املتون
املوضوعة على األسانيد الصحاح"(.)273
احلكم على احلديث:
تبني من التخريج صحة ما قرره قدماء نقاد احلديث الكبار حني حكموا
على حديث ابن عباس رضي اهلل عنه بأنه ال أصل له ،وال يثبت بوجه من
الوجوه لتفرد الكذابني واملرتوكني واجملاهيل به ،وأحلقوا به كل ما روي عن غريه

( )271اتريخ غداد( ،)313/6اتريخ دمشق أل ل عساكر(.)132/13
( )272انار :اتريخ اإلسالم( ،)172/30ومل ي كر كللة " ئ ك ق" يف لسائ اىيزائ(.)151/2
( )273ذكره السلعاين عنق(اقنساب .)83/3 :وانار :لسائ اىيزائ(.)151/2
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بهذا املنت ،فقال حييى بن معني" :ليس له أصل ،كذب"( .)274وعلّق على قوله هذا
هذا اإلمام أمحد فقال" :ما أراه إال صدق"( .)275وملّا سئل عنه مرة أخرى" :ما
مسعنا بهذا"( .)276قال أبو زرعة الرازي" :ك م من خلق قد افتضحوا فيه! "(.)277
وقال احلافظ مطيّن" :مل يرو هذا احلديث عن أبي معاوية من الثقات أحد ،رواه
أبو الصلت فكذبوه"( .)278وقال ابن حبان" :هذا شيء ال أصل له . . .وكل من
حدث بهذا املنت ،فإمنا سرقه من أبي الصلت هذا; وإن أقلب إسناده"( .)279وقال
ابن عدي " :واحلديث ألبي الصلت ،عن أبي معاوية ،وبه يعرف ،وعندي أن
هؤالء كلهم سرقوا منه"( .)280وأقرهما الدارقطين ،فقال" :سرقه منه مجاعة
فحدثوا به عن أبي معاوية" ،ثم ساق أمساء من سرقه( .)281وكذا ابن القيسراني،
وقال " :وهذا احلديث مما وضعه على أبي معاوية لحمد بن خازم الضرير ،ومل
حيدث به قط ابن عباس ،وال جماهد ،وال األعمش ،وال أبو معاوية .وقد سرقه
منه مجاعة من الكذابني"( .)282وقال ابن عساكر بعد ذكر طرق للحديث" :كل
هذه الروايات غري لحفوظة ،وهذا احلديث يُعرف بأبي الصلت عبد السالم بن
( )274العلا قمحد رواية ا نق عثد هللا( .)9/3وانار سااألت ا ل اجلنيد( ،)284اىنتخث مل علا
اخلالل(.)208/1
( )275اجلرح والتعديا(.)99/6
( )276العلا ومعراة الرجال قمحد رواية اىروذي(.)129
( )277الصعهائ قيب زرعة الرازي الصعهائ (أ و زرعة الرازي وجهوده يف السنة النثوية.)521/2 :
( )278انار :اتريخ غداد للخطيث( ،)182/7اتريخ دمشق أل ل عساكر(.)381/42
( )279اجملروو أل ل وثائ(.)151/2
( )280ال اما(.)131/6
( )281تعليقات الدارقطين عل اجملروو أل ل وثائ(.)179
( )282ت كر انهاظ أل ل القيسراين(.)137
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صاحل اهلروي"( .)283وسئل البخاري عن حديث جابر رضي اهلل عنه ،فلم يعرفه،
وأنكره( .)284ونقلوا عن أنه قال" :حديث منكر ،وليس له وجه صحيح"(.)285
وقال الرتمذي " :هذا حديث غريب منكر"( .)286قال الدارقطين عنه أيضًا:
"واحلديث مضطرب غري ثابت"( .)287وقال العقيلي" :وال يصح يف هذا املنت
حديث"( .)288وقال أبو الفتح األزدي " :ال يصح يف هذا الباب شيء"( .)289وأورده
ابن اجلوزي يف املوضوعات ،وقال " :هذا حديث ال يصح من مجيع الوجوه"(.)290
الوجوه"(.)290
 أما بعض املتأخرين فربغم تتابع عامة أئمة النقد على احلكم عليه بأنه الأصل له ،فقد اسرتوحوا لتساهل احلاكم املبين على الوهم ،فدفع بعضهم عن احلديث
حكم الوضع ،وتساهل آخرون فحكموا عليه بالقبول دون النظر ملأخذ األئمة،
فحسنوه أو صححوه ،فمن هؤالء:
احلافظ العالئي الذي قال بعد إيراد كالم ابن معني يف املتابعات ألبي
الصلت اهلروي" :قد برئ عبد السالم اهلروي من عهدة هذا احلديث ،وأبو
معاوية الضرير ثقة حافظ حيتج بأفراده ،كابن عيينة وغريه ،وليس هذا احلديث
( )283يف اتريخ دمشق(.)380/42
( )284علا الحم ي ال ثري(ترتيثق.)375 :
( )285نقلق عنق الزركش يف(الآللئ اىنثور يف اقواديع اىشهور  ،)163 :والسخاوي يف(اىقا د انسنة:
.)170
( )286سنل الحم ي(.)637/5
( )287العلا(.)248/3
( )288الصعهائ ال ثري للعقيل (.)149/3
( )289انار :الثداية والنهاية(.)396/7
( )290اىوضوعات أل ل اجلوزي(.)353/1
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من األلفاظ املنكرة اليت تأباها العقول . . .وقد حسنه الرتمذي ،وصححه غريه.
وله باب من تكلم على حديث «أ ََن َم ِد ينَة الْعِ لْ ِم » جبواب عن هذه الروايات الثابتة
عن حييى بن معني ،فاحلكم عليها بالوضع باطل قطعًا .وإمنا سكت أبو معاوية عن

روايته شائعًا لغرابته ال لبطالنه ،إذ لو كان كذلك مل حيدث به أصالً مع حفظه
وإتقانه .وللحديث طريق أخرى رواها الرتمذي يف جامعه عن إمساعيل بن موسى
الفزاري ،عن لحمد بن عمر بن الرومي ،عن شريك بن عبد اهلل ،عن سلمة بن
كهيل ،عن ،سويد بن غفلة ،عن أبي عبد اهلل الصناحبي ،عن علي رضي اهلل
عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :أ ََن َد ار احلِ ْك َم ةِ َوعَ لِي ََب ب َه ا» ،وتابعه
أبو مسلم الكجي وغريه يف روايته عن لحمد بن عمر بن الرومي .ولحمد هذا روى
عنه البخاري يف غري الصحيح ،ووثقه ابن حبان .وضعفه أبو داود .وقال الرتمذي
بعد سياق هذا احلديث( :هذا حديث غريب ،وقد روى بعضهم هذا عن
شريك ،ومل يذكر فيه الصناحبي ،وال يعرف هذا عن أحد من الثقات غري
شريك) .قلت :فلم يبق احلديث من أفراد لحمد بن الرومي ،وشريك هذا احتج
به مسلم ،وعلق له البخاري ،ووثقه حييى بن معني والعجلي ،وزاد حسن
احلديث .وقال عيسى بن يونس :ما رأيت أحدًا قط أورع يف علمه من شريك.
فعلى هذا يكون تفرده حسنًا ،وال يرد عليه رواية من أسقط الصناحبي منه ،ألن
سويد بن غفلة تابعي خمضرم ،وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهلل
عنهم ،ومسع منهم ،فيكون ذكر الصناحبي فيه من باب (املزيد من متصل
األسانيد) .واحلاصل :إن احلديث ينتهي مبجموع طريقي أبي معاوية وشريك إىل
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درجة احلسن احملتج به ،وال يكون ضعيفًا ،فضالً عن أن يكون موضوعًا .ومل
أجد ملن ذكره يف املوضوعات طعنًا مؤثرًا يف هذين السندين"(.)291
وقال ابن حجر متعقبًا حكم الذهيب بوضعه" :وهذا احلديث له طرق كثرية يف
(مستدرك) احلاكم ،أقل أحواهلا أن يكون للحديث أصل ،فال ينبغي أن يطلق القول
عليه بالوضع"(.)292
وقال أيضًا " :هذا احلديث أخرجه احلاكم يف ( املستدرك) ،وقال( :إنه
صحيح) ،وخالفه أبو الفرج بن اجلوزي فذكره يف ( املوضوعات) ،وقال :إنه
كذب ،والصواب خالف قوهلما معًا ،وإن احلديث من قسم احلسن ال يرتقي إىل
الصحة ،وال ينحط إىل الكذب ،وبيان ذلك يستدعي طوالً ،ولكن هذا هو
املعتمد يف ذلك"(.)293
وقال السخاوي" :وباجلملة فكلها ضعيفة ،وألفاظ أكثرها ركيكة ،وأحسنها
حديث ابن عباس ،بل هو حسن"(.)294
وقال الشوكاني ونقل كالم ابن حجر األخري يف التوسط بني احلاكم وابن
اجلوزي" :وهذا هو الصواب; ألن حييى بن معيـن ،واحلاكم قد خولفا يف توثيق أبي
الصلت ومن تابعه ،فال يكون مع هذا اخلالف صحيحًا ،بل حسنًا لغريه ،لكثرة طرقه
كما بيناه ،وله طرق أخرى ذكرها صاحب (الآللئ) وغريه"(.)295

( )291النقد الص يح ىا اعحن مل أواديع اىصا يح(.)53
( )292لسائ اىيزائ(.)465/2
( )293نقلق السيوط (الآللئ اىصنوعة ،306/1 :جام اقواديع حقيم الشاملة آليا.)33916-117/31 :
( )294اىقا د انسنة(.)170
( )295الهوااد اجمللوعة(.)310
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وأما السيوطي فقد زاد التساهل كعادته ،فقال بعد نقل كالم ابن حجر
األخري يف حتسني احلديث " :وقد كنت أجيب بهذا اجلواب دهرًا إىل أن وقفت على
تصحيح ابن جرير حلديث علي يف ( تهذيب اآلثار) ،مع تصحيح احلاكم حلديث
ابن عباس ،فاستخرت اهلل وجزمت بارتقاء احلديث من مرتبة احلسن إىل مرتبة
الصحة"(.)296
املوازنة بني املنهجني:
وال شك أن فيما ذكره هؤالء احلفاظ املتأخرون إهمال كامل ملا عليه أئمة
النقد من شروط احلديث املقبول ،وبيان ذلك يف أربعة موازين:
* امليزان األول :يف قول العالئي" :قد برئ عبد السالم اهلروي من عهدة
هذا احلديث" ،وقول ابن حجر يف ترمجته " :صدوق له مناكري وكان يتشيع،
وأفرط العقيلي ،فقال :كذاب"( .)297ال شك أن كل من قال ذلك من املتأخرين
تابعوا حييى بن معني عليه ،ودون النظر إىل حجة سائر النقاد الذين ظهر هلم أن
حييى قد خالف املنهج النقدي املعروف عنه بسبب خارج عن هذا املنهج ،إذا كان
قبل ذلك يسأل عن حديث أبي الصلت عن أبي معاوية فيقول" :ما هذا احلديث
بشيء"( ،)298و يف رواية" :فأنكره جدًا"( ،)299ويصرح بأنه ال يعرفه إال من طريق
أبي الصلت ،فيقول" :ما مسعت به قط ،وما بلغين إال عنه"( .)300ويقول يف
( )296جام اقواديع حقيم الشاملة آليا ،)33916-117/31 :وانار :كنز العلال(-149/13
.)36464
( )297تقريث الته يث(.)355
( )298ذكره اخلطيث(اتريخ غداد )50/11 :مل رواية عثد اخلالق ل منصور.
( )299ذكره اخلطيث(اىرج السا ق )205 /11 :مل رواية منصور حيىي ل أمحد ل الشيثاين.
( )300سااألت ا ل اجلنيد (.)360
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موضع آخر" :هذه األحاديث اليت يرويها ما نعرفها"( ،)301ويقول" :ليس له
أصل ،كذب عن األعمش"( .)302ويوافقه اإلمام أمحد بن حنبل على ذلك،
فيقول" :ما أراه إال صدق"( .)303ثم يستدل اإلمام أمحد على حتمّل أبي الصلت
لعهدة هذا احلديث بكونه تفرد مبناكري مسعها خالف هذا احلديث فلم يسمعه
أمحد أصالً ،فإنه ملّا سئل عن هذا احلديث :هذا الذي تنكر عليه؟  ،فقال" :غري
هذا ،أما هذا فما مسعنا به .وروى عن عبد الرزاق أحاديث ال نعرفها ومل
نسمعها"( .)304فكيف بعد ذلك يربأ أبو الصلت عبد السالم اهلروي مبتابعة
الفيدي ،وهو رجل جمهول ال يعرف؟ وبرواية مضطربة عنه كما مرّ ،هذا مع
تتابع أئمة النقد وحفاظ الدنيا كأ بي زرعة ومطني والعقيلي وأبو الفتح األزدي
وابن حبان والدراقطين وابن عدي وابن عساكر وابن القيسراني

()305

على

استنكار احلديث ،وموافقة اإلمام أمحد ،على أن أبا الصلت هو املتهم به ،وكل
من حدّث به فقد سرقه منه .وكأني باحلافظ مطيّن لحمد بن عبد اهلل  -وهو
متأخر عن زمن حييى بن معني  -أراد أن يرد هذه الدعوى حني قال" :مل يرو
هذا احلديث عن أبي معاوية من الثقات أحدٌ"( .)306خاصة مع ثبوت تفرد أبي
الصلت بأحاديث أخرى نص النقاد كابن عدي والدارقطين أن أبا الصلت هو
( )301اىرج السا ق(.)385
( )302العلا قمحد رواية ا نق عثد هللا( .)9/3وانار سااألت ا ل اجلنيد( ،)284اىنتخث مل علا
اخلالل(.)208/1
( )303اجلرح والتعديا(.)99/6
( )304العلا ومعراة الرجال قمحد رواية اىروذي( .)129ومل طريقق اخلطيث(اتريخ غداد)48/11 :
( )305تقدم النقا عنهم قريثًا.
( )306انار :اتريخ غداد للخطيث( ،)182/7اتريخ دمشق أل ل عساكر(.)381/42
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املتهم بوضعها ،و هو االبتداء فيها( .)307لذا قال احلافظ الذهيب  -الذي ميثل
حقيقة منهج النقاد القدماء هنا خبالف العالئي ومن تابعه – يف دفاع حييى بن معني
عن أبي الصلت اهلروي " :جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ،وكان هذا
بارًا بيحيى ،وحنن نسمع من حييى دائمًا ،وحنتج بقوله يف الرجال ،ما مل يتربهن
لنا وهن رجل انفرد بتقويته ،أو قوة من وهاه"( .)308وكذا العالمة املعلمي حني
يعلق على كالم ابن حجر يف نقده لتكذيب العقيلي ألبي الصلت ،فيقول:
" وأتعجب من احلافظ ابن حجر :يذكر يف ترمجة عليّ بن موسى من ( التهذيب)
تلك الباليا وأنه تفرد بها عنه أبو الصلت( ،)309ثم يقول يف ترمجة عليّ من
( التقريب) ( :صدوق واخللل ممن روى عنه)( .)310والذي روى عنه هو أبو
الصلت .ومع ذلك يقول يف ترمجة أبي الصلت من (التقريب) ( :صدوق له
مناكري وكان يتشيع ،وأفرط العقيلي ،فقال :كذاب)( .)311ومل ينفرد العقيلي،
فقد قال أبو حامت( :مل يكن بصدوق)( .)312وقال ابن عدي ( :له أحاديث مناكري
يف فضل أهل البيت ،وهو متهم فيها)( .)313وقال الدارقطين( :روى حديث

( )307ال اما( .)25/7وانار :اتريخ غداد للخطيث(.)51/11
( )308سري أعالم النثالئ(.)447/11
( )309انار :هت يث الته يث(.)389 /7
( )310انار :تقريث الته يث(.)405
( )311انار :اىرج السا ق(.)355
( )312قال ا ل أيب وامت(اجلرح والتعديا" :)48/6 :سألت أيب عنق ،اقال :مل ي ل عندي صدوق ،وهو
ضعيك .ومل حيد ين عنق .وأما أ و زرعة ،اأمر أئ يصرب عل وديع أيب الصلت .وقال :أل أودث عنق
وأل أرضاه".
( )313ال اما(.)25/7
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«اإلِيْمَانُ إِقْرَارُ القَوْلِ» ،وهو متهم بوضعه)( .)314وقال لحمد بن طاهر:
(كذّاب)( .)316(")315وقال أيضًا" :من يأبي أن يكذّبه يلزمه أن يكذّب علي بن
موسى الرضا ،وحاشاه"(.)317
* امليزان الثاين :يف قول العالئي" :وأبو معاوية الضرير ثقة حافظ حيتج
بأفراده ،كابن عيينة وغريه" ،وقوله" :وإمنا سكت أبو معاوية عن روايته شائعًا
لغرابته ال لبطالنه ،إذ لو كان كذلك مل حيدث به أصالً مع حفظه وإتقانه" .إهدار
كامل لقواعد أئمة النقد يف نقد املنت ،إذ أن احلديث الذي ال يشتهر من طريق
الثقات ،وال يعرف خمرجه ال يقبل عند أئمة النقد ،ولو رواه اإلمام مالك وحييى
بن سعيد ،وكان ظاهر إسناده الصحة ،لذا قال أبو داود" :إنه ال حيتج حبديث
غريب ،ولو كان من رواية مالك وحييى بن سعيد والثقات من أئمة العلم ،ولو
احتج رجل حبديث غريب وجدت من يطعن فيه ،وال حيتج باحلديث الذي قد
احتج به إذا كان احلديث غريبًا شاذًا ،فأما احلديث املشهور املتصل الصحيح
فليس يقدر أن يرده عليك أحد"( .)318فاألئمة النقاد حيفظون يف صدورهم أحاديث
ابن عباس رضي اهلل عنه كله ،وكذا أحاديث الرواة عنه كمجاهد وغريه ،بل
حديث الرواة عن جماهد كاألعمش ،فلو روى أحدهم حديثًا عن األعمش ،عن
جماهد ،ابن عباس ،وهو ليس من حديث األعمش عن جماهد ،وال من حديث
جماهد عن ابن عباس ،وال من حيث ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم،
( )314انار :اتريخ غداد للخطيث(.)51/11
( )315ت كر انهاظ (.)17
( )316واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)262
( )317اىرج السا ق(.)308
( )318رسالة أيب داود أها م ة(.)29
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فهم حيكمون عليه بأنه ال أصل له( ،)319فإذا جاء من يرويه رد عليه كائنًا من
كان ،فإن كان ضعيفًا اتهموه ،وإن كان ثقة وهموه ،لذا قال املعلمي" :إذا
استنكر األئمة احملققون املنت ،وكان ظاهر السند الصحة ،فإنهم يتطلبون له علة،
فإذا مل جيدوا له علة قادحة مطلقًا حيث وقعت ،أعلوه بعلة ليست بقادحة
مطلقًا ،ولكنهم يرونها كافية للقدح يف ذاك املنكر . . .وحجتهم يف هذا ،بأن عدم
القدح يف العلة مطلقًا ،إمنا بين على أن دخول اخللل من جهتها نادر ،فإذا اتفق
أن يكون املنت منكرًا ،يغلب على ظن الناقد بطالنه ،فقد حيقق وجود اخللل،
وإذا مل يوجد سبب له إال تلك العلة ،فالظاهر أنها هي السبب ،وأن هذا من ذاك
النادر ال ذي جييء اخللل فيه من جهتها ،وبهذا يتبني أن ما يقع ممن دونهم من
التعقب ،بأن تلك العلة غري قادحة ،وأنهم قد صححوا ما ال حيصى من
األحاديث مع وجودها فيها ،إمنا هو غفلة عما تقدم من الفرق"( .)320كيف وهذا
احلديث الذي يذكر العالئي أن علته تفرد أبي معاوية لحمد بن خازم الضرير ،مل
يثبت عنه أصالً  -كما نص أئمة الدنيا يف النقد  -بل رواه عنه مرتوك متهم،
وآخر جمهول سارق؟ ولو ثبت عنه ،لكان توقفه عن التحديث به كافٍ لبيان
بطالنه عنده ومعرفته بشذوذه ال كما قال العالئي إمنا سكت لغرابته ال لبطالنه.
كتاب اإلكليا ناكم ،32 :اجلام قتالق الراوي للخطيث
( )319قال اق رم (انار :اىدتا
الثغدادي(" :)192/2رأى أمحد ل ونثا حيي ل مع رمحهلا هللا صنعائ يف زاوية وهو ي تث يهة
معلر عل أ ئ عل أنس ،ا إذا اطل عليق نسائ كتلق ،اقال لق أمحد :ت تث يهة معلر عل أ ئ عل
أنس وتعلم أهنا موضوعة ،الو قال لك قااا :أنت تت لم يف أ ئ ،مث ت تث وديثق عل الوجق ،اقال:
رمحك هللا اي أ عثد هللا! أكتث ه ه الص يهة عل عثد الرزاق عل معلر عل الوجق ،اأوهاها كلها
وأعلم أهنا موضوعة ،وي أل جي ئ عده نسائ ايجعا دل أ ئ اث تًا ،ويرويها عل معلر عل اث ت عل
أنس ،اأقول لق :ك ت منا ه عل أ ئ أل عل اث ت".
( )320مقدمة حتقيق الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)12
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* امليزان الثالث :يف قول العالئي" :وللحديث طريق أخرى" ،وقول ابن
حجر" :هذا احلديث له طرق كثرية يف (مستدرك) احلاكم ،أقل أحواهلا أن يكون
للحديث أصل" ،فيقال :إذا كان أئمة النقد يردون أحاديث الثقات وزياداتهم
اليت تفردوا بها ومل تشتهر عن شيوخهم إذا مل يعرف خمرجه ولو كان عن مالك
وحييى بن سعيد  -كما تقدم قريبًا  -فكيف وهذا احلديث اليت يذكر العالئي
وابن حجر أن له طرقًا ،تفرد به الضعفاء واجملاهيل واملرتوكون؟ كأمثال أبي
الصلت اهلروي ولحمد الفيدي عن أبي معاوية ،ولحمد بن عمر بن الرومي وعبد
احلميد بن حبر عن شريك القاضي ،وهم ال جيرون يف مضمار اإلمام مالك وحييى
بن سعيد ،ولذا فإن أئمة النقد حينما نصوا على أنهم ال يعرفون هذا احلديث -
مع تقرير أكثرهم أن احلديث ألبي الصلت اهلروي هو املتهم به ،وكل من رواه
فإنه سرقه منه  -فإنهم يرتكزون على احلفظ العظيم لألسانيد( ،)321و املعرفة
ملخارجها عن أصحابها ،بل ويعرفون أن احلديث لفالن ،وليس لفالن ،ومن
ذلك ما ذكر ابن أبي حامت يف حديث يرويه موسى بن أعني ،عن عبيد اهلل بن
الرج َل
عمرو ،عن نافع ،عن ابن عمر ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم« :إِ َّن َّ
ِ
الص وِم والصَّ الَةِ و َّ ِ
ِ
ام اخلَ ْيِ  -فَ َم ا
الزَك اة َواحلَ ِج َ -ح َّّت ذَ َك َر س َه َ
َ
لَيَك ون م ْن أ َْه ِل َّ ْ َ
ِ
ام ةِ إِلَّ قَ ْد ِر عَ ْق لِهِ» ،واإلسناد ظاهره الصحة ،فقال" :حدثنا عبد
ُيْ َزى يَ ْو َم الق يَ َ
الرحيم بن شعيب ،قال :حدثنا ابن أبي الثلج; قال :كنا نذكر هذا احلديث
ليحيى بن معني سنتني أو ثالثة ،فيقول :هو باطل .وال يدفعه بشيء ،حتى قدم
( )321قدمنا يف "اىث ع اقول" قول أيب زرعة الرازي (كلا يف اتريخ غداد )185/5 :عل اإلمام أمحد أنق
حيهظ ألك ألك وديع .وقول أيب زرعة (كلا يف اتريخ غداد " :)330/10 :ئ يف ي ما كتثتق من
مخس سنة ،ومل أطالعق من كتثتق ،و ين أعلم يف أي كتاب هو ،يف أي ورقة هو ،يف أي ه ة هو ،يف
أي سطر هو".
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علينا زكريا ابن عدي ،فحدثنا بهذا احلديث عن عبيد اهلل بن عمرو ،عن إسحاق
بن أبي فروة ،فأتيناه فأخربناه ،فقال :هذا بابن أبي فروة أشبه منه بعبيد اهلل بن
عمرو" .فلم يكن ليحيى بن معني حجة يف رده إال أنه ليس من حديث ابن عمر
رضي اهلل عنه الذي حيفظه ،وال من حديث نافع عن ابن عمر ،وال من حديث
عبد اهلل بن عمرو الرَّقي الثقة عن نافع موىل ابن عمر ،ومل يكن يعلم ما سبب
اخللل فيذكره ،حتى جاء من رواه على الوجه ،مبينًا أن هناك من دلّسه ،فأسقط
إسحاق بن أبي فروة  -وهو مرتوك

()322

 -بني عبد اهلل بن عمرو ونافع ،فصار

احلديث جموّدا( .)323قال ابن رجب" :قاعدة مهمة :حذاق النقاد من احلفاظ لكثرة
ممارستهم للحديث ،ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم ،هلم فهم
خاص يفهمون به أن هذا احلديث يشبه حديث فالن ،وال يشبه حديث فالن،
فيعللون األحاديث بذلك ،وهذا مما ال يعرب عنه بعبارة حتصره ،وإنّما يرجع فيه
أهله إىل جمرد الفهم واملعرفة اليت خصوا بها عن سائر أهل العلم"( .)324لذا فحني
تقرأ تفخيم العالئي هلذه املتابعات املنكرة للضعفاء واجملاهيل واملرتوكني ألجل
حتسني احلديث يف قوله" :إن احلديث ينتهي مبجموع طريقي أبي معاوية وشريك
إىل درجة احلسن احملتج به" ،وقول ابن حجر " :احلديث من قسم احلسن ال يرتقي
إىل الصحة ،وال ينحط إىل الكذب"  -فنقارن ذلك بأقوال األئمة النقاد ،جند أن
( )322انار :ال اما أل ل عدي( ،)530/1ميزائ األعتدال(.)193/1
( )323قال السخاوي(اتح اىغيع" :)241/1 :و لتسوية مساه أ و انسل ل القطائ الل عده ،اقال :سواه
جتويدا ؛ ويع قالوا :جوده االئ ،و ورتق :أئ يروي اىدلس وديثًا عل شيخ
االئ .وأما القدمائ اسلوه ً
قة سند ايق راو ضعيك ،اي اق اىدلس مل الثقت الل يل لق أودمها اآلتر ،ومل ي كر أو لا
لتدليس ،وأييت لهظ حمتلا ايستوي اإلسناد كلق قات".
( )324شرح علا الحم ي(.)55/1
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اإلمام أمحد قال عن حديث أبي معاوية الذي رواه أبو الصلت فربأه العالئي
منه" :أما هذا فما مسعنا به"( .)325وبقول حييى بن معني " :ليس له أصل،
كذب"( .)326ثم إجابة البخاري عن حديث شريك الذي جعله العالئي متابعًا
حسن اإلسناد :بأنه مل يعرفه ،وأنكره( .)327لتعلم مقدار علم أئمة النقد ،حيث
إن تعدد الطرق عن الضعفاء واجملهولني واملرتوكني عندهم ال تزيده إال وهنا على
وهن ،لذا قال العالمة املعلمي " :أن بعض األخبار يزيده تعدد الطرق وهنا ،كأن
يكون اخلرب يف فضل رجال ،من كل طريق من طرق كذاب ،أو متهم ممن يتعصب
له ،أو مغفل أو جمهول"( .)328وأعجب من ذلك – واهلل  -حني جيعل العالئي
 وهو احلافظ  -هذه الروايات املضطربة من طرق الضعفاء املختلفة بالزيادةوالنقص يف إسناد حدي ث جابر رضي اهلل عنه  -اليت مل يعرفها البخاري
والرتمذي ،وحكم عليها الدارقطين باالضطراب وعدم الثبوت

()329

" -من باب

املزيد من متصل األسانيد" ،ومبث ل هذا تعلم صدق قول الذهيب مبينًا عسر معرفة
مثل هذه الدقائق على املتأخرين " :وهذا يف زماننا يعسر نقده على احملدث ،فإن
أولئك األئمة  -كالبخاري وأبي حامت وأبي داود  -عاينوا األصول ،وعرفوا
عللها .وأما حنن ،فطالت علينا األسانيد ،وفقدت العبارات املتيقنة .ومبثل هذا

( )325العلا ومعراة الرجال قمحد رواية اىروذي( .)129ومل طريقق اخلطيث(اتريخ غداد)48/11 :
( )326العلا قمحد رواية ا نق عثد هللا( .)9/3وانار سااألت ا ل اجلنيد( ،)284اىنتخث مل علا
اخلالل(.)208/1
( )327علا الحم ي ال ثري(ترتيثق .)375 :وانار :اىقا د انسنة للسخاوي(.)170
( )328اقنوار ال اشهة (.)255
( )329العلا(.)248/3
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وحنوه ،دخل الدخل على احلاكم يف تصرفه يف (املستدرك)"( .)330وكذا قول ابن
حجر عن حديث آخر بعد ذكر دقة األئمة النقاد القدماء يف رد الرواية باملخالفة
مقارنة مع املتساهلني " :وبهذا التقرير يتبني عظم موقع كالم األئمة املتقدمني،
وشدة فحصهم ،وقوة حبثهم ،وصحة نظرهم ،وتقدمهم مبا يوجب املصري إىل
تقليدهم يف ذلك والتسليم هلم فيه ،وكل من حكم بصحة احلديث مع ذلك إمنا
مشى فيه على ظاهر اإلسناد"(.)331
* امليزان الرابع :يف قول العالئي" :وليس هذا احلديث من األلفاظ املنكرة اليت
تأباها العقول" .فهذا خمالف للمنهج العلمي والعقلي من وجهني:
الوجه األول :أنه مناف ألصول النقد العلمي عند أئمة النقد ،ألنه ملا قبل
أهل األصول زيادة الثقة مطلقًا إذا مل تناف املنت ،ألنهم ينظرون للزيادة نظرة
فقهية حبته من حيث صحة املعنى من عدمه ،أبي ذلك أئمة النقد فتعاملوا مع
الزيادة  -ولو كانت لثقة حافظ  -كتعاملهم مع األصل ،فال تقبل حتى تقوم
القرينة على أن الثقة احلافظ قد حفظها :بأن يكون أتقن من زادها أو يتابع
عليها ،وإال توقفوا يف قبوهلا ،ألنه ال جيوز أن يدخل يف كالم رسول اهلل  -وهو
وحي – ما ليس منه ،ولو كان مدرجًا من كالم أفضل الصحابة كأبي بكر وعمر
رضي اهلل عنهما ،واألصل يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
االحتياط( ،)332خاصة أن النظر العقلي فضالً عن الواقعي النظري يثبت أن مجيع
الثقات احلفاظ وقع منهم الوهم يف بعض حديثهم ،لذا قال ابن حجر عن (زيادة
( )330اىوقاة يف علم مصطلح انديع(.)46
( )331الن ت عل كتاب ا ل الصالح أل ل وجر(.)726/2
( )332قال عثد الرمحل ل مهدي (كلا يف اجلرح والتعديا أل ل أيب وامت" :)35/2 :تصلتائ أل يستقيم
ايهلا :وسل الال ،ان م وانديع".
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الثقة) " :واملنقول عن أئمة احلديث املتقدمني :كعبد الرمح ن بن مهدي ،وحييى
القطان ،وأمحد بن حنبل ،وحييى بن معني ،وعلي بن املديين ،والبخاري،
وأبي زرعة ،وأبي حامت ،والنسائي ،والدارقطين ،وغريهم ،اعتبار الرتجيح فيما
يتعلق بالزيادة وغريها ،وال يعرف عن أحد منهم إطالق قبول الزيادة"(.)333
وتوسع ابن رجب يف إيراد تلك النقول عن األئمة ثم قال " :وقد صنف يف ذلك
احلافظ أبو بكر اخلطيب مصنفًا حسنًا مساه ( متييز املزيد يف متصل األسانيد)،
وقسمه قسمني :أحدهما :ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة يف اإلسناد ،وتركها.
والثاني :ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبوهلا .ثم إن اخلطيب تناقض ،فذكر يف
كتاب (الكفاية) للناس مذاهب يف اختالف الرواة يف إرسال احلديث ووصله،
كلها ال تعرف عن أحد من متقدمي احلفاظ إمنا هي مأخوذة من كتب املتكلمني،
ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقًا ،كما نصره املتكلمون وكثري من
الفقهاء .وهذا خيالف تصرفه يف كتاب ( متييز املزيد)"(.)334
الوجه الثاين :أن قول العالئي" :وليس هذا احلديث من األلفاظ املنكرة اليت
تأباها العقول" يقلب عليه ،فيقال :بل هو خمالف للمعقول كما أنه خمالف
للمنقول ،بني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رد شافٍ ماتع ،فقال" :إمنا يعد يف
املوضوعات املكذوبات ،وإن كان الرتمذي قد رواه ،وهلذا ذكره ابن اجلوزي يف
املوضوعات وبني أنه موضوع من سائر طرقه ،والكذب يعرف من نفس متنه ال
حيتاج إىل النظر يف إسناده; فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا كان « َم ِدينَة الْعِلْ ِم»
مل يكن هلذه املدينة إال باب واحد وال جيوز أن يكون املبلغ عنه واحدًا ،بل جيب أن
( )333نزهة النار يف توضيح خنثة اله ر(.)212
( )334شرح علا الحم ي(.)637/2
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يكون املبلغ عنه أهـ ل التواتر الذين حيصل العلم خبربهم للغائب ،ورواية الواحد ال
تفيد العلم إال مع قرائن وتلك القرائن إما أن تكون منتفية ،وإما أن تكون خفية
عن كثري من الناس ،أو أكثرهم ،فال حيصل هلم العلم بالقرآن والسنة املتواترة،
خبالف النقل املتوات ر الذي حيصل به العلم للخاص والعام .وهذا احلديث إمنا افرتاه
زنديق أو جاهل ظنه مدحًا ،وهو مطرق الزنادقة إىل القدح يف علم الدين ،إذ مل
يبلغه إال واحد من الصحابة ،ثم إن هذا خالف املعلوم بالتواتر ،فإن مجيع مدائن
املسلمني بلغهم العلم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم من غري طريق علي
رضي اهلل عنه ،أما أهل املدينة ومكة فاألمر فيهم ظاهر ،وكذلك أهل الشام
والبصرة ،فإن هؤالء مل يكونوا يروون عن علي إال شيئا قليالً ،وإمنا غالب علمه
كان يف أهل الكوفة ،ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتوىل عثمان
فضالً عن خالفة علي ،وكان أفقه أهل املدينة وأعلمهم تعلموا الدين يف خالفة
عمر . . .وأما ما يرويه أهل الكذب واجلهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن
الصحابة فكله باطل وقد ثبت عنه يف الصحيح أنه قيل لهَ « :هل ِع ْن َدك م ِم ْن رس ِ
ول
ْ
َ
ْ
َِّ
َّ ِ
صلَّى َّ
َّس َم ةَ إلَّ فَ ْهما
اَّلل عَلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َش ْي ء فَ َق َ
اَّلل َ
ال :لَ َواَلذي فَ لَ َق ا ْحلَبَّةَ َوبَ َرأَ الن َ
ي ْؤتِيهِ َّ
الص ِ ي َفةِ .وكان فيها عقول الديت – أي
اَّلل َع ْبدا ِيف كِتَابِهَِ ،و َما ِيف َه ِذهِ َّ
أسنان اإلبل الِت جتب فيه الدية  -وفيها فكاك األسي وفيها ل يقتل مسلم
بكافر»( .)335ويف لفظ« :هل ع ِه َد إلَيك م رس ول َِّ
ِ
صلَّى َّ
َْ َ
اَّلل َعلَ ْيه َو َسلَّ َم َشيْ ئا ََلْ
اَّلل َ
ْ ْ َ
يَ ْع َه ْده َإىل الن ِ
َّاس»( ،)336فنفى ذلك ،إىل غري ذلك من األحاديث عنه اليت تدل
( )335رواه الثخاري( ،)3047-69/4ومسلم(.)78-86/1
( )336ه ا لهظ أمحد( ،)993-286/2وأ و داود( ،)4530-180/4والنساا (.)4734-19/8
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على أن كل من ادعـ ى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خصه بعلم فقد كذب
عليه"( .)337وقال املعلمي بعد بيان ضعف طرق احلديث من حيث النقد احلديثي:
"املقام الثالث :النظر يف منت اخلرب ،كل من تأمل منطوق اخلرب ،ثم عرضه على
الواقع ،عرف حقيقة احلال ،واهلل املستعان"( .)338وبهذا يعرف معيار علم األئمة
النقاد كاإلمام أمحد ،وابن معني ،وأبي زرعة ،والبخاري ،والرتمذي،
والعقيلي ،وابن حبان ،وابن عدي ،والدارقطين ،وغريهم ،يف حكمهم على
طرق احلديث املختلفة مقارنة بقول املتأخرين كالعالئي حني قال" :فاحلكم عليها
بالوضع باطل قطعًا" ،وكذا قول ابن حجر" :فال ينبغي أن يطلق القول عليه
بالوضع" .ألن تعدد الطرق عند أئمة النقد ال تزيده إال وهنًا على وهن لتفرد
السراق به من اجملاهيل والضعفاء واملرتوكني ،كما قال املعلمي آنفًا" :أن بعض
األخبار يزيده تعدد الطرق وهنا ،كأن يكون اخلرب يف فضل رجال ،من كل طريق
من طرق كذاب ،أو متهم ممن يتعصب له ،أو مغفل أو جمهول"(.)339

( )337جملو الهتاوى(.)410/4
( )338واشية الهوااد اجمللوعة للشوكاين(.)308
( )339اقنوار ال اشهة (.)255
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خامتة الب ث
أ ) أهم النتائج:
بعد أن منّ اهلل علي بإمتام هذا البحث فإن من املناسب أن أبرز أهم النتائج
املستفادة منه ،وهي تتلخص فيما يأتي:
 - 1وجوب معرفة وتطبيق منهج أئمة النقد املتقدمني الذين مجعوا األحاديث
كتابة وحفظًا ،ونظروا يف أسانيدها وأبانوا عللها ،وتكلموا يف رواتها ،بسعة إطالع،
ويقظة تامة.
 - 2وجوب التسليم ألئمة النقد فيما اتفقوا عليه يف باب جرح الرواة،
وتصحيح األخبار وتعليلها ،ومراعاة قواعدهم اليت تعارفوا عليها يف النقد.
 - 3وقع بعض اخللل عند بعض املعاصرين بسبب عدم مراعاة منهج أئمة
النقد املتقدمني يف قواعد هذا الفن ،واالقتصار على ما كتبه خمالفوهم ممن مل يفطنوا إىل
دقائق هذا الفنّ وغوامضه.

 - 4حكم أئمة النقد على حديث «أ ََن َم ِدينَة ال ِْعل ِْم » . .بأنه ال أصل له ،وال

يثبت بوجه من الوجوه ،وخالفهم بعض املتأخرين فتابعوا احلاكم يف حكمه املبين على
منهجه املتساهل ،فحسنوا احلديث أو صححوه ،دون النظر ملأخذ أئمة النقد.
 - 5ظهر بعض اخللل يف منهج بعض املتأخرين بسبب عدم مراعاتهم لقواعد
أئمة النقد يف باب تعار

اجلرح والتعديل ،فأهملوا تتابع أئمة النقد على جرح بعض

الرواة جرحًا شديدًا مفسرًا ،وقدموا تزكية أحد األئمة مع اختالف األقوال عنه،
وطعنه يف أصل الرواية.
 - 6ظهر بعض اخللل يف منهج بعض املتأخرين يف تقوية احلديث الشديد
الضعف بطرق واهية متعددة يتفرد بها الضعفاء واملرتوكون واجملاهيل ،مع إهمال تتابع
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أئمة النقد على أن احلديث ال أصل له ،تفرد به متهم مرتوك ،وأن كل من رواه فقد
سرقه منه ،بناء على حفظهم وسعة اطالعهم على خمارج احلديث وشهرتها عن
الصحابة ومن دونهم.
 - 7ظهر بعض اخللل يف منهج بعض املتأخرين يف تطبيق بعض املصطلحات
احلديثية يف احلكم على الروايات املضطربة من طرق الضعفاء واملرتوكني واجملاهيل،
واملختلفة بالزيادة والنقص ،أنها من باب "املزيد من متصل األسانيد" ،أو "زيادة
الثقة" ،مع إهماهلم حلكم أئمة النقد بأنها منكرة ال يعرف هلا وجه يعرف.
 - 8ظهر بعض اخللل يف منهج بعض املتأخرين يف حكمهم على احلديث
بالنظر لظاهر اإلسناد دون مراعاة ملنهج أئمة النقد الكبار الذين يردون املتون املنكرة،
ولو جاءت بأسانيد ظاهرها الصحة ،بل يردون بعض املتون بأسانيد صححوا متونًا
كثرية من طريقها.
ب ) التوصيات:
 - 1وجوب العناية بدراسة علل احلديث على ضوء قواعد أئمة النقد
املتقدمني وجتليتها لتقليل االختالف الواقع يف أحكام املعاصرين على األحاديث بسبب
عدم معرفة طريقة أئمة النقد املتقدمني.
 - 2العناية األكادميية يف الدراسات العليا باجلامعات ومراكز البحوث بالدراسة
املتخصصة ملنهج أئمة النقد ،مع إفراد كل علم منهم بدراسة خاصة.
 - 3قيام اجلامعات ومراكز البحث العلمي بتخصيص أقسام وكراسٍ حبثية
لدراسة منهج أئمة النقد املتقدمني ،وتفريغ املتقنني يف هذا اجلانب للتأليف يف هذا
املوضوع بشكل منهجي موسوعي متكامل يكون نواة لتجلية هذا املنهج.
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 - 4االهتمام من قبل اجلامعات ومراكز البحث فيما مت كتابته من البحوث
العلمية والرسائل اجلامعية يف منهج أئمة النقد ،والتنسيق العلمي بني تلك الدراسات
املتنوعة ،واملوازنة بني هذه الدراسات ملعرفة املنهج العلمي العام اليت سار عليها
النقاد ،وموضع االتفاق واالختالف بينهم.
 - 5طباعة الرسائل العلمية األكادميية اليت مل تطبع بعد يف هذا اجملال ،لكي
يتمكن الباحثون من االستفادة منها والتنسيق بينها.
فهرس مراجع الب ث
[ ]1إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة ألبي الفضل أمحد بن علي بن
حجر العسقالني ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة ،ومركز
خدمة السنة والسرية النبوية باملدينة .بإشراف د .زهري بن ناصر الناصر ،الطبعة
األوىل ( )1415هـ.
[ ]2اختصار علوم احلديث ألبي الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي
الدمشقي ،دار الكتب العلمية ،ببريوت ،الطبعة الثانية ،مع حاشية أمحد لحمد
شاكر.
[ ]3إكمال تهذيب الكمال يف أمساء الرجال ألبي عبد اهلل عالء الدين ملغلطاي بن
قليج بن عبد اهلل احلنفي ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،الطبعة األوىل
(1422هـ) ،حتقيق أبي عبد الرمحن عادل بن لحمد  -أبو لحمد أسامة بن
إبراهيم.

اىوازنة

منهق أالة النقد اىتقدم واىتأتريل يف ان م عل انديع...

1609

[ ]4اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكنى واألنساب
ألبي نصر علي بن هبة اهلل بن جعفر بن ماكوال ،دار الكتب العلمية بريوت،
الطبعة األوىل(1411هـ).
[ ]5األنساب ألبي سعد عبد الكريم بن لحمد بن منصور التميمي السمعاني ،جملس
دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد ،الطبعة األوىل( 382هـ) ،حتقيق عبد الرمحن
بن حييى املعلمي اليماني وغريه.
[ ]6األنوار الكاشفة ملا يف كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل واجملازفة
لعبد الرمحن بن حييى املعلمي اليماني ،املطبعة السلفية ومكتبتها ،عامل الكتب
ببريوت1406( ،هـ).
[ ]7البداية والنهاية ألبي الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ثم
الدمشقي ،دار إحياء الرتاث العربي ،الطبعة األوىل(1408هـ) ،حتقيق :علي
شريي.
[ ]8تاريخ ابن معني رواية عثمان الدارمي ألبي زكريا حييى بن معني بن عون املري
بالوالء ،دار املأمون للرتاث بدمشق ،حتقيق :د .أمحد لحمد نور سيف.
[ ]9

تأريخ اإلسالم لشمس الدين أبي عبد اهلل لحمد بن أمحد الذهيب ،ط :دار
الكتاب العربي ببريوت ،الطبعة األوىل (1409هـ) ،حتقيق عمر تدمري ،وهي
األصل.

[ ]10تاريخ اإلسالم لشمس الدين لحمد بن أمحد الذهيب ،دار الغرب اإلسالمي،
الطبعة األوىل( 2003م) ،حتقيق الدكتور بشار عوّاد معروف.
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[ ]11التاريخ األوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغري) ،ألبي عبد اهلل لحمد بن
إمساعيل البخاري ،دار الوعي حبلب ،مكتبة دار الرتاث بالقاهرة ،الطبعة
األوىل(1397هـ) ،حتقيق لحمود إبراهيم زايد.
[ ]12تاريخ بغداد ألبي بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي ،دار الكتب
العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل(1417هـ) ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا
[ ]13تاريخ دمشق ألبي القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1415( ،هـ) ،حتقيق عمرو بن غرامة العمروي.
[ ]14تذكرة احلفاظ (أطراف أحاديث كتاب اجملروحني البن حبان) ألبي الفضل لحمد
بن طاهر املقدسي الشيباني ،املعروف بابن القيسراني ،دار الصميعي بالريا ،
الطبعة األوىل (1415هـ) ،حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي
[ ]15تسمية مشايخ أبي عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي وذكر
املدلسني ،دار عامل الفوائد مبكة املكرمة ،الطبعة األوىل (1423هـ) ،حتقيق
الشريف حامت بن عارف العوني.
[ ]16التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح ألبي الوليد سليمان
بن خلف التجييب الباجي األندلسي ،دار اللواء للنشر والتوزيع بالريا ،
الطبعة األوىل(1406هـ) ،حتقيق د .أبو لبابة حسني.
[ ]17تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس ألبي الفضل أمحد ابن حجر
العسقالني ،مكتبة املنار بعمان ،الطبعة األوىل (1403هـ) ،حتقيق د .عاصم بن
عبد اهلل القريوتي.
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[ ]18تعليقات الدارقطين على كتاب اجملروحني البن حبان ألبي احلسن علي بن عمر
البغدادي الدارقطين ،دار الفاروق احلديثة للطباعة والنشر  -دار الكتاب
اإلسالمي بالقاهرة ،الطبعة األوىل(1414هـ) ،حتقيق خليل بن لحمد العربي.
[ ]19تقريب التهذيب ألبي الفضل أمحد بن علي بن لحمد بن أمحد بن حجر
العسقالني ،دار الرشيد حبلب ،الطبعة األوىل1406( ،هـ) ،حتقيق لحمد
عوامة.
[ ]20التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل ،ألبي الفداء
إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ،مركز النعمان للبحوث
والدراسات اإلسالمية  -حتقيق الرتاث والرتمجة باليمن ،الطبعة األوىل
(1432هـ) ،حتقيق د .شادي بن لحمد آل نعمان.
[ ]21تلخيص املتشابه يف الرسم ألبي بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي،
طالس للدراسات والرتمجة والنشر بدمشق ،الطبعة األوىل (1985م)،
حتقيق :سُكينة الشهابي.
[ ]22تلخيص كتاب املوضوعات البن اجلوزي ألبي عبد اهلل لحمد بن أمحد بن قَايْماز
الذهيب ،مكتبة الرشد بالريا  ،الطبعة األوىل (1419هـ) ،حتقيق ياسر بن
إبراهيم.
[ ]23التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل لعبد الرمحن بن حييى املعلمي
العتمي اليماني ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية (1406هـ) ،مع خترجيات
وتعليقات :لحمد ناصر الدين األلباني وزهري الشاويش وعبد الرزاق محزة.
[ ]24تهذيب التهذيب ألبي الفضل أمحد بن علي بن لحمد بن أمحد بن حجر
العسقالني ،مطبعة دائرة املعارف النظامية باهلند ،الطبعة األوىل (1326هـ).
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[ ]25تهذيب الكمال يف أمساء الرجال ألبي احلجاج مجال الدين يوسف بن عبد
الرمحن ابن الزكي القضاعي الكليب املزي ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،الطبعة
األوىل (1400هـ) ،حتقيق د .بشار عواد معروف.
[ ]26توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم لشمس الدين
لحمد بن عبد اهلل القيسي الدمشقي الشهري بابن ناصر الدين ،مؤسسة الرسالة
ببريوت ،الطبعة األوىل (1993م) ،حتقيق :لحمد نعيم العرقسوسي.
[ ]27الثقات ألبي حامت لحمد بن حبان التميمي ،أبو حامت البُسيت ،دائرة املعارف
العثمانية حبيدر آباد الدكن اهلند ،الطبعة األوىل (1393هـ) ،حتت مراقبة:
الدكتور لحمد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية.
[ ]28جامع األحاديث (ويشتمل على مجع اجلوامع للسيوطي واجلامع األزهر وكنوز
احلقائق للمناوي ،والفتح الكبري للنبهاني) لعبد الرمحن بن أبي بكر جالل
الدين السيوطي ،برتقيم الشاملة آليا ،ضبط نصوصه وخرج أحاديثه :فريق من
الباحثني بإشراف د على مجعة.
[ ]29اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ألبي بكر أمحد بن علي بن ثابت بن
أمحد اخلطيب البغدادي ،مكتبة املعارف بالريا  ،احملقق :د .لحمود الطحان
[ ]30اجلرح والتعديل ألبي لحمد عبد الرمحن بن لحمد بن إدريس بن املنذر التميمي
الرازي املعروف ابن أبي حامت ،دار إحياء الرتاث العربي ببريوت مصورة عن
طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية  -حبيدر آباد الدكن ،الطبعة األوىل
(1271هـ).
[ ]31حاشية الفوائد اجملموعة للشوكاني = الفوائد اجملموعة للشوكاني
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[ ]32رسالة أبي داود إىل أهل مكة وغريهم يف وصف سننه ألبي داود سليمان بن
األشعث األزدي السَِّجِسْتاني ،دار العربية ببريوت ،حتقيق لحمد الصباغ.
[ ]33سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ألبي عبد الرمحن
لحمد ناصر الدين األلباني ،دار املعارف بالريا  ،الطبعة األوىل (1412هـ).
[ ]34سنن أبي احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي الدارقطين،
مؤسسة الرسالة بريوت ،الطبعة األوىل(1424هـ) ،حتقيق شعيب األرناؤوط
ومجاعة.
[ ]35سنن أبي داود لسليمان بن األشعث السجستاني ،املكتبة العصرية ببريوت،
حتقيق لحمد لحيي الدين عبد احلميد.
[ ]36سنن أبي عيسى لحمد بن عيسى الرتمذي ،دار إحياء الرتاث العربي ببريوت،
حتقيق أمحد لحمد شاكر.
[ ]37سنن النسائي الصغرى (اجملتبى من السنن) ألبي عبد الرمحن أمحد بن شعيب
النسائي ،مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب ،الطبعة الثانية (1406هـ) ،حتقيق
عبد الفتاح أبو غدة.
[ ]38سري أعالم النبالء ألبي عبد اهلل مشس الدين لحمد بن أمحد الذَهَيب ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثانية (1402هـ) ،حتقيق :جمموعة لحققني بإشراف شعيب
األرناؤوط
[ ]39سؤاالت ابن اجلنيد ألبي زكريا حييى بن معني املري بالوالء البغدادي ،مكتبة
الدار باملدينة املنورة ،الطبعة األوىل (1408هـ) ،حتقيق أمحد لحمد نور سيف.
[ ]40سؤاالت أمحد بن لحمد الربقاني للدارقطين ،كتب خانه مجيلي بالهور
باكستان ،الطبعة األوىل (1404هـ) ،حتقيق عبد الرحيم لحمد أمحد القشقري.
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[ ]41سؤاالت لحمد بن احلسني السلمي للدارقطين ،الطبعة األوىل(1427هـ)،
حتقيق :فريق من الباحثني بإشراف د .سعد احلميد و د .خالد اجلريسي.
[ ]42سؤاالت محزة السهمي ألبي احلسن علي بن عمر البغدادي الدارقطين ،مكتبة
املعارف بالريا  ،الطبعة األوىل (1404هـ) ،حتقيق موفق بن عبد اهلل بن
عبدالقادر
[ ]43شرح علل الرتمذي لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب السَالمي
احلنبلي ،مكتبة املنار بزرقاء األردن ،الطبعة األوىل (1407هـ) ،حتقيق الدكتور
همام عبد الرحيم سعيد.
[ ]44صحيح البخاري ألبي عبد اهلل لحمد بن إمساعيل البخاري اجلعفي البخاري،
دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل (1422هـ) ،حتقيق :لحمد زهري بن ناصر
الناصر.
[ ]45صحيح مسلم ألبي احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري،
دار إحياء الرتاث العربي ببريوت .حتقيق لحمد فؤاد عبد الباقي.
[ ]46الضعفاء ألبي زرعة الرازي ضمن رسالة أبي زرعة الرازي وجهوده يف السنة
النبوية ،لسعدي بن مهدي اهلامشي ،عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية
باملدينة النبوية ،الطبعة (1402هـ).
[ ]47الضعفاء ألبي نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاني ،دار الثقافة بالدار البيضاء،
الطبعة األوىل (1405هـ) ،حتقيق فاروق محادة.
[ ]48الضعفاء الكبري ألبي جعفر لحمد بن عمرو العقيلي املكي ،دار الكتب العلمية
ببريوت ،الطبعة األوىل (1404هـ) ،حتقيق :الدكتور عبد املعطي أمني قلعجي.
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[ ]49الضعفاء واملرتوكون ألبي احلسن علي بن عمر البغدادي الدارقطين ،جملة
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،العدد  ،64 ،63 ،60 ،59حتقيق د .عبد
الرحيم لحمد القشقري.
[ ]50الضعفاء واملرتوكون ألبي عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،دار الوعي
حبلب ،الطبعة األوىل (1396هـ) ، .حتقيق لحمود إبراهيم زايد.
[ ]51علل احلديث ألبي لحمد عبد الرمحن بن لحمد الرازي املعروف بابن أبي حامت،
مطابع احلميضي ،الطبعة األوىل (1427هـ) ،حتقيق فريق من الباحثني بإشراف
د .سعد احلميد ود .خالد اجلريسي.
[ ]52العلل الكبري للرتمذي ألبي عيسى لحمد بن عيسى بن َسوْرة الرتمذي ،ترتيب
أبي طالب القاضي ،عامل الكتب  -مكتبة النهضة العربية ببريوت ،حتقيق
صبحي السامرائي ،أبو املعاطي النوري ،لحمود خليل الصعيدي.
[ ]53العلل الواردة يف األحاديث النبوية ألبي احلسن علي بن عمر الدارقطين
البغدادي ،دار طيبة بالريا  ،الطبعة األوىل (1405هـ) ،حتقيق :د .لحفوظ
الرمحن زين اهلل السلفي.
[ ]54العلل ومعرفة الرجال ألبي عبد اهلل أمحد بن لحمد بن حنبل الشيباني رواية ابنه
عبد اهلل ،الدار السلفية ببومباي باهلند ،الطبعة األوىل(1408هـ) ،حتقيق
الدكتور وصى اهلل بن لحمد عباس.
[ ]55العلل ومعرفة الرجال ألبي عبد اهلل أمحد بن لحمد بن حنبل الشيباني رواية
املروذي ،مكتبة املعارف بالريا  ،الطبعة األوىل (1409هـ) ،حتقيق صبحي
البدري السامرائي.
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[ ]56فتح الباري شرح صحيح البخاري لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب
بن السَالمي احلنبلي ،مكتبة الغرباء األثرية باملدينة النبوية ،مكتب حتقيق دار
احلرمني بالقاهرة ،الطبعة األوىل (1417هـ) ،حتقيق جمموعة.
[ ]57فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي ألي اخلري مشس الدين لحمد بن عبد
الرمحن السخاوي ،مكتبة السنة مبصر ،الطبعة األوىل (1424هـ ) ،حتقيق علي
حسني علي.
[ ]58الفوائد اجملموعة حملمد بن علي الشوكاني اليماني ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة
الثالثة(1407هـ) ،حتقيق عبد الرمحن بن حييى املعلمي.
[ ]59الكامل يف ضعفاء الرجال ألبي أمحد بن عدي اجلرجاني ،الكتب العلمية
ببريوت ،الطبعة األوىل (1418هـ) ،حتقيق عادل عبد املوجود ،وعلي
معو  ،وعبد الفتاح أبو سنة.
[ ]60الكشف احلثيث عمّن روي وضع احلديث ألبي الوفاء برهان الدين احلليب
إبراهيم بن لحمد الطرابلسي سبط ابن العجمي ،عامل الكتب ،مكتبة النهضة
العربية ببريوت ،الطبعة األوىل( 1407هـ) ،حتقيق صبحي السامرائي.
[ ]61الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ألبي بكر أمحد بن علي بن ثابت
اخلطيب البغدادي ،املكتبة العلمية باملدينة املنورة ،حتقيق أبي عبد اهلل السورقي،
وإبراهيم املدني.
[ ]62كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال لعالء الدين علي بن حسام الشهري باملتقي
اهلندي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة اخلامسة (1401هـ) ،حتقيق بكري حياني ،و
صفوة السقا.

اىوازنة

منهق أالة النقد اىتقدم واىتأتريل يف ان م عل انديع...

1617

[ ]63الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة لعبـد الرمحن بن أبي بكر ،جالل
الدين السيوطي ،دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل (1417هـ) ،حتقيق
صالح بن عويضة.
[ ]64الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة (التذكرة يف األحاديث املشتهرة) ألبي عبد
اهلل بدر الدين لحمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي ،دار الكتب العلمية
ببريوت ،الطبعة األوىل( 1406هـ) ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا.
[ ]65لسان امليزان ألبي الفضل أمحد بن علي بن لحمد ابن حجر العسقالني،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ببريوت ،الطبعة الثانية (1390هـ) ،حتقيق دائرة
املعرف النظامية باهلند.
[ ]66اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ألبي حامت لحمد بن حبان البُسيت،
دار الوعي حبلب ،الطبعة األوىل (1396هـ) ،حتقيق لحمود إبراهيم زايد.
[ ]67جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،طبعة جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الشريف ،سنة (1416هـ).
[ ]68احملدث الفاصل بني الراوي والواعي ألبي لحمد احلسن بن عبد الرمحن بن
خالد الرامهرمزي ،دار الفكر ببريوت ،الطبعة الثالثة (1404هـ) ،حتقيق د.
لحمد عجاج.
[ ]69املدخل إىل كتاب اإلكليل ألبي عبد اهلل احلاكم لحمد بن عبد اهلل الضيب
النيسابوري املعروف بابن البيع ،دار الدعوة باإلسكندرية ،حتقيق د .فؤاد عبد
املنعم أمحد.
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[ ]70املدلسني ألبي زرعة أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني ابن العراقي ،دار الوفاء،
الطبعة األوىل( 1415هـ) ،حتقيق د .رفعت فوزي عبد املطلب ،د .نافذ حسني
محاد.
[ ]71املراسيل ألبي لحمد عبد الرمحن بن لحمد بن إدريس الرازي املعروف بابن أبي
حامت ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،الطبعة األوىل (1397هـ) ،حتقيق شكر اهلل
نعمة اهلل قوجاني
[ ]72املستدرك على الصحيحني ألبي عبد اهلل لحمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري،
دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل (1411هـ) ،حتقيق مصطفى عبد
القادر عطا.
[ ]73مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،الطبعة األوىل
(1421هـ) ،حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرين.
[ ]74مصطلح منهج املتقدمني واملتأخرين مناقشات وردود ،للدكتور لحمد عمر
بازمول ،دار اآلثار مبصر ،نشر مصورًا على موقع:

http: //www. ajurry.

com/vb/showthread. php?t=27293

[ ]75معجم أسامي أبي بكر أمحد بن إبراهيم بن اإلمساعيلي ،مكتبة العلوم واحلكم
باملدينة املنورة ،الطبعة األوىل (1410هـ) ،حتقيق د .زياد لحمد منصور
[ ]76معجم شيوخ الطربي الذين روى عنهم يف كتبه املسندة املطبوعة ألكرم بن لحمد
زيادة الفالوجي األثري ،الدار األثرية باألردن  -دار ابن عفان بالقاهرة،
الطبعة األوىل (1426هـ).
[ ]77معرفة الرجال رواية ابن لحرز ألبي زكريا حييى بن معني املري بالوالء،
البغدادي ،جممع اللغة العربية بدمشق ،الطبعة األوىل (1405هـ) ،حتقيق لحمد
كامل القصار.
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[ ]78معرفة علوم احلديث ألبي عبد اهلل احلاكم لحمد بن عبد اهلل بن لحمد بن محدويه
بن نُعيم الضيب النيسابوري املعروف بابن البيع ،دار الكتب العلمية ببريوت،
الطبعة الثانية (1397هـ) ،حتقيق السيد معظم حسني.
[ ]79املغين يف الضعفاء ألبي عبد اهلل لحمد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز الذهيب،
حتقيق الدكتور نور الدين عرت.
[ ]80املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة ألبي اخلري
مشس الدين لحمد بن عبد الرمحن السخاوي ،دار الكتاب العربي ببريوت،
الطبعة األوىل (1405هـ) حتقيق لحمد عثمان اخلشت.
[ ]81تاريخ أبي زكريا حييى بن معني رواية الدوري ،مركز البحث العلمي وإحياء
الرتاث اإلسالمي مبكة املكرمة ،الطبعة األوىل (1399هـ) ،حتقيق د .أمحد
لحمد نور سيف.
[ ]82املنتخب من علل اخلالل ألبي لحمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة
اجلماعيلي املقدسي ،دار الراية للنشر والتوزيع ،حتقيق أبي معاذ طارق بن
عو

اهلل بن لحمد.

[ ]83من كالم أبي زكريا حييى بن معني بن عون املري بالوالء البغدادي رواية
طهمان ،دار املأمون للرتاث بدمشق ،حتقيق د .أمحد لحمد نور سيف.
[ ]84املنهج النقدي عند املتقدمني من احملدثني وأثر تباين املنهج ،حلسن فوزي
الصعيدي ،جامعة عني مشس ،الطبعة (1431هـ).
[ ]85املوازنة بني املتقدمني واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها ،للدكتور
محـزة بن عبد اهلل املليباري ،دار ابن حزم ،الطبعة الثانية (1422هـ).
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[ ]86املؤتلف يف أمساء نقلة احلديث وأمساء آبائهم وأجدادهم ألبي عبد الغين بن
سعيد األزدي املصري ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل ( 1428هـ)،
حتقيق مثنى لحمد محيد الشمري ،وقيس عبد إمساعيل التميمي.
[ ]87املوضوعات جلمال الدين عبد الرمحن بن علي بن لحمد اجلوزي ،املكتبة
السلفية باملدينة املنورة الطبعة األول ى(1388 ،1386هـ) ،حتقيق عبد الرمحن
لحمد عثمان.
[ ]88املوضوعات جلمال الدين عبد الرمحن بن علي بن لحمد اجلوزي ،أضواء
السلف ،الطبعة األوىل (1997م) ،حتقيق نور الدين شكري بوياجيالر.
[ ]89املوقظة يف علم مصطلح ألبي عبد اهلل لحمد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز
الذهيب ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب ،الطبعة الثانية (1412هـ) ،حتقيق
عبد الفتاح أبو ُغدّة.
[ ]90ميزان االعتدال ألبي عبد اهلل مشس الدين لحمد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز
الذهيب ،دار املعرفة للطباعة والنشر ببريوت ،الطبعة األوىل (1382هـ) ،حتقيق
علي لحمد البجاوي.
[ ]91نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،مطبعة سفري بالريا ،
الطبعة األوىل (1422هـ) ،مطبعة سفري بالريا  ،حتقيق عبد اهلل بن ضيف اهلل
الرحيلي.
[ ]92نسخة اإلمام حييى بن معني وهي من رواية الصويف عنه ،واملعروف باجلزء األول
من احلربيات ،جامعة امللك سعود1414 ،هـ ،حتقيق ودراسة عصام السناني.
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بن كيكلدي العالئي ،الطبعة األولي (1405هـ) ،حتقيق عبد الرمحن لحمد
أمحد القشقري.
[ ]94النكت على كتاب ابن الصالح ألبي الفضل أمحد بن علي بن لحمد بن حجر
العسقالني ،عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،الطبعة
األوىل (1404هـ) ،حتقيق ربيع بن هادي عمري املدخلي.
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Abstract.
Conclusion
a- The most important results:
After Allah has blessed upon me with the completion of this research ،it is appropriate to highlight
the most important findings learned from it ،which are summarized as follows:
1- It is obligated to know and apply the earlier criticism Imams ،who have collected Hadiths in
writing and memorizing ،considered their chains of transmission ،clarified their blemishes ،and talked
about their narrators with erudition and full vigilance.
2- It is obligated to recognize what agreed on by criticism Imams in the issue of invalidation of
narrators and authenticating and defecting of narrations ،with taking care of their rules of criticism known
by them.
3- Defect occurred among late persons because of they have not taken care of the approach of
earlier criticism Imams in the rules of such science. Rather ،they were limited to what was written by the
contradictors ،who did not discern fundamentals and secrets of such science.
4- Criticism Imams judged on the Hadith "I am the city of knowledge …" to have no origin in
Hadith Books and never be authenticated by any means whatsoever. Some of late persons contradicted
them and followed Al-Hakim in his judgment based on his non-strict approach ،and therefore they judged
this Hadith to be good and authenticated it without considering the defect clarified by the criticism
Imams.
5- Clear defect occurred in the approach of the late persons when they have not taken care of the
rules of earlier criticism Imams in the issue of contradiction of invalidation and authentication. They
neglected the succession of criticism Imams in invalidating some narrators strongly and explanatorily ،
and they brought forward one of the Imams who was flatterer despite of different opinions about him.
6- Clear defect occurred in the approach of the late persons in strengthening the very weak
Hadith with several weak ways narrated by sole weak ،disregarded and unknown narrators ،with
neglecting succession of criticism Imams on that this Hadith has no origin and narrated by sole by a
suspect disregarded person and that all its narrators had conveyed it from him ،based on their
memorization and erudition of origins of Hadiths and their publicity from Companions and their
followers.
7- Clear defect occurred in the approach of the late persons in applying some of Hadith Terms to
their judgment on disordered narrations from the chain of weak ،disregarded and unknown narrators ،
different by increasing or decreasing ،to be from the category of "Hadith with increasing from the
connected-chain Hadiths" or "increasing by trustworthy transmitter" ،with neglecting the judgment of
criticism Imams to be denounced hadiths have no known means.
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8- Clear defect occurred in the approach of the late persons in their judgment on the Hadith by
considering the seeming of chain of transmission without taking care of the approach of great criticism
Imams who have denied denounced texts even though their chains of transmission are seemingly
authenticated ،rather they have denied some texts with chains of transmission by which they have
authenticated many other texts.
b- Recommendations:
1- The need for studying the defects of Hadith on the light of the rules of earlier criticism Imams
and clarifying them in order to reduce the disagreement occurring in the judgments of contemporary
persons on Hadiths because of their lack of knowledge of the way of earlier criticism Imams.
2- Academic care ،in graduate studies in universities and research centers ،of specialized studies
of earlier criticism Imams' approach ،with allocating each science of them to special study.
3- Universities and research centers must allocate research sections and departments to study of
earlier criticism Imams' approach ،and providing time for experts in such area to write on such subject in
fully systematic objective way in order to be the nucleus to shed light on such approach.
4- Paying attention from universities and research centers to the written researches and theses on
the earlier criticism Imams' approach ،with scientific coordination among such various studies comparing
them in order to identify the general scientific approach used by the critics and points of agreement and
disagreement.
5- Printing the unprinted academic theses on such area so that researchers can benefit of and
coordinate among them.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)4ص ص ( ،1691-1625شوال 1436هـ/يوليو 2015م)

النصرانية يف نيوزلندا
د .علي بن عمر بن حممد السحيباين

األستاذ املشارك يف قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
يف جامعة القصيم
ملخص البحث  .جـا الحثـل لعـرل الاصـرايفية يف يفيوالاـدا ر ـا مـوج ا ،يتحـ ماـد دلـول الاصـرايفية

يفيوالاـدا،

وطوائفها املوجودة فيها ،وأشهر معتقدات تلك الطوائف ،وأمـاك وجودهـا ،وأ ـدادها ،يكـو يف هـذا العـرل نيـا
امـ ـا للاصـ ـرايفية يف الع ــام ،ذ أ طوائ ــف الاصـ ـرايفية املوج ــودة يف يفيوالا ــدا قري ــب ماه ــا م ــا يوج ــد يف ام ــة طوائ ــف
الاصرايفية يف العام.
ولحيا ذلك و يضاحد جا هذا الحثل مبقدمة ومحثث :
املقدمة ونيات فيها أمهية املو وع ومشكالتد ،وأيفد دراسة قدية حصائية أشري فيها لحعض معتقدات فرق
الاصرايفية يف يفيوالادا واليت يكو هبا التميي ن فرقها ،وفتح ابب معرفة الاصرايفية يف غريها م نالد العام ،مع
التو يح أ دلول الاصرايفية لحلد مع  ،واحلرص لى يفشرها يح مدى الد وة التاصري ،واملد و يف تلك
الطوائف ،ومدى ايفتشار تلك الد وة ،وأماك تواجدها ،كما مشلت املقدمة يفحذة خمتصرة دولة يفيوالادا.
الاصرايفية يف يفيوالادا ،وذلك م دة مطالب ،األول:
أما املحثل األول :فجا فيد احلديل
التعريف ابلاصرايفية إبمجال ،ونيا نعض معتقداهتا وأفكارها ،واملطلب الثاين :أهم مصادر الاصرايفية ،وأيفد لدى
الاصارى مصدرا أساسيا يستمدو ماهما معظم قائدهم وتشريعاهتم الدياية ،مها :أوال :الكتاب املقدس:
ويشتمل لى العهد القدمي ،والعهد اجلديد ،وجيمعا معا ويطلق ليهما الكتاب املقدس .اثيفيا :اجملامع الاصرايفية،
وهم يؤماو نكل ما جا فيها م أمور تشريعية ،سوا يف العقيدة أو يف األحكام ،وذلك لى لالف نياهم يف
ددها .أما املطلب الثالل فجا فيد نيا اتريخ الاصرايفية يف يفيوالادا ،والذي يعود القر التاسع امليالدي،
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وتشعحت الاصرايفية فيها لعدة فرق وطوائف ،كا الرئيسة ماها ،اإلجنليكايفية ،والكاثوليكية الرومايفية ،واملشيخية،
وامليثودية ،وغريها أيضا ،ويف املطلب الرانع تو يح ألهم أماك هذه الطوائف والفرق يف يفيوالادا.
أما املحثل الثاين :فجا يف طوائف الاصرايفية يف يفيوالادا ،وقسم أرنعة مطالب هي :الكاثوليكية،
والربوتستايفت ،واألرثودكس ،واملطلب الرانع :طوائف ألرى للاصرايفية ،وجا حتت هذه املطالب يضاح لتلك
الطوائف وفرقها ،م حيل املعتقد ،وأهم رجالتها ونداية دلوهلا لايوالادا مع نيا يفسب وأماك وجودها فيها.
ولتمت الحثل خبامتة أو ثت فيها أهم يفتائج الحثل.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فهو املهتد ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال
إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأن حممدًا عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله
وصحبه أمجعني .أما بعد:
إن اهلل سبحانه وتعاىل بعث أنبياءه عليهم الصالة والسالم إلرشاد العباد للحق،
وتوجيههم إىل اهلدى ،فمن هؤالء العباد من آمن واتبع ما جاء به األنبياء من اهلدى
والنور ،ومنهم من اجتالتهم الشياطني ،وزينت هلم سوء أعماهلم فرأوه حسنا ،ومن
هؤالء النصارى أتباع عيسى  ،الذين زعموا إن عيسى ابن اهلل ،وأن اهلل ثالث
ال عظيمًا.
ثالثة ،فعبدوا الصليب وتركوا التوحيد وقالوا يف اهلل قو ً
وتأتي أهمية املوضوع :من انتشار النصرانية اليوم يف العامل على اختالف
ال عن بعض معتقداتها،
طوائفها ،قل من أهل اإلسالم من يدرك هذه الطوائف ،فض ً
والفروق بينها ،تزامن هذا مع السؤال الكثري حول هذه الطوائف ،وبعض تلك
املعتقدات هلا ،سبب ذلك كثرة االختالط بدول الغرب ،واالنفتاح عليها ،سيما مع
كثرة االبتعاث وإرسال الطالب للدراسة بتلك الديار الغربية ،فال يعرف الطالب
النصرانية أو طوائفها.
ومن هنا تأتي مشكلة هذا البحث :إذ رأيت أن عامة الطالب املبتعثني ،أو
غريهم ممن يأتي إىل ديار الغرب للعمل أو السياحة أو غريها ،ال يعرفون عن النصرانية
وطوائفها شيئًا؛ بل يسمع الواحد منهم من هنا وهناك ،وهذا يدعوا لكذا واآلخر لغري
ذلك ،مما حيدث تذبذبًا كبريًا وعدم وضوح هلذه امللة وطوائفها ،فمعرفة املسلم بهذه
الديانة وطوائفها ،جتعل له القدرة على جتنب فسادها وتبينه ،كما يظهر ويتضح له قوة
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دينه ،وما هو عليه من احلق ،وما يتميز به من التوحيد اخلالص ،وصالحيته للدنيا
واآلخرة.
كما ال يغفل أن معرفة طوائف النصرانية ،يسهل للداعية دعوة أصحاب تلك
الطوائف املنحرفة ،وفهم موضع االحنراف ،ومكمن الفساد ،فال يكاد خيلو مكان من
هذا العامل وإن بعد ،إال وجتد فيه دعوة للنصرانية ،ساعني لبث ديانتهم يف أوساط
اجلهلة ،والبسطاء من املسلمني.
وهذا مما حيدوني لتوضيح هذه الطائفة وفرقها ،وبال شك هذا العمل حيتاج
إىل مؤلفات تلوها مؤلفات ،لذا رأيت أن أقتصر يف البحث على دراسة النصرانية يف
نيوزلندا( ،)1دراسة عقدية إحصائية أشري فيها لبعض معتقدات فرق النصرانية يف
نيوزلندا واليت يكون بها التمييز بني فرقها ،وفتح باب معرفة النصرانية يف غريها من
بالد العامل ،مع التوضيح أن دخول النصرانية لبلد معني ،واحلرص على نشرها ،يبني
مدى الدعوة إىل التنصري ،واملدعو يف تلك الطوائف ،ومدى انتشار تلك الدعوة،
وأماكن تواجدها.
لذا رأيت من املهم أن أعرض النصرانية يف نيوزلندا عرضًا موجزًا ،يتبني منه
دخول النصرانية إىل نيوزلندا ،وطوائفها املوجودة فيها ،وأشهر معتقدات تلك
الطوائف ،وأماكن وجودها ،وأعدادها ،يكون يف هذا العرض بيانًا عامًا للنصرانية يف
العامل ،إذ أن طوائف النصرانية املوجودة يف نيوزلندا قريب منها ما يوجد يف عامة
طوائف النصرانية يف العامل.
( )1ولصصت يفيوالادا يف الحثل ،لكوين ملت فيها قرانة األرنع ساوات ،مما اادين معرفة ابلاصرايفية وطوائفها،
وتتحعت أحواهلم وكاائسهم وأماك تواجدهم ،والتقيت مع نعض د اهتم ،ورأيت مدى أثر هذه الطوائف يف
يفيوالادا ،كل هذا مما أثرى مادة هذا
الد وة التاصري لى غريهم ،م اجلاليات أو الطالب القادم
الحثل.
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وجاء هذا البحث مبقدمة ومبحثني:
 املقدمة وفيها: خطة البحث وأهميته ،واملنهج املتبع فيه. -نبذة خمتصرة عن دولة نيوزلندا.

 املبح األول :النصرانية يف نيوزلندا: املطلب األول :التعريف بالنصرانية بإمجال. املطلب الثاني :أهم مصادر النصرانية. املطلب الثالث :تاريخ النصرانية يف نيوزلندا. -املطلب الرابع :التوزيع اجلغرايف للنصرانية يف نيوزلندا.

 املبح الثاين :طوائف النصرانية يف نيوزلندا: املطلب األول :الكاثوليك. املطلب الثاني :الربوتستانت. املطلب الثالث :األرثودكس. املطلب الرابع :طوائف أخرى للنصرانية. اخلامتة :وتشمل أهم نتائج البحث. -الفهارس.

وأنهي هذه املقدمة بشكر اهلل سبحانه وتعاىل على أن يسر لي هذا البحث
ووفقين إلمتامه ،وأمحده سبحانه وأشكره على نعمه اليت ال تعد وال حتصى وأسأله
التوفيق يف اآلخرة واألوىل.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
نبذة خمتصرة عن دولة نيوزلندا.
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نيوزلندا ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ نسبيًا ،ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،يف
منتصف املسافة بني خط االستواء والقطب اجلنوبي على مسافة تقارب ( )1600كيلو
مرت شرق أسرتاليا ،وتبلغ مساحة نيوزلندا ( )000 .269كيلو مرت مربع ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺟﺰﻳﺮﺗﲔ ﺭﺋﻴﺴﺘﲔ ،جزيرة مشالية وجزيرة جنوبية ،يفصل هاتني اجلزيرتني مضيق
«كوك» الذي يبلغ عرضه ( )20كيلو مرت تقريبًا يف أقرب نقطتني بني اجلزيرتني.
ال ﺃﻓﻮﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ببحر اجلنوب ،ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ
ﺍﺳﺘﻮﻃﻦ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﺃﻭ ً
ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻡ ﻣﻀﺖ ،ﻭﺑﺪﺃ ﺃﻭﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ هلذه اجلزر ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻱ ﺁﺑﻞ ﺗﺎﺳﻤﻦ Abe Tasmanﻋﺎﻡ 1642م ،وقد مت تأكيد هذا االكتشاف يف عام
1769م من قبل الرحالة الربيطاني جيمسكوك

Cook

 ،Jamesﻭﻗﺪ ﺃﺗﻰ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻥ

ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ مصاحبًا ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ،ﻭﺻﻴﺎﺩﻱ
ﺍﳊﻴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺮﻳﲔ ،ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ انتظامًا ﻋﺎﻡ .)2(1840
الرتكيبة السكانية:
يبلغ عدد سكان نيوزلندا أربعة ماليني نسمة تقريبًا ،وﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ تنوعًا ﻛﺒﻴﺮﺍ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻭﺭيني،
ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ،والباسيفيكيني «ﺃﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ احمليط ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ» ،ﻭﺍﻵﺳﻴﻮﻳﲔ،
ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﲔ ،ﻭﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ.
أما ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺎﻭﺭﻱ  Mäoriفهم ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ،ﻭﻫﻢ
ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻡ

يفيوﺯيلادﺍ ﻭتاﺭيخها ،موقع ﺍلشحكة:

( )2ايفظر :للم يد م ﺍملعلوماﺕ
 www. nzhistory. net. nzﺃﻭwww. govt. nz/en/aboutnz
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ﻣﻀﻰ ،ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ،
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺎﻭﺭيني ﺣﻮﺍﻟﻰ  15%ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ(.)3
إذًا كان ﺳﻜﺎﻥ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻫﻢ ﺍﳌﺎﻭﺭية ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 1840م،
وهي سنة ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﻳﺘﺎﻧﻜﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻭﳑﺜﻠﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ
ﺍﳌﺎﻭﺭية ،وبعدها أصبحت نيوزلندا مستعمرة بريطانية ،نالت استقالهلا يف  26سبتمرب
عام 1907م ،شرط أن تبقى ضمن دول الكومنويلث ،ومت متثيلها كدولة مستقلة يف
األمم املتحدة ،وأصبحت بعد هذا التاريخ نيوزلندا دولة هلا سياستها وعالقاتها
الدولية املستقلة ،إال أنها بقيت مرتبطة اقتصاديًا تعاونيًا مع بريطانيا.
فالدستور النيوزلندي الذي مت تفعيله منذ عام 1840م ،ينص على أن
نيوزلندا دولة مستقلة حتت التاج الربيطاني ،وامللكة الربيطانية اليزابيث الثانية تعد
دستوريًا رئيسة الدولة النيوزلندية دون صالحيات فعلية لقيادة احلكومة.
ومبوجب املعاهدة السالفة الذكر أعطى املاورية للتاج حق احلكم واالستيطان
الربيطاني ،بينما ضمن التاج الربيطاني احلماية الكاملة للماورية ومصاحلهم،
ووضعهم وحقوق املواطنة الكاملة.
ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻓﻌليًّا ﲟﺒﺎﺩﺉ
ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ،واعتبارها ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ «ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ» ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﻤﻮ ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ(.)4
ﺍلدﻳانة:Religion :
َﻭفْقًا إلحصاء ﺳﻨﺔ  ،2001ﻳﺼﻨﻒ « »560 ،140 ،2نسمة ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻓﻲ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ نصارى ،وﻣﻠﻴﻮﻥ ونصف ال ينتمون ﻷﻱ ﺩﻳﺎﻧﺔ ،ﺃﻣﺎ
( )3ايفظر :للتعرﻑ لى ﺍملاﻭﺭي ﻭ اﺩﺍتهم موقع ﺍلشحكة:
( )4ايفظر :للم يد م ﺍملعلوماﺕ معاهدﺓ ﻭﺍيتايفكي موقع ﺍلشحكة:

www. maori. org. nz

www. nzhistory. net. nz/politics/links-treaty

1632

لي ن

مر ن حممد السثيحاين

ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻬﻢ أكثر من مخس وعشرين ألفًا ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺒﻮﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ(.)5
أما يف آخر إحصائية أجريت يف بالد نيوزلندا وهي عام 2013م ،فكان الرقم
« »851 ،933 ،1نسمة تدين بالنصرانية ،و« »722 ،155 ،2ال ينتمون ألي ديانة.
ﺍﳉالية ﺍملسلمة في نيوﺯﻳلندﺍ:
ﻣﻨﺬ ثالثني عامًا ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ جدًّا من املسلمني ،واآلن
ويف إحصائية 2013م ﺑﻠﻎ ﺗﻌﺪﺍﺩ اجلالية ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ قرابة مخسني ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ،علمًا أنه
كان عدد املسلمني يف إحصائية 1991م ،ستة آالف مسلم ،ﻭﺃﻏﻠﺐ املسلمني هناك
ﻭﻟﺪﻭﺍ خارج ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ،وهم منحدرون من أصول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﲔ ﺩﻭﻟﺔ،
ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻫﻨﻮﺩ ﻓﻴﺠﻲ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ اجلالية ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﺛﻢ بقية
اجلاليات ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واملسلمون يف ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ما زالوا يف تزايد ومنو وهلل احلمد.
املبح األول :النصرانية يف نيوزلندا:
املطلب األول :التعريف بالنصرانية بإمجال.
النصرانية :هي دين النصارى ،أتباع عيسى  ،وكتابهم اإلجنيل ،وأصل
اعتقادها هو دين اإلسالم حيث يقول النيب « :األنبياء أخوة لعالت ،أمهاتهم شتى
ودينهم واحد»( ،)6لكنه بعد ضياع اإلجنيل ،وظهور العشرات من األناجيل واجملامع،

( )5ايفظر :يف هذه اإلحصا ات وغريها مما أييت يف هذا الحثل ،موقع احلكومة الايوالادية لإلحصا ات العامة:
http: //www. stats. govt. nz/Census. aspx

( )6ألرجد الحخاري  ،203/4ومسلم يف صثيثد .96/7
وايفظر يف تعريف الاصرايفية :املوج يف األداي واملذاهب املعاصرة ص ،64ودراسات يف األداي اليهودية والاصرايفية
ص ،165ورسائل يف األداي والفرق واملذاهب ص.130
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واالتصال بالدعاوى والعقائد املنحرفة ،استقرت أصول عقائد النصرانية على مجلة
من العقائد الباطلة واليت من أهمها ما يلي:
 اإلله :اإلميان باهلل الواحد ،األب مالك كل شيء ،وصانع ما يرى وماال يرى ،واملراد به الذات اإلهلية جمرَّدة عن االبن وروح القدس ،وهو مبنزلة األصل
واملبدأ بوجود االبن.
 املسيح :ابن اإلله الوحيد ،يسوع املسيح بكر اخلالئق ولد من أبيه قبلالعوامل ،وأن األب خلق العامل بواسطة االبن ،وأنه الذي نزل إىل األرض فداء
للبشر ،ومنهم من يعتقد أنه هو اهلل نفسه ،تعاىل اهلل عما يقولون علوًا كبريًا ،وأشار
القرآن الكريم إىل كال املذهبني ،وبيَّن فسادهما ،وكفَّر معتقدهما؛ يقول تعاىل:
ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﭼ( .)7وقال
تعاىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﭼ (.)8
 روح القدس :إن روح القدس الذي حلَّ يف مريم لدى البشارة ،وعلىاملسيح يف العماد على صورة محامة ،وعلى الرسل من بعد صعود املسيح ،الذي ال
يزال موجودًا ،وينزل على اآلباء والقديسني بالكنيسة يرشدهم ويعلمهم وحيل عليهم
املواهب ،ليس إال روح اهلل وحياته ،إله حق من إله حق.
ولذلك يؤمنون باألقانيم الثالثة :األب ،االبن ،الرُّوح القدس ،ويُسمونه يف
زعمهم وحدانية يف تثليث ،وتثليث يف وحدانية.
وهذا زعمٌ باطل صعُب عليهم فهمه ،ولذلك اختلفوا فيه اختالفًا متباينًا،
وكفَّرت كل فرقة من فرقهم األخرى بسببه ،وقد حكم اهلل تعاىل بكفرهم مجيعًا إن مل
( )7سورة التونة آية.30 :
( )8سورة املائدة آية.72 :
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ينتهوا عما يقولون ،قال تعاىل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ

(.)9
 الصلب والفداء :املسيح يف نظرهم مات مصلوبًا فداءً عن اخلليقة ،لشدةحب اهلل للبشر ولعدالته ،فهو وحيد اهلل  -تعاىل اهلل عن كفرهم  -الذي أرسله
ليخلص العامل من إثم خطيئة أبيهم آدم وخطاياهم ،وأنه دفن بعد صلبه ،وقام بعد
ثالثة أيام متغلبًا على املوت لريتفع إىل السماء ،فكان بهذا املسيح هو الذي مجع بني
عدل اهلل ورمحته ،على اختالف أناجيلهم يف خرب الصلب ،واحلق ما قاله اهلل سبحانه
مبينًا حقيقة ما حدث وزيف ما ادعوه :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (.)10
ويعترب النصارى الصليب شعارًا هلم ،وهو موضع تقديس األكثرين ،ومحلُه
عالمة على أنهم من أتباع املسيح( ،)11وليس لدى النصارى دليل على محل الصليب
أو تقديسه ،ولعل ذلك مما أحدثه املتأخرين منهم ،إذ ليس له ذكر عن أوائلهم.
 مريم البتول :يعتقد النصارى على ما أضيف يف قانون اإلميان أن مريمابنة عمران والدة املسيح  ،هي والدة اإلله ،ولذا يتوجَّه البعض منهم إليها
بالعبادة(.)12

( )9سورة املائدة آية.73 :
( )10سورة الاسا آية.158-157 :
( )11ايفظر :دراسات يف األداي اليهودية والاصرايفية ص.307
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العبادات والشعائر:
 الصالة :األصل عندهم يف مجيع الصلوات إمنا هي الصالة الربانية،واليت يتقدمها اإلميان الكامل بالتثليث ،وهذه الصالة منها صالة فردية سرية ،وصالة
عائلية يف البيت ،وصالة عامة يف الكنيسة ،غالبًا ما تؤدى يوم األحد ،يتلوا فيها
الكاهن املزامري أو غريها من الكتاب املقدس ،واجلميع وقوف يؤمنون .على خالف
كبري بني طوائفهم يف عددها وطريقة تأديتها ،سبب هذا اخلالف أن النصارى مل يعرفوا
كيف كان املسيح  يصلي ،بل أخذ املعنى العام من أمره بالصالة ،ومن هنا وقع
اخلالف بينهم ،يف كيفيتها.
 الصوم :هو االمتناع عن الطعام الدسم وما فيه شيء من احليوان أومشتقاته ،مقتصرين على أكل البقول ،وختتلف مدته وكيفيته من فرقة إىل أخرى.
 التعميد :وهو مفتاح الدخول يف النصرانية ،ويقصد به تعميد األطفالعقب والدتهم بغطاسهم يف املاء أو الرش به ،باسم األب واالبن والروح القدس،
لتمحي عنهم آثار اخلطيئة األصلية ،بزعم إعطاء الطفل شيئًا من احلرية واملقدرة لعمل
اخلري ،كما ميكن أن يعمد الشخص يف أي وقت من حياته ،حتى ولو على فراش
املوت ،والتعميد أيضًا على خالف بينهم يف صورته ووقته.
 التثبيت (املريون) :وال يكون إال مرة واحدة ،وال تكمل املعمودية إالبه ،حيث يقوم الكاهن مبسح أعضاء املعمد بعد خروجه من جرن املعمودية يف ستة
وثالثني موضعًا ،بدهن املريون املقدس.
( )12ايفظر مل يد نيا يف هذه املعتقدات :اجلواب الصثيح  ،183/3وهداية احليارى ص ،139ورسائل يف
األداي والفرق واملذاهب ص ،239ومااظرة ن اإلسالم والاصرايفية ص ،218ودراسات يف األداي
اليهودية والاصرايفية ص ،264واليهودية واملسيثية ص ،229واملوسو ة امليسرة .574/2
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 العشاء الرباني :ويكون باخلمر أو املاء ومعه اخلبز اجلاف ،رمزًا وتذكارًالصلب املسيح ،حيث يتحول يف زعمهم املاء أو اخلمر إىل دم املسيح ،واخلبز إىل
عظامه ،وبذلك فإن من يتناوله فإمنا ميتزج يف تعاليمه بذلك ،وفرقُهم على خالف يف
االستحالة بل ويف العشاء نفسه.
 االعرتاف :وهو اإلفضاء إىل رجل الدين بكل ما يقرتفه املرء من آثاموذنوب ،ويتبعه الغفران والتطهري من الذنب بسقوط العقوبة ،وكان االعرتاف يتكرر
عدة مرات مدى احلياة ،مت إن ذلك تطور بعد اجملمع الثاني سنة 1215م ،إذ قرر أن
الكنيسة الكاثوليكية متلك حق الغفران للذنوب ومتنحه ملن تشاء ،فاستغلت الكنيسة
ورجال الدين هذا األمر وطبعت صكوك الغفران ،اليت يغفر فيها مجيع الذنوب،
وقاموا ببيعها ،وهذا عبث وتالعب يف دين النصارى وصدق اهلل إذ يقول:
ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ

(.)13
 الزواج :ال يسمح بالزواج للقس والراهب عند النصارى ،ويُسمح ملنعداهم الزواج بزوجة واحدة ،مع منع التعدد الذي كان جائزًا يف مطلع النصرانية،
ويُشرتط عند الزواج حضور القسيس ليقيم وحده بني الزوجني ،والطالق ال جيوز إال
يف حالة الزنا  -على خالف بينهم  -وال جيوز الزواج بعده مرة أخرى ،بعكس
الفراق الناشئ عن املوت ،أما إذا كان أحد الزوجني غري نصراني فإنه جيوز التفريق
بينهما.

( )13سورة التونة آية.31 :
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 الكهنوت :وهو السر الذي ينال به اإلنسان بزعمهم النعمة اليت تؤهِّلهألن يؤدي رسالة السيد املسيح بني إخوانه من البشر ،وال يتم إال بوضع يد األسقف
على رأس الشخص املنتخب ،ثم يتلى عليه الصلوات اخلاصة برسم الكهنة.
وهذا التنظيم ختتلف من فرقة ألخرى ،لكنه بوجه عام هو تنظيمٌ استعارته
الكنيسة يف عهودها األوىل من الرومان ،حيث كان يرأسها أكربهم سنًّا على أمل عودة
املسيح ،ويقدسون رهبانهم ورجال كنيستهم ،وجيعلون هلم السلطة املطلقة يف الدين،
ويف منح صكوك الغفران ،يقول تعاىل مبينًا احنرافهم :ﭽﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ(.)14
 اهلرطقة وحماربتها :حاربت الكنيسة العلوم واالكتشافات العلمية وكلاحملاوالت اجلديدة لفهم كتابهم املقدس ،ورمت ذلك كله باهلرطقة ،وواجهت هذه
االجتاهات مبنتهى العنف والقسوة ،مما أوجد ردة فعل قوية متثَّلت يف ظهور املذاهب
العلمانية واألفكار اإلحلادية.
وتلحظ أن مجلة هذه األفكار واملعتقدات ،مزيج من ثقافات وديانات وثنية
أخرى ،ففكرة التثليث اليت أقرَّها جممع نيقية 325م ،انعكاسًا لألفلوطونية ،ويف
اهلندوسية تثليث ،وأقانيم ،وصلب للتكفري عن اخلطيئة ،وزهد ورهبنة ،كل ذلك
انتقل إىل النصرانية بعد حتريفها ،وقل مثل ذلك يف معتقدات وأفكار البوذية اليت
سبقت النصرانية خبمسة قرون إىل النصرانية احملرَّفة(.)15

( )14سورة التونة آية.31 :
( )15ايفظر :هداية احليارى ص ،22والعقائد الوثاية يف الداييفة الاصرايفية ص ،54والاصرايفية و لغا العقل ص:
 ،124واملوسو ة امليسرة يف األداي واملذاهب واألح اب املعاصرة  ،576/2والعقائد الاصرايفية ص.11
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وباجلملة فإن النصرانية قد أخذت من معظم الديانات واملعتقدات اليت كانت
موجودة قبلها ،مما أفقدها شكلها وجوهرها األساسي الذي جاء به عيسى  من
لدن رب العاملني ،وهو عبادة اهلل وحده ال شريك له ،فلم تكن عقيدة التثليث معروفة
يف عصر احلواريني ،ويعتقدون أن عيسى  عبد اهلل ورسوله ،وفيما سلم من
التحريف نصوص تثبت أن عيسى مل يُصلب وإمنا أجناه اهلل ورفعه إىل السماء،
وتدحض كذلك عقيدة الغفران ،وتبني أن الغفران يُنال بالتوبة وصالح األعمال،
وهناك أيضًا نصوص إجنيلية تؤكد بشارة عيسى  بالرسول حممد .
وهذا ما نطق به القرآن وبينه من احلق يف عقيدتهم ،وما جاء فيها من
احنراف ،داعيًا إياهم عدم الغلو يف الدين ،وأن ال يقولوا على اهلل إال احلق.
وعلى كل حال فإن النصارى يُعتربون بالنسبة للمسلمني أهل كتاب مثلهم
مثل اليهود ،وحكمهم يف اإلسالم سواء ،فقد كذَّبوا برسول اهلل وآياته ،وأشركوا
باهلل ،فهم بذلك يف الدنيا كفار ،وهلم يف اآلخرة نار جهنم خالدين فيها ،يقول تعاىل:
ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﭼ(.)16
لكنهم مع ذلك يعاملون مبا أمر اهلل تعاىل به ،من اإلحسان والرب والقسط
إليهم ،وأكل طعامهم ،والتزوج من نسائهم ،أهل ذمة إذا عاشوا يف ديار املسلمني.

أهم مصادر النصرانية:
( )16سورة الحياة.6 :

الاصرايفية يف يفيوالادا

1639

لدى النصارى مصدران أساسيان يستمدون منهما معظم عقائدهم
وتشريعاتهم الدينية هما:
أ  -الكتاب املقدس :يؤمن النصارى بقدسية الكتاب املشتمل على العهد
القديم ،والعهد اجلديد ،وجيمعان معًا ويطلق عليهما الكتاب املقدس «.»Holy Bible
والعهد القديم :حيتوي التوراة ،وأسفار األنبياء اليت حتمل تواريخ بين
إسرائيل وجريانهم ،باإلضافة إىل بعض الوصايا واإلرشادات.
والعهد اجلديد :ويشمل األناجيل األربعة :متى ،مرقس ،لوقا ،يوحنا،
والرسائل املنسوبة للرسل ،وغالبها يتحدث عن املسيح  ودعوته ،وتارخيه،
وشيء من خرب أوائل النصارى.
والعهد القديم عندهم منسوخ حكمًا فال يعمل بشيء منه ،وألغى ما يف العهد
اجلديد ما يف العهد القديم ،إال أنهم يعتقدون قداسة العهد القديم ويستفيدون منه
بعض املعارف حول خلق العامل ،وقصص بعض األنبياء ،وبعض األدعية
والصلوات ،كل ذلك على خالف بني طوائفهم يف االعتقاد يف عدد األسفار
والرسائل ،بل ويف صحة التوراة نفسها.
أما العهد اجلديد واملشتمل على األناجيل األربعة :متى ،مرقس ،لوقا،
يوحنا ،علمًا أن اإلجنيل الذي جاء به عيسى  من عند اهلل ليس من هذه األناجيل،
مع أنه كان كتابًا موجودًا ومعروفًا لدى النصارى األوائل ،قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ(.)17

( )17سورة املائدة.46 :
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فهل فقد النصارى هذا اإلجنيل يف زمن مبكر ،واستبدل به هذه األناجيل
األربع؟
هذا الذي يظهر ،يقول جل وعال :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢ

ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ (.)18
وعند النظر يف كتب النصارى ،وما كتب عنهم حول كتبهم يتضح أن الكتاب
الذي جاء به عيسى  من عند اهلل ،ويعرفه أوائل النصارى ،ال يعرف النصارى
عن مآله أي شيء ،كما أن املتقدمني من النصارى مل يعرفوا هذه األناجيل األربعة ،أو
يشروا هلا ،مما يدل على أنها ألفت بعد هذا العصر ،مع أنهم ال ميلكون هلا سندًا ،وال
يعرفون مصدرها ،جمرد أن وجودها منسوبة إىل أولئك األشخاص ،وهلذا وغريه كثر
الغلط والتعارض يف هذه األناجيل(.)19
ولعل مما يشار إليه هنا حول األناجيل ،إجنيل برنابا ،وإن كان هذا اإلجنيل
غري معرتف به عند النصارى ،بل يعد من ضمن الكتب اليت حرم النصارى االطالع
عليها ،وذلك ألنه خيالف أهم ما يعتقده النصارى ،فصرح أن املسيح  عبد هلل مل
هلا وال ابن هلل ،كما نقل عن املسيح  التصريح بالبشارة خبامت األنبياء نبينا
يكن إ ً
حممد .)20(
( )18سورة املائدة.14 :
( )19ايفظر مل يد نيا يف ذلك :دراسات يف األداي اليهودية والاصرايفية ص ،197وحما رات يف مقاريفة األداي
ص ،41والتالفات يف تراجم الكتاب املقدس ص ،67ومصادر الاصرايفية دراسة ويفقدا ،120/1
واليهودية ألمحد شليب ص.239
( )20ايفظر :دراسات يف األداي اليهودية والاصرايفية ص ،141ومصادر الاصرايفية دراسة ويفقدا ،540/1
وااللتالف واالتفاق ن جنيل نر اب واأل جيل األرنعة ص.47
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ب – اجملامع النصرانية:
يؤمن النصارى بكل ما صدر عن اجملامع املسكونيّة

()21

من أمور تشريعية،

سواء يف العقيدة أو يف األحكام ،وذلك على خالف بينهم يف عددها.
وكان من أهم اجملامع :جممع نيقية سنة 325م ،وسبب انعقاده االختالف
الذي جرى بني النصارى يف املسيح  ،وتقرر يف هذا اجملمع ألوهية املسيح ،
وانه ابن اهلل ،تعاىل اهلل عمَّا يقولون عل ًوا كبريًا.
وكذا جممع القسطنطينية سنة 381م ،والذي عقد لتقرير ألوهية روح
القدس ،فاكتمل بذلك ثالوث النصارى ،وغريها من اجملامع اليت هي يف احلقيقة
املصدر للديانة النصرانية احملرفة ،ألن تلك التقريرات اليت تصدر من تلك اجملامع مبنية
على مفاهيم ظنية ،ال نصوص قطعية واضحة ،مما يفيد أن عقيدة النصارى ،خاصة
يف أهم ركائزها ،إمنا هو من عمل البشر ،مل ينزل اهلل به من سلطان(.)22

( )21اشتقت هذه الكلمة م اليو يفية ( ،)οἰκουμένη oikoumeneاليت تعين «العام املسكو أبكملد» وكايفت
تستخدم اترخييا لإلشارة احملددة اإلمرباطورية الرومايفية ،وتشتمل الرؤية املسكويفية لى الحثل
الوحدة املرئية للكايسة ،فمصطلح املسكويفية ( ،)Ecumenismوالذي يعين الد وة توحيد الكاائس،
أساسا املحادرات اهلادفة اايدة الوحدة أو التعاو املسيثي ،وتتااقض هذه الكلمة مع احلوار ن
الوحدة أو التعاو ن األداي املختلفة .ايفظرhttp: //ar. :
األداي  ،أو التعددية ن األداي اليت هتدف
wikipedia. org/wiki

( )22ايفظر مل يد نيا يف ذلك :املسيثية ألمحد شليب ص ،201وحما رات يف الاصرايفية ص ،111واتريخ
املسيثية حلحيب سعيد  ،147/1ومصادر الاصرايفية دراسة ويفقدا  ،702/2والتالفات يف الكتاب املقدس
التثليل ص ،183ودراسات يف األداي اليهودية والاصرايفية
ص ،107والاصرايفية م التوحيد
ص.197
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املطلب الثال  :اترﻳخ النصرانية يف نيوزلندا.
يعود تاريخ انتشار النصرانية يف نيوزيلندا إىل القرن التاسع عشر امليالدي،
على يد املبشرين األوائل الذين وصلوا إىل نيوزيلندا ،من أتباع مجعية مبشري
الكنيسة( ،)23فحصلت هذه اجلمعية على موافقة الزعيم رواتارا – رئيس عشرية
نابوهي املاورية ،اليت كانت تسكن املناطق الشمالية لنيوزيلندا – وأصبح مبشروها
يعملون حتت محايته يع ِّلمون مبادئ الديانة النصرانية.
إن قائد محلة التبشري األوىل عام 1814م يف نيوزيلندا ،رجل الدين صاموئيل
مارسدن  ،)24( Samuel Marsdenالذي كان من مواليد إجنلرتا وكاهنا إجنليكانيًا ،ومن
أهم أعضاء مجعية مبشري الكنيسة يف إجنلرتا آنذاك.
وصادفت البعثات التنصريية آنذاك صعوبات يف العيش والعمل بضع
سنوات ،وكانت حتت سيطرة زعماء املاوريني األقوياء ،ومل يتمكنوا من التنصري
( )23هي مجا ة كايفت تعمل مع االحتاد اإلجنيلي – املؤلف م كايسة جنلرتا وكاائس جنليكايفية ألرى –
والكايسة الربوتستايفتية حول العام .ايفظر :املوسو ة العرنية العاملية.
( )24ولد يف  28يوليو 1764م ،وتويف  12مايو 1838م ،كا رجل دي اإلجنليكايفية اإلجنلي ية ،و ضوا ابراا
يف مجعية التحشري الكايسة ،اليت أدللت املسيثية يفيوايلادا .ايفظر يف م يد نيا يف ترمجتد:
http: //en. wikipedia. org/wiki/Samuel_Marsden

الاصرايفية يف يفيوالادا

1643

بسهولة ،وتبدل احلال عام 1823م إثر وصول املنصر هنري وليمز ،الذي جنح يف
تأسيس عدد من املراكز حول خليج اجلزر.
ثم بدأت احلمالت التبشريية تتواىل على نيوزيلندا ،ومع هذه احلمالت
انتشرت الطوائف األخرى فيها.
ففي شهر يناير من عام 1838م وصل القسيس الكاثوليكي جان بيري
بومبالري ،إىل منطقة هوكيانقا يف نيوزيلندا ،قادمًا من فرنسا ،ليبدأ محلته يف تعليم
ونشر مبادئ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،ليصبح فيما بعد األسقف األول هلا يف
نيوزيلندا.
ويف غضون مخس سنوات متكن القسيس جان بيري  -الذي كان من دعاة
حرية األديان  -من نشر الديانة النصرانية يف مخسة عشر قرية ومدينة نيوزيلندية.
ثم وصلت البعثات التبشريية اخلاصة بالطوائف األخرى كالربسبيتارية ،على
يد املستوطنني االسكتلنديني الذين وصلوا إىل اجلزيرة اجلنوبية لنيوزيلندا يف عام
1843م.
بعدها ظهرت فرق كنسية ماورية ،تنشر مبادئ الديانة النصرانية ،حتت مسمى
كنائس ماورية( )25مثل "راتانا" و "ريناقاتو" ،اللتان كانتا األكرب عددًا وانتشارا يف بدايات
القرن العشرين ،من مثيالتها من الكنائس املاورية األخرى اليت كانت قد ظهرت
آنذاك.

( Ratana )25الراات  :هي احلركة الدياية والسياسية لشعب املاوري يف يفيوايلادا .يتحع هذه احلركة حنو ثالثة
مؤسسها اتهونتكي ويرومو راات (- 1873
و شري ألف شخص .مسيت هبذا االسم يفسحة
 1939م) .ظهرت احلركة ح أوشك أ يادثر شعب املاوري وتراثد لعج ه مقاومة املرل األورويب
الوافد الحالد .فأ طت احلركة دفعة للرتاث والثقافة املاورية .ايفظر :املوسو ة العرنية العاملية.
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وحسب الشائع فإن راتانا ،رأى يف حلمه رؤيةً تدعوه إىل نشر تعاليم الديانة
النصرانية إىل الشعب املاوري ،فأصبح له أتباعه وانفصلت كنيسته تدرجييًا عن الكنيسة
األصلية.
أما طائفة ريناقاتو املاورية ،فقد تأسست عام 1868م على يد تي كوتي
ريكي رانقي ،ويف إحصائية نيوزيلندا عام 2006م ،أظهر ما يقدر بـ 419 ،16
شخصًا تبعيتهم هلذه الطائفة ،أما يف عام 2013م فقد أوضحت اإلحصاءات أن
عددهم .)26(272 ،13
ومع تزايد احلمالت التبشريية يف نيوزيلندا ،وصلت مجاعات كنسية قامت
بتأسيس مدارس ومراكز صحية نصرانية ،ففي عام 1850م وصلت إىل أوكالند
مجاعة "أخوات الرمحة"( ،)27التابعة للكنيسة الكاثوليكية ،واليت ترجع أصوهلا إىل
أيرلندا ،حيث تأسست عام 1831م ،وكما هو واضح من التسمية فأن هذه اجلماعة
تألفت من راهبات كاثوليكيات يعنني بالرتبية والتعليم ،وتقديم اخلدمات الصحية
للمحتاجني.

( )26كات يف أول الحثل ا تمدت لى اإلحصا ات الصادرة م احلكومة الايوالادية يف ام 2006م ،وكايفت
آلر اإلحصا ات آيفذاك ،ويف هناايت الحثل صدرت حصا ات 2013م ،يف أوائل ام 2014م ،فكا
م األفضل اإلشارة ليها ،ونذكر اإلحصائيت يتح ن املقاريفة نياهما.
( )27ألوات الرمحة :ويُطلق ليه أيضا راهحات الرمحة ،أ ضا مجا ة أو طحقة الراهحات الروما الكاثوليك.
واملهمة الرئيسية لراهحات الرمحة ،هي ر اية الفقرا واملر ى ،وخباصة الاسا امل ْع ِواات ،وتعليم الصغار.
ُ
أتسست هذه اجلما ة يف دنل  ،ام 1827م ،ومؤسستها ،هي كاتري ماكويل األم أو رئيسة الدير َماري
كاتري  ،واليوم توجد مجعيات هلؤال الراهحات يف كل أحنا ِ العام ،وكا الدير يف الحداية ،مؤسسة مافصلة،
ختضع لألسقف أو املطرا احمللي ،ولك تاتمي اليوم العديد م األديرة ماظمة مرك ية يرأسها األرفع
مقاما وما لة .ايفظر :املوسو ة العرنية العاملية.
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ويف نيوزيلندا اليوم الكثري من املدارس اليت كانت قد تأسست على يد هذه
اجلماعة ،وما تزال تتبع مبادئها ،وتعد املنظمات املسيحية اخلريية بصفة عامة هي
الرائدة اليوم يف تقديم اخلدمات االجتماعية ،والطبية ،الغري حكومية يف نيوزيلندا.
وهكذا استمر التنصري جبمعياته وهيئاته يف نيوزلندا ينشر الديانة النصرانية
ويدعو هلا حتى أصبحت ووفقًا لتعداد عام 2001م ،النصرانية هي الديانة السائدة يف
نيوزيلندا ،ويتبعها  %61من السكان .وشهدت هذه النسبة اخنفاضًا ففي عام 2006م،
حيث كانت  ،%6 ،55كما كانت نسبة الذين قالوا أنهم بال دين هي  ،%7 ،34حيث
شهدت هذه النسبة ارتفاعًا واضحًا مقارنة بتعداد عام 2001م حيث كانت ،%6 ،29
بينما يتبع حوالي  %4أديانًا أخرى ،ويف إحصاءات 2013م ،تبني أن عدد جمموع
النصارى يف نيوزلندا ( )851 ،933 ،1بنسبة  %47 ،43من سكان نيوزلندا.
وبعد البحث والنظر يف النصرانية يف نيوزلندا ،تبيَّن أنها تشعبت لعدة فرق
وطوائف ،كان الرئيسة منها ،اإلجنليكانية  ، %14والكاثوليكية الرومانية ،%12
واملشيخية  ،%9وامليثودية  ،%3هناك أيضًا أعداد من املنتمني إىل اخلمسينية والكنيسة
املعمدانية والكنيسة املورمونية وهم باجململ .%5
ويف املطلب اآلتي توضيح ألهم أماكن هذه الطوائف والفرق.

املطلب الرابع :التوزﻳع اﳉغرايف للطوائف والفرق النصرانية يف نيوزﻳلندا.
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وهنا أذكر مجلة من اإلحصاءات ،والنسب للطوائف والفرق النصرانية يف
نيوزلندا ،على سبيل اإلمجال كآتي:
 ختتلف أعداد النصارى يف نيوزيلندا يف املدن والقرى النيوزيلندية ،فحسباإلحصائية األخرية واليت أجريت عام 2006م - ،إذ مل أطالع هذه التفاصيل
يف إحصاءات 2013م  -اختلفت النسب يف املقاطعات احمللية من  %7 .43يف
كاويراو ،لتصل إىل أعلى نسبة يف اشبريتون .%4 .63
 إن النسبة األعلى للنصارى ،تتمركز يف القرى واملدن الصغرية ،بينما حصة املدنالكربى هي أقل بكثري ،فمن ضمن املدن الستة عشر الـنيوزيلندية ،مخسة عشر
منها تكون فيها نسبة النصارى أقل من معدهلم العام يف الدولة ككل ،عدا مدينة
إنفركاركل والذي تصل نسبة النصارى فيها إىل .%2 ،50
 وال نرى يف أي من املقاطعات احمللية نسبة تزيد على ثلث السكان ،ممن ينتمون إىلطائفة واحدة ،ولكن بعض مقاطعات املناطق اجلنوبية قد تكون قريبة نوعًا ما من
هذا النسبة.
 أكرب الطوائف النصرانية يف نيوزيلندا هي :اإلجنليكانية ،والكاثوليكية،والربسبتارية.
 اإلجنليكانية :ينتشر أفرادها يف معظم مدن نيوزيلندا ،وبنسبة أكرب يف كانرتبريي،والساحل الشرقي من اجلزيرة الشمالية ،ونسبة مؤيديها هي األكرب يف معظم مدن
نيوزيلندا ،عدا املناطق السفلى من اجلزيرة اجلنوبية.
 املقاطعات احمللية اليت تكمن فيها النسبة األكرب من اإلجنليكان ،هي مقاطعةكزبورن ( )%4 ،27من جمموع سكانها ،وآيروا ( ،)%1 ،27وهورونوي (،24
.)%9
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 املقاطعات احمللية حيث نسبة اإلجنليكان هي األقل ،هي مدينة إنفركاركل (،7 ،)%7من نسبة السكان ،ومانكاو ( ،)%3 ،8وكلوثا (.)%5 ،8
 الكاثوليكية :ينتشر أفرادها يف عدد كبري من املدن والقرى النيوزيلندية ،وخصوصًايف وسط وجنوب تاراناكي ،والساحل الغربي ،وكايكورا ،ولكن – خالفًا
لإلجنليكانيني – فإن نسب الكاثوليكيني يف املدن والقرى هو األكثر توازنًا من
حيث التوزيع اجلغرايف ،وهي األكرب عددًا يف مدينيت أوكالند وولنقتون.
 النسبة األكرب للكاثوليكيني تكمن يف كايكورا ( )%4 ،18من جمموع سكانها،وويستالند ( ،)%3 ،18وكري (.)%8 ،17
 أما املقاطعات اليت نسبة الكاثوليكيني هي األقل عددًا فهي :تامسان (،)%1 ،8من نسبة السكان ،وكلوثا ( ،)%7 ،8واجلزء الغربي من مقاطعة بيأوف بلنيت
(.)%7 ،8
 الربسبتارية :تواجدها متميز يف اجلزيرة اجلنوبية ،وخصوصًا يف مدينة دنيدن،حيث كان وجود هذه املدينة على يد الربسبتاريني األسكتلنديني ،أما يف املدن
األخرى فإن عددهم أقل من الطائفتني املذكورتني سابقًا ،وهذا جيعل الربسبتارية
األكثر متركزًا يف مكان واحد من الطائفتني األخريتني.
 النسبة األكرب ألتباع الربسبتارية ،تتواجد يف مناطق كور ( )%9 ،30من جمموعسكانها ،وكلوثا ( ،)%7 ،30واملناطق اجلنوبية من اجلزيرة اجلنوبية (.)%8 ،29
 أما نسبهم يف أعلى مشال نيوزيلندا ( )%4 ،4فقط من نسبة السكان ،وكايربوا( ،)%2 ،6وولنقتون ( ،)%7 ،6فهي األقل مقارنة بنسبة السكان(.)28

( )28ايفظر :يف هذه اإلحصا ات ،موقع احلكومة الايوالادية لإلحصا ات العامة:
nz/Census. aspx

http: //www. stats. govt.
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وهذا االختالف يف تواجد الطوائف النصرانية يف قطاعات ومناطق نيوزلندا،
يسببه وجود الداعية األول هلذه الطائفة يف تلك املدينة ،أو فئة معينة وصلت
بهجرتها إىل نيوزلندا ،محلوا معتقدهم من ديارهم األوىل ،فليس كل من وصل
إىل نيوزلندا هم طائفة واحدة ،كما أنهم مل يهاجروا إىل مكان واحد يف نيوزلندا،
فمنهم من جاء للجزيرة اجلنوبية ،وآخرون قدموا للجزيرة الشمالية.

املبح الثاين :الفرق والطوائف النصرانية يف نيوزلندا:
مما بُيَّن يف أول هذا البحث أن عيسى  ،وغريه من أخوانه من األنبياء،
كلهم يدعون إىل عبادة اهلل وحده ال شريك له ،وهذا ما كان علية عيسى ،
وتالميذه وحواريوه من بعده ،لكن ذلك مل يدم طويالً ،حيث طورد أتباعه وقتلوا من
بعده ،بعد ذلك ال تسأل عن التخبط واالحنراف يف غياب الوحي الصادق واحلق
املبني ،فتفرق النصارى إىل فرق وطوائف ،اختلفت يف أصل العقيدة وقوامها ،وهو
إفراد اهلل باإللوهية ،ومن بقى على التوحيد انقرض قوهلم وهجر بعد جممع نيقية سنة
325م ،الذي قرر فيه ألوهية املسيح  ،فصار جُلُّ النصارى بعده يعتقدون هذا
الشرك والكفر باهلل ،وخيتلفون يف أمور أخرى متعلقة حبقيقة هذه العقيدة ،أو غريها من
التشريعات.
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وهذا االختالف جعلهم ينقسمون إىل طوائف عدة كان أهمها ما يلي:
املطلب األول :الكاثوليك.
تدعى كذلك باسم «الكنيسة الكاثوليكية الرومانية» ،وهي أكرب الطوائف
النصرانية يف العامل ،حيث ينتمي إليها أكثر من مليار نسمة ،وهي من أقدم املؤسسات
الدينية يف العامل ،وكان هلا األثر الكبري يف تاريخ احلضارة الغربية.
يرتأسها البابا أسقف روما( ،)29ثم يليه يف اهليكل اهلرمي للكنيسة عدد من
الكرادلة واألساقفة ،من بعده.
تركز الكاثوليكية الرومانية يف تعاليمها على كونها الكنيسة األم ،اليت كانت
قد وجدت على يد السيد املسيح  ،وعلى كون البابا خليفة القديس بطرس(.)30
لذا فإن لعقيدة اخلالفة الرسولية أهمية عظمى يف اإلميان الكاثوليكي ،ألنها
تؤكد أن البابا هو ممثل املسيح  على األرض ،واألساقفة ميتلكون بدرجات
( )29الحااب :لقب كاسي ،يطلق لى الرئيس األ لى للكايسة الكاثوليكيّة اجلامعة (الرومايفية الغرنية) ،ويتم ايفتخاند
طريق جملس الكرادلة ،ويكو م أصل يطايل غالحا ،ويكو ايفتخاند مدى احلياة ،ولد أ يستقيل؛
لك ال ميك أ يقال ،ويعطى حق العصمة يف األمور الديايّة .ايفظر :املوسو ة العرنيّة  ،513/4والتّاصري
رب اخلدمات التفا ليّة لشحكة املعلومات العامليّة  -دراسة قديّة.
كما أيفد يف قيدة الاصارى ال ميارس اخلدمة الكهاوتية ال م حصل قايفويفيا لى ما يسمى لدمة الكهاوت،
ومراتب ودرجات الكهاوت ختتلف:
ففي الكاثوليكية الحااب هو ئب املسيح ،ويعاو الحااب جممو ة م الكرادلة ،و اد األرثوذكس ثالث درجات
للكهاوت :األسقف ،والكاه  ،والشماس ،أما الربوتستايفت ال يؤماو أبي كهاوت للحشر ،فالكاه
الوحيد ادهم هو يسوع املسيح ،وم يُد ى قسا اد الربوتستايفت فال يقصد ند أيفد كاه ميارس األسرار
الكاسية .ايفظر :قيدة اخلطيئة األو وفدا الصليب ص.150
( )30القديس نطرس :توىف ساة  62م ،وهو املؤسس األول لكايسة الكاثوليكية ،وكا م أقرب احلواري
للمسيح ،و قيدتد ابملسيح  م تتجاوا كويفد حد هللا ،وكويفد يفحيا كموسى ليد السالم .ايفظر :املوسو ة
امليسرة يف األداي  ،1/121واأل جيل األرنعة ص .53
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خمتلفة ،السلطة الروحية اليت وهبها السيد املسيح لتالميذه ،فما يقرره البابا منفردًا ،أو
مع بقية أساقفته يف اجملامع الكنسية ،يعترب معصومًا عندما يتعلق بقضايا التعليم
العقائدي ،أو األخالقي.
أهم تعاليم الكنيسة:
والتعاليم اجلوهرية للكنيسة الكاثوليكية هي :حقيقة وجود اهلل ،واهتمام اهلل
بالكائن البشري ،الذي يستطيع بدوره الدخول يف عالقة مع اهلل ،عن طريق الصالة.
كما يعتقدون بالثالوث األقدس ،وألوهية املسيح  ،وخلود أرواح مجيع
البشر ،ومسؤولية كل إنسان عن أعماله ،حيث يكافأ عليها بعد موته بامللكوت ،أو
يُعاقب عليها باجلحيم ،وتؤمن كذلك بقيامة املوتى.
وتؤمن بتارخيية اإلجنيل ،والتكليف اإلهلي للكنيسة.
وتنفرد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بعقائد خاصة ،كاملطهر والعصمة
البابوية ،واحلبل بال دنس ،وكون تناول اخلمر والقربان املقدمان يف أثناء القداس
للمؤمنني املعمدين من قبل الكنيسة ،جيدد فيهم دم وجسد السيد املسيح ،الذي خيلد
يف جسد متناوهلما.
وترى الكنيسة يف مهمتها نشر تعاليم اإلجنيل املقدس ،مع إتباع الطقوس
الدينية حبذافريها ،وتقديم الصدقات واملعونات للمحتاجني.
والقداس الكاثوليكي هو طقس الهوتي ،يؤكد على تقديس أسرار الكنيسة
املقدسة بأكملها.
كذلك فإن الكنيسة الكاثوليكية تقدس العذراء مريم ،والدة املسيح عليهما
السالم ،وعفتها وطهارتها حيث محلها له دون خطيئة ،ودون أن يلمسها بشر،
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باإلضافة إىل مكانتها كوالدة اهلل ،وارتقائها إىل السماء بعد نهاية حياتها على األرض،
لذا فالكنيسة الكاثوليكية حتتفل بالعذراء مريم ،يف أكثر من مناسبة يف تقوميها(.)31
الكاثوليكية يف نيوزلندا:
وصل أول املستوطنني الكاثوليك إىل نيوزلندا يف عام 1820م ،مع
املستوطنني اإلجنليز ،وهناك اليوم ما يقرب من مخسمائة ومثانية آالف كاثوليكي يف
نيوزيلندا أي ما يقارب  %12من نسبة السكان ،موزعني على ست مدن رئيسة ،وست
أسقفيات :ولنقتون ،وأوكالند ،وكرايستشريش ،ودنيدن ،وهاملتون،
وباملرستننورث ،يرتأسون مائتني وإحدى وسبعون أبرشية( ،)32تضم  350قسيسًا،
وهذه إحصاءات عام 2006م ،أما إحصاءات عام 2013م ،فإن عددهم ،492
 384فردًا ينتمون إىل هذه الكنيسة بنسبة  %11من سكان دولة نيوزلندا.

املطلب الثاين :الربوتستانتية.
( )31ايفظر للم يد نيا حول طائفة الكاثوليكية :دراسات يف األداي اليهودية والاصرايفية ص ،374املوج يف
األداي واملذاهب املعاصرة ص ،76واليهود واملسيثية ص ،398واألداي يف كفة املي ا ص،44
واملوسو ة امليسرة يف األداي  ،600/2أصول الفرق واألداي واملذهب الفكرية ص.99
صغْرى م وحدات الكايسة ،يرأس األُسقف الكايسة اخلاصة ابألنرشية،
( )32األنرشية « :»Parishوحدة ُ
فاألَنرشية ج م األسقفية ،وتتدرج األلقاب الكهاوتية لى الاثو التايل:
مشاس ،قسيس ،أسقف ،مطرا  ،نطريك ،ابب ،والحااب هو صاحب السلطة العليا يف الكاثوليكية .ايفظر :املوسو ة
العرنية العاملية ،واليهود واملسيثية ص.399
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مذهب من مذاهب النصرانية ،وتشري التسمية إىل االنشقاق الفكري الذي
حصل يف الكنيسة ،مما أدى إىل ظهور الطوائف املعارضة للكاثوليكية الرومانية ،واليت
مسيت بالربوتستانتية ،ومنها نشأت الكنيسة اللوثرية ،نسبة إىل مارتن لوثر الكاهن
األملاني األصل( ،)33يف القرن السادس عشر ،إذ كان لوثر راهبًا كاثوليكيًا وأستاذًا
لعلوم الدين يف جامعة ويتنربج بأملانيا ،وراعيًا لكنيستها ،أعلن معارضته للبابا
وخروجه عن الكنيسة الكاثوليكية ،ثم أعلن فيما بعد أن البابوية ليست ذات مصدر
إهلي ،وكان أهم اعرتاضني عند مارتن لوثر على الكنيسة الكاثوليكية ،االستحالة،
وصكوك الغفران ،واالستحالة وهي :اعتقاد أنهم عندما يأكلون اخلبز ،ويشربون
اخلمر ،يوم الفصح ،وهو املسمى عندهم بالعشاء الرباني ،يستحيل ،أي يتحول اخلبز
إىل حلم عيسى املسيح ،واخلمر إىل دمه ،فمن أكل وشرب من ذلك ،فقد امتزج
باملسيح وبتعاليمه.
أما صكوك الغفران ،اليت تزعم الكنيسة أن كل من اشرتاها غفر ذنبه ،وإن
كان مقصدها الكنيسة مجع األموال ،فهروبًا من سيطرة الكنيسة والبابا على األفكار
والعلم ،هجر مذهب الكاثوليك وانتشر مذهب الربوتستانت ،سيما يف العامل اجلديد
كأمريكا ،فشكلوا نسبة كبرية من اجملتمع هناك.
كما أنه وجد كنائس إصالحية أخرى اتبع مؤسسُوها تيارات فكرية
بروتستانتية ،وهذه التيارات الفكرية أصبحت كنائس ومذاهب مستقلة داخل
الربوتستانتية ،كان هلا االنتشار األوسع يف نيوزلندا.
أهم تعاليم الكنيسة:
( )33الذي أ ل ام  1517م ا رتا اتد اخلمسة والتسع
معلاا ند صر اإلصالح الربوتستايفيت.

د صكوك الغفرا

لى أنواب كاتدرائية وتاربج،
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الكتاب املقدس هو املصدر األعلى ،وليس تعاليم الباباوات ،فأصبح بذلك
العهد القديم ،الذي منحت احلرية الفردية لفهمه وتفسريه ،هو املرجع األعلى لفهم
العقيدة النصرانية وبلورتها ،وتسربت الروح العربية اليهودية إىل الفنون واآلداب،
وحلت قصص وتفسريات العهد القديم ،حمل احلكايات اليت كانت متثل حياة
القديسني ،ونتج عن هذا تسرب األدبيات اليهودية للفكر والعقيدة املسيحية ،واليت
من أهمها ،أن اليهود هم شعب اهلل املختار ،وأن هناك ارتباط وميثاق إهلي بني
اليهود ،وبني فلسطني ،منذ عهد اهلل إلبراهيم حتى قيام الساعة ،وربط اإلميان
املسيحي بعودة السيد املسيح بقيام دولة صهيون ،أي بإعادة جتميع اليهود يف فلسطني
حتى يظهر املسيح فيهم.
كما تؤمن الكنائس الربوتستانتية ،إن القديسيني لقب ميكن أن يوصف به كل
إنسان نصراني ،حيث إن القداسة يف فهمهم ليست يف ذات الشخص ولكنها مقام
يصل إليه ،فرتفض الربوتستانتية مرتبة الكهنوت ،حيث إن مجيع املؤمنني بها كهنة،
وليس هناك وسيط وال شفيع بني اهلل واإلنسان ،سوى شخص املسيح ،ألنه جاء يف
معتقدهم رئيسًا للكهنة.
وتؤمن بسرين فقط من أسرار  -فروض  -الكنيسة ،وهما :سرّا:
املعمودية ،والعشاء الرباني ،على خالف بينهم يف كيفية حضور املسيح سر العشاء،
وأن هذا العشاء تذكار ملا حل باملسيح من الصلب ،مع إنكار حتول اخلبز واخلمر للحم
ودم املسيح .
كما ال تؤمن الربوتستانتية بالصوم كفريضة بل هو سنة حسنة ،وال يطلق إال
على اإلمساك عن الطعام مطلقًا ،والصالة عندهم ليس هلا مقدار حمدد ،كما أنه تصح
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بأي لغة ،مع منعهم اختاذ الصور والتماثيل يف الكنائس والسجود هلا ،معتقدين أن
ذلك منهي عنه يف التوراة.
يتضح مما سبق ،أنه ال ختتلف الكنائس الربوتستانتية عن باقي الكنائس
النصرانية ،سواء يف اإلميان بإله واحد ،مثلث األقانيم األب ،االبن ،الروح القدس،
تثليث يف وحدة ،أو وحدة يف تثليث ،حسب افرتائهم ،أو يف اإلميان يف عقيدة الصلب
والفداء ،وتقديس الصليب.
علمًا أن الربوتستانت قرروا حرية البحث والنظر يف األمور االعتقادية ،إال
أنهم حرمَّوها فيما بعد كالكاثوليك ،بل وأصبحت حرية الفكر عندهم ،مقتصرة فقط
على نقد رجال الكنيسة الكاثوليكية ،فكما حاربت الربوتسانتية النظريات العلمية
املخالفة لنصوص الكتاب املقدس ،كذلك حاربت العقل ،فعندهم «أنت ال تستطيع
ال من اإلجنيل والعقل ،فأحدهما جيب أن يفسح الطريق لآلخر» وعلى هذا
أن تقبل ك ً
فالعقل عندهم أكرب عدو للدين(.)34
الربوتستانتية يف نيوزلندا:
يف عام 1843م عملت أربعة بعثات تبشريية لوثرية يف جزر الكاثام
النيوزيلندية ،ومدينة نيلسون ،حيث بلغت نسبة اللوثريني يف املدينة حوالي  %4من
سكانها يف عام 1861م ،ويف إحصائية عام 2006م ،بلغ عدد أتباع الكنيسة اللوثرية
من الربسبتارية واإلصالحية إىل ( )839 ،400شخصًا ،بنسبة  ،%36 ،9ويف

( ) 34ايفظر مل يد نيا حول تعاليم الكايسة الربوتستايفتية :التعريف ابلاصرايفية ص ،16وكيف تطورت العالقة ن
اليهود والاصارى ،لسليما اخلراشي ص  ،56واألصولية اإلجنيلية ص  ،45-44واملسيثية د .أمحد شليب
ص ،213واملوسو ة امليسرة يف األداي واملذاهب.615/2
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إحصاءات عام 2013م ،قل العدد ليصل إىل ( )903 ،330بنسبة  %44 ،7من
سكان نيوزلندا.
أما الذين وصلوا إىل نيوزيلندا قادمني من هولندا ،فقد استقروا يف بادئ األمر
يف مدينة ولنقتون فأسسوا مقرًا لكنيستهم الربوتستانتية املسماة "كنائس اإلصالح" يف
عام 1953م ،ويف تعداد 2006م لسكان نيوزيلندا وصل عدد أتباع هذه الكنيسة إىل
 4700فردًا.
ونظرًا للحرية الفردية يف فهم وتفسري الكتاب املقدس ،لكل فرد من املؤمنني
باملذهب الربوتستانيت ،انقسمت احلركة الربوتستانتية إىل كنائس عديدة ،وطوائف
خمتلفة ،وصل مجلة من هذه الكنائس إىل نيوزلندا ،واليت كان من أهمها:
الربسبتارﻳة «املشيخية».
تسمى يف اإلجنليزية

Presbyterian

وهي أحد فروع النصرانية الربوتستانتية،

ترتكز يف تعاليمها على العقيدة الالهوتية الكلفانية ،حيث تتبع تعاليم العامل الالهوتي
ال من أشد أتباع املذهب
واملصلح الديين الفرنسي جون كالفن الذي كان أص ً
اللوثري(.)35

( )35جو كالف  1564-1509 :م :ولد ويفشأ يف فريفسا ،وتثقف نثقافة قايفويفية ،لكاد مال اها الدراسة
الالهوتية ،فتأثر آبرا مارت لوثر دو أ يقانلد ،نواسطة نعض أقارند ونعض أساتذتد ،استغل كلف
استقراره يف جايف يف تاظيم وتقا محادئ ا ما اإلصالح ،و لى رأسهم مارت لوثر ،وظهرت لد مؤلفات
وكتاابت ديدة يف ذلك ،ولذلك فإيفد يعد أحد مؤسسي املذهب الربوتستايفيت ،لالف كالف لوثر يف
فكرة لوثر يف شراف احلكومة لى الكاائس ،ملا رأى ما
نعض معتقدات الكايسة ،و دل كالف
حيدث للربوتستايفت يف فريفسا ،وطالب أب حتكم الكايسة يففسها نافسها ،و لى احلاكم املدين أ
يسا دها وحيميها ،مما كا سححا يف ايفقسام الكايسة اإلجنيلية لوثرية وكلفياية ،وهو ما يطلق ليد
اإلصالحية الكلفياية ،أو الكايسة املشيخية آلتا تستمد تعاليمها م أفكار ،جو كالف  .ايفظر :املوسو ة
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تعود أصول الربسبتارية إىل حركة اإلصالح اإلسكتلندية اليت بدأت عام
1560م ،حيث ال يوجد يف نظامها الكنسي ما يدعى بسلطة األبرشية ،فهي تنظم
أعماهلا حتت حكم جمالس شيوخ ،وبشكل دميقراطي ،فيوجد يف كل جممع دورة
مكونة من شيوخ حاكمني وشيوخ معلمني ،الشيوخ احلاكمون مسؤولون عن حكم
وانضباط الكنيسة ،والشيوخ املعلمون مسؤولون عن الوعظ الكتابي ،وتدبري األسرار
املقدسة ،كاملعمودية ،والعشاء الرباني ،باإلضافة إىل وجود مشامسة يهتمون باألمور
املادية مثل التربعات واحلاجات اخلريية(.)36
وترتبط كل هذه اجملاميع مع بعضها البعض يف شبكة تسمى بربيسرتي،
ويعلوها منصبًا جملس يسمى السينود ،والذي بدوره خيضع لسلطة ما يسمى باجلمعية
العامة.
والربسبتارية يف عقيدتها تؤكد على السيادة املطلقة هلل والكتاب املقدس،
وضرورة طلب النِعم عن طريق اإلميان بالسيد املسيح .
ويف نيوزيلندا فإن النسبة األكرب من أتباع هذه الطائفة ،يسكنون مدينة أوتاقو،
واملناطق اجلنوبية من نيوزيلندا ،ويف بدايات انتشارها يف نيوزيلندا كان للكنيسة
فرعني :الربسبتارية اجلنوبية ،اليت كانت موجودة يف اجلزيرة الشمالية من نيوزيلندا،
وأجزاء من اجلزيرة اجلنوبية ،والسينود الذي كان موجودًا يف مدينة أوتاقو واملناطق
اجلنوبية منها ،ويف عام 1901م ،توحدت اجملموعتان ليكونا ما يسمى اآلن بالكنيسة
الربسبتارية النيوزيلندية.
امليسرة يف األداي واملذاهب واألح اب املعاصرة  ،617/2واحلملة الصليحية لى العام اإلسالمي والعام
.112/1
الشماس :درجة كاسيّة ،واجلمع مشامسة .ايفظر :التاصري رب اخلدمات التفا لية لشحكة املعلومات العاملية
(ّ )36
ص.103
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ويف التعداد السكاني الذي أجري يف عام 2006م تبني أن ()839 ،396
شخصًا ،بنسبة  ،%32 ،9ينتمون إىل الكنيسة الربسبتارية مبختلف فروعها يف
نيوزيلندا ،ويف إحصاءات عام 2013م ،قل العدد ليصل إىل ( )903 ،326بنسبة ،7
 %40من سكان نيوزلندا.
األبرشانية.
ال
فرقة من الفرق الربوتستانتية ،يؤمن أفرادها أن جلميع النصرانيني مدخ ً
مباشرًا إىل اهلل عن طريق السيد املسيح ،وأنهم بناءً على ذلك متساوون ،وهم
يرفضون التحكم اخلارجي من قبل األساقفة واجملالس ،ويقررون أنه يتعني على كل
طائفة أن تتوىل شؤونها بنفسها ،ويشمل ذلك اختيار الكهنة ،كما أنهم يؤمنون أن أي
عمل يقوم به الكاهن ،ميكن أن يقوم به عضو الكنيسة ،من غري أن يكون كاهنًا.
أما من حيث العقائد ،فالكنيسة األبرشانية تؤمن بسلطة الكتاب املقدس
املطلقة ،وال يقبلون أي عقيدة نصرانية أخرى ،أو أي تصريح مذهيب آخر ،على أنه
أمر ملزم.
ال ميسرة من الصلوات العامة ،دون
ويف العبادة ،يستعمل األبرشانيون أشكا ً
الطقوس الدينية الرمسية ،وتتألف الصلوات العامة لديهم أساسًا ،من ابتهاالت الناس
وقراءاتهم من اإلجنيل ،وتراتيلهم ومواعظهم ،ويلتزمون بتعميد املولود والبالغ،
وبالشعرية املقدسة للعشاء الرباني ،ويف تلك الشعرية يؤكدون عنصر املشاركة أكثر مما
يؤكدون مظهر التضحية(.)37

( ) 37ايفظر مل يد نيا حول هذه الطائفة :املوسو ة العرنية العاملية ،وموسو ة اليهود واليهودية والصهيويفية
.119/12
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وأصول هذه الطائفة ،تعود إىل أفكار العامل أالهوتي روبرت براون ،الذي
أسس هذه املبادئ يف عام 1592م ،حيث دعا إىل املزيد من اإلصالحات اجلذرية،
رافضًا بعض العقائد والتعاليم اليت كانت متبعة يف كنيسة إجنلرتا آنذاك.
انتشرت هذه التعاليم يف نيوزيلندا ،مع وصول الكاهن برازيالي كويف ،يف
العام1840م ،حيث بدأ ينشر أفكار ومبادئ الكنيسة األبرشانية ،حتى متكن من عقد
أول اجتماع موسع ألتباعها ،يف مقاطعة كانرتبري عام 1862م.
وبعد مرور عام على ذلك االجتماع ،متكنت الكنيسة من شراء قطعة أرض
لبناء أول كنيسة هلم ،يف شارع مانشسرت ،وأصبح وليام جيمس هابنز أول كاهن
للكنيسة آنذاك ،حيث كان قد وصل إىل نيوزيلندا عام 1864م ،وكان له الدور األكرب
يف تطوير وصياغة املناهج التعليمية النيوزيلندية.
ومن الشخصيات النيوزيلندية املهمة اليت كانت عضوة يف الكنيسة
األبرشانية ،ناشطة حقوق املرأة الشهرية السيدة كيت شيربد(.)38
وحسب اإلحصائية السكانية النيوزيلندية لعام 2006م سجل حوالي (،16
 )830شخصًا أي ما يعادل  %38 ،0انتمائهم إىل الكنيسة األبرشية ،ويف إحصاءات
عام 2013م ،)828 ،15( ،بنسبة  %36 ،0من سكان نيوزلندا.
الكالڤينيّة (اإلصالحية).

( )38كاثري ويلسو شيربد ( )Katherine Wilson Sheppardاملعروف أيضا ابسم كيت1934 -1847 ،م،
كايفت ضوا ابراا يف ماح املرأة حق االيفتخاب يف يفيوايلادا ،وكايفت األكثر شهرة يف الحالد ،ولشيربد أثر
كحري لى حركات ماح املرأة حق التصويت يف العديد م الحلدا األلرى .ايفظر مل يد نيا املواقع اآلتية:
""Kate Sheppard's Story" at NZGirl

و ""http: //en. wikipedia. org/wiki/Kate_Sheppard
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مذهب نصراني بروتستانيت ،يُعزى تأسيسه للمصلح الفرنسي ،والعامل
الالهوتي ،جون كالڤن ،ومصلحني آخرين عاشوا فرتة اإلصالح الكنسي ،وكان
جون كالڤن قد وضع بني عامي 1536م 1559 -م ،مؤلفه «مبادئ اإلميان
النصراني» ،والذي يعتربه الكثريون من أهم ما كتب يف احلركة الربوتستانتية.
وكالفن  -الذي امتاز بقدرته التنظيمية يف الفكر الالهوتي  -انفصل عن
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ،كما فعل مارتن لوثر من قبله ،لكنه اختلف عن لوثر
فيما خيص اخلالص احلقيقي ،عن طريق العشاء الرباني ،ومسو اهلل وسيادته على كل
شيء ،وكون الكتاب املقدس املرجعية األوىل ،ذات الشرعية والسلطة ،اليت جيب أن
ختضع هلا السلطات األرضية ،ونظريات العبادة ،واعتقاده بأن اإلنسان بعد أن خيطئ
ال يستطيع أن ميتلك اإلرادة احلرة للتوبة ،أما كل الذين سينالون اخلالص ،فإن اهلل
كان قد سبق واختارهم قبل إنشاء العامل ،باإلضافة إىل أمور عقائدية أخرى غري
جوهرية(.)39
وبهذا أطلق اللوثريون اسم "الكالڤنيون" على أتباع هذه الطائفة ،أما
التابعون هلا فيفضلون اسم "اإلصالحيون".
أما يف نيوزيلندا ،فهنالك ما يقرب من ( ،)291 ،3عضوًا ينتمون هلذه
الطائفة ،موزعني على مثانية عشر كنيسة ،بدأت أعماهلا يف نيوزيلندا عام 1953م.
امليثودﻳة (املنهاجية).

( ) 39ايفظر مل يد نيا حول هذه الطائفة :املوسو ة العرنية العاملية ،ودليل العقول احلائرة ص ،19وموسو ة اليهود
واليهودية والصهيويفية  ،10/6واحلملة الصليحية لى العام اإلسالمي والعام .35/2
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فرقة أخرى من فرق النصرانية الربوتستانتية ،ظهرت يف إجنلرتا يف القرن الثامن
عشر ،على يد رجل الدين اإلجنليكي جون ويزلي( ،)40مستقلة بذلك عن الكنيسة
اإلجنليكانية عام1784م ،ويشكل أتباعها ما يقارب  70مليون نسمة ،ينتشرون حول
العامل.
والكنيسة امليثودية معروفة بأعماهلا التبشريية واخلريية حول العامل ،كبناء
املستشفيات واملدارس واجلامعات ودور األيتام.
رأت امليثودية بأن الكنيسة اإلجنليكانية قد ابتعدت عن اإلميان احلقيقي،
فدعت الناس للعودة ألعماق اإلميان ،استنادًا على نظام تقوي يقوم على التأمل،
وهلذا السبب مسيت بامليثودية يعين نظام أو وسيلة.
وما تزال الكنيسة امليثودية ،متمسكة ببعض تعاليم ومبادئ الربوتستانتية،
كالسلطة املطلقة للكتاب املقدس والتثليث ،وإلوهية املسيح ،وممارسة شعائر املعمودية
والعشاء الرباني ،واعرتافها بقانون إميان الرسل ،وترتك ألفرادها حرية اإلميان بكل أو
ببعض ما ورد فيه ،وتركز بصورة كبرية على املشاعر الروحية ،أو اخلربة الصوفية اليت
يعيشها املؤمن عند اهتدائه ،وتؤكد على قوة الروح القدس ،وعلى حاجة اإلنسان إىل

( )40جو وي يل 1791-1703م ،رجل دي والهويت مسيثي أجنليكاين ،ويعود الفضل ليد جاحا جاب
شقيقد تشارل وي يل ،يف أتسيس احلركة امليثودية ،وسا د وي يل يف تاظيم وتكوي مجعيات م املسيثي
يف مجيع أحنا نريطايفيا ،أمريكا الشمالية ،وأيرلادا . .وغريها ،وكا لد سهام كحري يف تعي الد اة املتجول
الذي سافروا لى يفطاق واسع هبدف التحشري ،ور اية الااس يف اجملتمعات .ايفظرThe Amazing John :
 Wesley: An Unusual Look at an Uncommon Lifeص .63
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إقامة عالقة شخصية مباشرة مع اهلل ،وتطالب بااللتزام بالبساطة يف العبادة ،وعلى
احلرص على مساعدة احملرومني(.)41
ويف نيوزيلندا يصل عدد أفراد هذه الطائفة ،حسب إحصائية عام 2006م،
إىل ( ،)806 ،121شخصًا ما يعادل  ،%84 ،2موزعني يف مدن نيوزيلندا املختلفة،
أما يف إحصاءات 2013م ،فإنه عددهم ( ،)047 ،103بنسبة .%32 ،2
البنتكوستلية (اخلمسينية).
تسمى باإلجنليزية  ،Pentecostalوهو اسم مشتق من اليونانية ،حيث يشري إىل
أسابيع الصيام اليهودية اخلمسة ،وهي حركة دينية بروتستانتية ،ظهرت يف الواليات
املتحدة األمريكية يف أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين ،معتربةً نفسها حركة
إصالحية جديدة ،تؤمن حباجة املؤمنني مجيعًا ،ألن يعيشوا اختبارًا فريدًا لكي يكونوا
نصرانيني فعليني ،ويسمى هذا االختبار مبعمودية الروح القدس ،طبقًا ملا عاشه رسل
املسيح  االثين عشر ،حيث حل عليهم الروح القدس يف اليوم اخلمسني ،لصعود
املسيح  للسماء ،وكان حلول الروح عليهم جليًا من خالل عدة عالمات،
أبرزها :التنبؤ ،وشفاء املرضى.
ونظرًا اللتزام هذه الطائفة بتعاليم وسلطة الكتاب املقدس ،والقدرات
اإلهلية ،واملعجزات ،والتأكيد على الصرامة األخالقية ،يرى بعض اخلمسينني ،أن
حركتهم هذه تعكس نوعًا ما القوى الروحية ،والتعاليم اليت كانت قد ظهرت يف
التعاليم الرسولية للكنيسة األصلية ،لذا فإن بعضهم يدعوها بالكنيسة الرسولية ،أو
كنيسة اإلجنيل املطلق.
( )41ايفظر مل يد نيا حول هذه الطائفة :قصة احلضارة  ،47/30واملوسو ة العرنية العاملية ،وجملة الحيا
.92/198
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ويرتبط تأسيس هذه الطائفة بالقس تشارلز إف بارهام (1929- 1873م)
ووليام جي سيمور (1922- 1870م) ،وتنقسم اليوم إىل جمموعتني :الثالوثية،
والالثالوثية ،اللتان ظهرتا نتيجة للجدل السائد آنذاك حول إلوهية السيد املسيح .
والنصرانيون اخلمسينيون ،ليسوا جمربين على التخلي عن كنائسهم األصلية،
اليت ينتمون إليها ،يف حال انتمائهم للحركة اخلمسينية(.)42
ويف نيوزيلندا تأسست الكنيسة البنتكوستلية عام 1924م ،وانتشرت على يد
مسث ويقلسورث ،وسرعان ما مت تشكيل الكنيسة البنتكوستالية األوىل يف نيوزيلندا،
حتت مسمى "كنيسة البنتكوستال النيوزيلندية" ،ويف سنة 1946م انفصلت الكنيسة إىل
ثالث جمموعات ،بعد أن تقدم ثالثة من رجال الدين البنتكوستاليني األمريكيني،
مببادئ وأفكار جديدة أدت يف النهاية إىل ظهور فرق جديدة يف الكنيسة ،ومنها:
«كنائس احلياة اجلديدة» و«جتمعات اهلل» اليت أصبحت يف الستينيات من القرن العشرين
أكرب فرقة بنتكوستالية يف نيوزيلندا ،و «الكنائس الرسولية» ،وهذا أدى إىل ضعف
كنيسة البنتكوستالية النيوزيلندية األصلية ،فانضمت يف عام 1952م ،إىل كنيسة إيلم
البنتكوستالية الربيطانية ،ومقرها اململكة املتحدة.
وتبني اإلحصاءات ،أن هنالك حوالي  100كنيسة ،من كنائس احلياة اجلديدة
يف نيوزيلندا ،تضم ( )155 ،79عضوًا بنسبة  %85 ،1هذا يف عام 2006م ،أما عام
2013م فهي تضم ( )433 ،74بنسبة  %67 ،1من سكان دولة نيوزلندا.
وواحدة من الكنائس الكربى يف نيوزيلندا هي «الكنيسة املصريية» ،وهذه
الكنيسة تابعة للطائفة البنتكوستالية ،اليت وجدت يف نيوزيلندا ومقرها أوكالند،
( )42ايفظر مل يد نيا حول هذه الطائفة :املوسو ة العرنية العاملية .واملواقع اآلتية:
mb-soft. com/believe/tacm/pentecos. htm

/http: //www. upci. org
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ورئيسها يدعى براين تامكي ،وللكنيسة مركزًا قويًا يف نيوزيلندا ،وتدير العديد من
الربامج الصحية والتعليمية ،وبرامج خاصة ألولياء األمور وغريها ،وهلا حوالي 11
مقرًا يف نيوزيلندا وأسرتاليا.
املعمدانية:
كنيسة بروتستانتية تؤمن بالكتاب املقدس ،وبضرورة منح سر املعمودية
ال يف املاء ،وتالوة
لألشخاص البالغني فقط ،ويكون بتغطيس جسد اإلنسان كام ً
الصلوات اخلاصة عليه ،وذلك بعد اقتناع اإلنسان باإلميان النصراني عن حق،
واعرتافه أمام املأل أن املسيح  هو ابن اهلل ،وإعالن إميانه بعقيدة الثالوث.
يعود تاريخ بروز الكنيسة املعمدانية إىل عام 1609م ،حيث ظهرت يف
أمسرتدام على يد رجل الدين اإلجنليزي جون مسيث ،وكان لظهور الكنائس
املعمدانية يف القرن السابع عشر ،أثرها يف إثارة اخلالفات بني الربوتستانت مرة أخرى،
وتؤمن الطائفة حبرية الضمري الفرديّة ،وسلطة الكتاب املقدّس احلصريّة ،واستقالليّة
الكنيسة احمللّيّة ،وكهنوت مجيع املؤمنني ،وبفريضة املعمودية والعشاء الرباني،
ووجود قساوسة ومشامسة فقط إلدارة الكنيسة.
أمّا املعمدانيّون اليوم ،فهم فرق غنيّة جدًّا ،متلك يف العامل دُورًا عديدة
للنشر ،ومؤسّسات تربويّة وإعالميّة واستشفائيّة ،ومالجئ لأليتام ،ودور راحة
للعجزة وغريها(.)43

( )43ايفظر مل يد نيا حول هذه الطائفة :املوسو ة امليسرة يف األداي واملذاهب  ،618/2واحلضارة اإلسالمية
ن أصالة املا ي وآمال املستقحل  ،106/6والد وة اإلسالمية ص ،88واملفصل يف الرد لى شحهات
أ دا اإلسالم  ،281/10واملوسو ة العرنية العاملية ،وملاذا يكرهويفد؟ األصول الفكرية ملوقف الغرب م
يفيب اإلسالم  ص.27
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وتاريخ دخول املعمدانية إىل نيوزيلندا يعود إىل العام 1841م ،عندما وصل
إليها هنري كوب دانيال ،ليستقر يف مدينة نيلسون ،وبعد ذلك بعشرة أعوام ،وصل
رجل الدين ديسيموس دوالمور ،إىل املدينة ذاتها ،ليصبح أول كاهن معمداني فيها،
وليضع فيما بعد احلجر األساس ألول كنيسة معمدانية يف نيوزيلندا ،مُسمّيًا أيها
«كنيسة نيلسن املعمدانية».
ويف إحصائية نيوزيلندا 2006م ،تبني أن للكنيسة املعمدانية  224كنيسة يف
نيوزيلندا ،تضم ( )913 ،56عضوًا ،وهو ما يعادل  ،%33 ،1أما يف عام 2013م
فإن تعدادهم ( ،)345 ،54بنسبة  %22 ،1من سكان نيوزلندا.
الكنيسة اإلجنيلية (:)Evangelical
طائفة دينية نصرانية ،تبنتها مجاعات من احملافظني الربوتستانت يف القرن
السابع عشر ،وزادت مكانتها يف إجنلرتا والواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ،خالل
فرتات اإلصالح يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر.
تتميز تعاليمها بالتشديد على املعنى احلريف لنصوص الكتاب املقدس ،الذي
تعتربه املصدر الوحيد لإلميان النصراني احلق ،حيث يضم كالم الرب ،كذلك يؤمن
أتباعها بعجائب املسيح  ،ووالدته بال دنس من العذراء مريم ،وبصلبه ،وقيامته،
وباجمليء الثاني للسيد املسيح.
أطلق اسم اإلجنيلية على بعض الكنائس واحلركات الربوتستانتية ،كحركة
«التقوية» يف أوروبا ،و«امليثودية» يف بريطانيا ،وحركة «اليقظة» يف الواليات املتحدة(.)44

( )44ايفظر مل يد نيا حول هذه الطائفة :املوسو ة امليسرة يف األداي واملذاهب ،619/2وختجيل م حرف
التوراة واإلجنيل  ،499/1وااللتالفات يف الكتاب املقدس ص ،19احلملة الصليحية لى العام اإلسالمي
والعام .266/3
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وكانت احملاولة األوىل إلقامة مؤسسة إجنيلية يف نيوزيلندا ،قد مت تنظيمها من
قبل جمموعة من رجال الدين الربوتستانتيني يف ولنقتون ،عام 1848م ،وأطلقوا عليها
اسم «مؤسسة اإلحتاد اإلجنيلية».
وللكنيسة اإلجنيلية ( )836 ،13عضوًا يف نيوزيلندا ،أي ما يعادل %32 ،0
حسب إحصائية 2006م ،ويف عام 2013م فإن اإلحصاءات تشري إىل أن عددهم بلغ
( ،)402 ،15بنسبة  %35 ،0من سكان دولة نيوزلندا.
األدفنتست (السبتيون).
حركة نصرانية بروتستانتية ،بدأت يف القرن التاسع عشر ،على يد الواعظ
ويليام ميلر يف الواليات املتحدة األمريكية ،واسم هذه احلركة ،يدل على إميانهم
باجمليء الثاني للسيد املسيح ،حيث كلمة أدفنتست تعين« :املؤمنني باجمليء الثاني»،
والبعض أطلق عليهم اسم «امللريني» ،إشار ًة إىل وليام ميلر.
هناك جمموعات خمتلفة من األدفنتست :كاألدفنست اإلجنيليون ،وكنيسة
األدفنتست النصرانية ،ولكن أكرب جمموعات األدفنتست هي :سبتيوا اليوم السابع
–Day Adventists

 ،Seventhواليت تأسست بني عامي 1855- 1844م ،بفضل

جهود الواعظني :جوزيف باتيس ،وجيمس ،وإلني وايت ،وهم مجيعًا مواطنون
أمريكيون.
واليوم تعترب هذه الطائفة طائفة حمافظة جدًا ،ومن عقائدها اإلميان بقرب
ال عن األحد،
اجمليء الثاني للسيد املسيح  ،وااللتزام بتقديس يوم السبت بد ً
وذلك استنادًا لرؤية نبيتهم -كما يسميها بعض أعضاء هذه الطائفة  -إلني وايت،
واليت ادعت فيها أنها شاهدت فيها إشارةً إىل ذكر يوم السبت لتقدسه ،والتشديد على
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حرفية الكتاب املقدس ،واملعمودية بالتغطيس باملاء ،كما أنهم ميتنعون عن تناول
اللحوم ،واملواد املخدرة واملنبهة.
لذا فقد تبنت هذه اجلماعة يف نيوزيلندا ،بناء مركز صحي ،يدعى سنيرتيوم
آت بابانوي ،يف مدينة كرايستشريش ،ولكنهم يتمسكون بالعقائد العامة للكنيسة
الربوتستانتية كالثالوث األقدس ،ووالدة املسيح  من العذراء مريم ،واخلالص
باإلميان ،وقيامة املوتى ،والدينونة األخرية ،ويؤمنون بأن امللكوت أرضي ،وأن
السماء ليست للبشر ،وبفناء األشرار ال بعذابهم(.)45
وصل أول أتباع هذه الكنيسة إىل نيوزيلندا يف عام 1885م ،وكان يدعى
ستيفن هاسكل ،ويرافقه املبشر أي جي دانيالز ،حيث قاموا بإنشاء أول كنيسة سبتيه يف
مدينة أوكالند ،يف 1887م ،ويف نيوزيلندا اليوم ،جماميع صغرية من هذه الطائفة ،ممن
يؤمنون بأنهم سينجون يوم القيامة ،جملرد تقديسهم ليوم السبت.
يصل عدد أفراد الكنيسة األدفنتسية ،إىل ما يقارب ستة عشر مليون شخصًا،
يتوزعون على دول العامل ،ولكن تبقى الواليات املتحدة األمريكية مركز ثقلهم
الرئيس ،وهلم معاهد الهوتية ومراكز وإرساليات ووسائل إعالم خمتلفة.
ويف نيوزيلندا ( )191 ،16شخصًا ،من أتباع هذه الكنيسة ،بنسبة ،0
 ،%38حسب إحصائية 2006م ،وقريبًا من هذه النسبة سجلت إحصاءات عام
2013م إذ كان عددهم ( ،)085 ،17من سكان دولة نيوزلندا.

( )45ايفظر مل يد نيا حول هذه الطائفة :االلتالفات يف الكتاب املقدس ص ،22وجملة جامعة أم القرى
 ،445/10واملوسو ة العرنية العاملية ،وموسو ة اليهود واليهودية والصهيويفية  ،75 14وم هم
األدفاتست السحتيو ؟ والرد لى قائدهم اخلاطئة لأليفحا نيشوي ،وهو كتاب اكرتوين.
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املطلب الثال  :األرثوذكسية.
هي أحد الكنائس الرئيسة الثالثة يف النصرانية ،وهي الكنيسة اليت تزعم أنها
كنيسة السيد املسيح الوحيدة احلقيقية ،وتسعى لتتبع أصوهلا إىل الرسل األوائل ،من
خالل سلسلة متصلة من اخلالفة الرسولية ،وااللتزام احلقيقي باإلميان ،والتقاليد
األصلية للنصرانية ،لذا أطلق عليها اسم األرثوذكسية ومعناها« :اإلميان احلقيقي» أو
«الرأي القويم».
ويتفق األرثوذكس مع الكاثوليك والربوتستانت يف اإلميان بالثالوث املقدس،
وبأن الكتاب املقدس هو كلمة اهلل ،وأن املسيح  هو ابن اهلل ،والكثري من التعاليم
الكتابية األخرى ،فهم يتفقون بصورة أكرب مع الكاثوليك عنه مع الربوتستانت يف
الكثري من املعتقدات(.)46
وانفصلت الكنيسة األرثوذكسية ،عن الكنيسة الكاثوليكية الغربية بشكل
نهائي ،عام 1054م ،ومتثَّلت يف عدة كنائس مستقلة ،ال تعرتف بسيادة بابا روما
عليها ،ويرتكَّز أتباعها يف املشرق ،ولذا يطلق عليها الكنيسة الشرقية.
ففي نهاية القرن التاسع امليالدي ،وبالتحديد بعد انقضاء جممع القسطنطينية
اخلامس عام 879م ،أصبح ميثل األرثوذكسية كنيستان رئيستان:
( ) 46ايفظر لحيا أهم هذه الفروقات ن هذه الفرق الاصرايفية :االلتالفات يف الكتاب املقدس ص ،19وهللا جل
جاللد واحد أو ثالثة ص ،9واملوسو ة امليسرة يف األداي واملذاهب  ،594/2ودراسات يف األداي
اليهودية والاصرايفية ص.373
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الكنيسة األرثوذكسية املصرية أو القبطية ،واملعروفة باسم الكنيسة املرقسية
األرثوذكسية أو كنيسة اإلسكندرية ،اليت تؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة
واحدة ،وتضم كنائس احلبشة والسودان ،ويوافقها على ذلك كنائس األرمن
واليعقوبية.
والكنيسة األرثوذكسية القسطنطينية ،واملعروفة باسم كنيسة الروم
األرثوذكس ،أو الكنيسة الشرقية ،وختالف الكنيسة املصرية يف طبيعة املسيح ،بينما
توافق الكنيسة الكاثوليكية الغربية ،بأن للمسيح طبيعتني ومشيئتني ،وجيمعها مع
الكنيسة املصرية اإلميان بانبثاق الروح القدس ،عن األب وحده ،فهما اختلفا يف الرأي
حول طبيعة املسيح  ،رغم اتفاقهما يف العقائد ،والتنظيم الكنسي ،وتقاليد العبادة
وما شابهه ،ولكن الكنيسة األرثوذكسية الشرقية تعرتف بسبع جمالس كنسية عاملية
فقط ،بينما تعرتف األرثوذكسية املرقسية بالثالث األوىل منها فقط.
وعند احلديث عن الكنيسة األرثوذكسية الشرقية ،فإننا نشري إىل ثالثة عشر
كنيسة مستقلة ،ينتمون إىل هذه الكنيسة ،ويتم تصنيفها حبسب البالد اليت توجد بها
مثالً :الكنيسة األرثوذكسية اليونانية؛ الكنيسة األرثوذكسية الروسية . . .فهي متحدة يف
مفهوم املقدسات واملعتقد والطقوس ،وإدارة الكنيسة ،ولكن تقوم كل منها بتسيري
شؤونها بصورة مستقلة.
يدعى رأس كل كنيسة أرثوذكسية «بطريركًا» أو «مطرانًا» ،ويعترب بطريرك
القسطنطينية «إسطنبول تركيا» ،هو البطريريك املسكوني أو العاملي ،وهذا املنصب هو
ما مياثل منصب البابا ،أسقف روما ،يف الكنيسة الكاثوليكية ،فله إكرام خاص،
ولكن ليس له السلطان للتدخل يف اجملامع األرثوذكسية االثين عشر األخرى.

الاصرايفية يف يفيوالادا

1669

ومن األمور اليت متيز هذه الكنيسة واليت تتعارض مع الكتاب املقدس هي:
السلطة املتساوية للتقليد الكنسي والكلمة املقدسة ،وعدم تشجيع األفراد على تفسري
الكتاب املقدس ،مبنحى عن التقليد الكنسي ،وأبدية عذرية مريم العذراء ،والصالة
من أجل األموات ،ومعمودية األطفال دون اإلشارة إىل املسؤولية الفردية واإلميان،
وإمكانية احلصول على اخلالص بعد املوت ،وإمكانية فقدان اخلالص(.)47
ومن الكنائس األرثوذكسية يف نيوزيلندا :الكنيسة األنطاكية ،اليونانية،
والرومانية ،والصربية ،والروسية ،وتتوزع هذه على املدن النيوزيلندية ،حيث جاءت
مع املستوطنني الذين قدموا إىل نيوزيلندا من هذه الدول ،يف منتصف القرن التاسع
عشر ،ففي عام 1910م مت تعني رجل الدين الروسي نيكوالس مانوفيتش ،كأول
كاهن أرثوذكسي يف نيوزيلندا ،يف مدينة دنيدن.
وأدت احلرب العاملية الثانية ،إىل زيادة أعداد املهاجرين الذين وصلوا
نيوزيلندا من هذه الدول ،ليتم يف عام 1970م ،افتتاح أول بطريركية أرثوذكسية يف
نيوزيلندا ،منفصل ًة بذلك عن أسرتاليا.
ويف الثمانينات وصلت أعداد كبرية من املهاجرين الشرق أوسطيني،
واألفارقة ،ليكّونوا بذلك الكنيسة األرثوذكسية القبطية «املصرية» ،اليت وصل تعداد
أتباعها وحسب اإلحصائية الرمسية لعام 2006م يف نيوزيلندا إىل ما يقارب 400 ،1
صا مسجلني كأرثوذكس يف نيوزيلندا ،وقريبًا من
شخصًا من جمموع ( )194 ،13شخ ً
هذا العدد سجل يف إحصاءات 2013م ،حيث كان ( )833 ،13بنسبة ،%31 ،0
من جمموع سكان دولة نيوزلندا.
( )47ايفظر مل يد نيا حول هذه الطائفة :التعريف ابلاصرايفية ص ،13والعقائد الاصرايفية ص ،108ودراسات يف
األداي اليهودية والاصرايفية ص ،375وهللا جل جاللد و احد أو ثالثة ص ،9واملوسو ة امليسرة يف األداي
واملذاهب  ،583/2واليهودية واملسيثية ص.406
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املطلب الرابع :طوائف أخرى للنصرانية.
اإلجنليكان.
يستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل عدد من الكنائس ،اليت تتبع عقائد
وتقاليد كنسية ،يعود تارخيها إىل تاريخ انشقاق الكنيسة اإلجنليزية يف إجنلرتا ،عن
الكنيسة الربوتستانتية األم ،حتت قيادة امللك هنري الثامن ،يف أثناء محلة اإلصالح
الربوتستانتية.
وتعترب اإلجنليكانية ،الطائفة الوسطى بني الكاثوليكية الرومانية ،وبني
الكنائس الربوتستانتية املتشددة واإلصالحية اللوثرية.
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وتتميز تعاليم الكنيسة اإلجنليكانية ،بالتشديد على املعنى احلريف لنصوص
كتابي العهدين القديم واجلديد ،لكونهما ميثالن القانون اإلهلي الوحيد ،ودستورًا
دائمًا للكنيسة لإلميان والعمل ،وتستند هذه الطائفة على تقاليد الكنيسة الرسولية،
واجملالس العاملية السبع ،وآباء الكنيسة األوائل.
ويؤمن األجنليكان ،أن قانون األميان النصراني واملسمى «قانون الرسل» ،هو
رمز للمعمودية ،ويرون يف قانون اإلميان املسمى «قانون نيسني» ،نصًا وافيًا ملعنى الدين
النصراني ،ويقدسون سر الكنيسة «تناول القربان املقدس» ،فيتم يف أثنائه تالوة
الصلوات ،والدعوات لتقديس حياة السيد املسيح ،وقيامته من األموات ،حيث ميثل
تناول القربان املقدس ،واخلمر ،مبثابة تناول جسد ودم املسيح(.)48
ويف نيوزيلندا ،جند للفلسفة اإلجنليكانية انتشارًا واضحًا ،يف مناطق اجلزيرة
اجلنوبية ،حيث بدأت يف عام 1814م ،عندما منح رئيس عشرية رواتانا املاورية -
باالتفاق مع الكاهن صمؤيل مارسدن  -احلماية لثالثة من املبشرين وعوائلهم،
للتبشري يف املنطقة.
ولذا تعد اإلجنليكانية من أكثر الطوائف انتشارًا يف نيوزلندا ففي إحصاءات
عام 2006م ،تصل ( )925 ،554فردًا ،بنسبة  ،%95 ،12ويف إحصاءات عام
2013م بلغ أتباع الكنيسة ( )771 ،459أي ما يعادل  %33 ،10من سكان نيوزلندا.
كنيسة ﻳسوع املسيح لقدﻳسي األايم األخرية.

( ) 48ايفظر مل يد اطالع لى هذه الكايسة :موسو ة الرد لى املذاهب الفكرية املعاصرة ،421/15 29-1
وموسو ة اليهود واليهودية والصهيويفية  ،188/13واملوسو ة العرنية العاملية.
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فرقة نصرانية تأسست عام 1830م ،على يد جوزيف مسيث املعروف عند
أتباع الكنيسة بـ «النيب» ،األمر الذي جعلها مرفوضة من قبل الكنائس األخرى،
وتعرف هذه الطائفة باسم «املورمنية» ،وأعضاؤها يُسمون باسم «املورمن».
تعترب املورمونية فرقة نصرانية ،يؤمن أعضاؤها بالكتاب املقدس ،كما يؤمن
به النصرانيون اآلخرون ،إال أنهم وباإلضافة إىل الكتاب املقدس ،فإنهم يؤمنون بثالثة
كتب أخرى ،يعتربونها كتب مقدسة وهي :كتاب مورمن ،وكتاب املبادئ والعهود،
وكتاب اللؤلوة النفيسة.
تؤمن الكنيسة املورمنية باهلل األب األبدي ،واملسيح  كابن اهلل ،وبالروح
القدس ،وإن الناس سيعاقبون بسبب ذنوبهم ،وليس بسبب خطيئة آدم ،واإلميان بأن
مجيع البشر يستطيعون أن خيلصوا عن طريق كفارة املسيح  ،وذلك بإطاعة شرائع
اإلجنيل ومراسيمه.
ال :الثقة يف الرب
كما يؤمنون بأن املبادئ واملراسيم األوىل لإلجنيل هي :أو ً
املسيح  ،ثانيًا :التوبة ،ثالثًا :التعميد ملغفرة اخلطايا ،رابعًا :وضع األيدي لنوال
الروح القدس ،ويؤمنون بنفس املنظومة اليت كانت موجودة يف الكنيسة البدائية ،وهي
الرسل واألنبياء ،والقساوسة ،واملعلمني والدعاة ،ومبوهبة األلسنة ،والنبوة،
والرؤى ،والشفاء ،والرتمجة ،وأن الكتاب املقدس هو كلمة اهلل ،بقدر ما تُرجم
صحيحًا ،وأن كتاب املورمن ،هو كلمة اهلل أيضًا(.)49
وصلت أوىل بعثات هذه الكنيسة إىل نيوزيلندا ،قادمةً من أسرتاليا عام
1854م ،وكان يرأسها أوغسطس فارنهام ،ويرافقه فيها إلدر وليام كوك ،وتوماس
( )49ايفظر مل يد نيا حول هذه الطائفة :املوسو ة امليسرة يف األداي واملذاهب  ،625/2وموسو ة الرد لى
املذاهب الفكرية املعاصرة .)228/68( 29-1
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هولدر ،حيث قاموا بتقديم الدعوة للكنيسة يف أوكالند ،ثم ولنقتون ونيلسن ،عاد
ال عن الطائفة.
بعدها فارنهام إىل أسرتاليا ،تاركًا خلفه إلدر كوك ،مسؤو ً
ويعترب مبنى الكنيسة الشامخ يف هاملتون ،من املباني البارزة يف نيوزيلندا،
حيث مت بناؤه من قبل أعضاء الكنيسة ،دون أي أجر مقابل عملهم.
ومن املالحظ أن املورمن ال يضعون صلبانًا على كنائسهم ،بل يبنون قمم
كنائسهم على شكل هرمي ،وأعضاء الكنيسة املورمنية ال يدخنون ،وال يشربون
اخلمر« ،الكحول بأنواعها» ،أو الكافني.
كما يالحظ أن الكثري من أعضاء الكنيسة املورمنية يف نيوزلندا ،هم من
املاوري ،وسكان جزر الباسفيك« ،كالتونقا والساموا . . .اخل» ،ويف التسعينيات من
القرن العشرين ،وصل عدد أعضاء الفرقة املورمنية ،إىل حوالي ( )008 ،48شخصًا
يف نيوزيلندا ،أما إحصائية 2006م ،فقد أظهرت ما جمموعه ( )539 ،43شخصًا من
أتباع املورمنية ،أما عام 2013م فقد وصل تعدادهم إىل ( ،)728 ،40من سكان
نيوزلندا.
اإلخوة احملبون.
بدأت يف دبلن أواخر عام 1820م ،من قبل أعضاء الكنيسة اإلجنليكانية
األم ،ممن اعتقدوا أن الكنيسة كانت تتدخل كثريًا يف أمور الدولة العلمانية ،وأنها قد
ابتعدت كثريًا عن تعاليم الدين النصراني احلقيقية ،فأنشؤوا كنيستهم وأمسوها باسم
كنيسة «اإلخوة احملبون» ،ولكن يف عام 1840م ،انقسمت هذه الكنيسة إىل
جمموعتني :مجاعة اإلخوة املفتوحة للجميع ،ومجاعة اإلخوة احلصريَّة املتشددون.
مجاعة اإلخوة املنفتحون :يدعون أحيانًا باسم «اإلخوة البليموث» ،نسبة إىل
مدينة «بليموث» يف إجنلرتا ،حيث بدأت هذه احلركة يف جتمعات صغرية ،بعد انفصاهلا
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عن اإلخوة املنغلقون ،وبدؤوا بعمل لقاءات منفصلة ،إىل عام 1829م ،حيث أسسوا
أول لقاء دائم لتلك اجلماعات الصغرية ،فظهر من بينهم معلمون بارزون ،منهم جون
نلسون داربي ،الذي اتبع نهجًا لتفسري الكتاب املقدس ،يدعى «التدبريية» ،مبعنى أن
كل شيء مدبر ومربمج ،وأن على اإلنسان العمل على حتقيق الربنامج اإلهلي ،وفق
التفسري احلريف للنبوءات التوراتية ،وهو أيضًا من أسهم يف إنشاء جتمعات كنسية ألتباع
هذه الطائفة يف إجنلرتا وايرلندا ،ثم هاجر الكثري منهم إىل بلدان العامل األخرى،
فوصلوا نيوزيلندا وأسرتاليا وأفريقيا.
جيتمع أفراد هذه الطائفة ويصّلون معًا ،ولكنهم يُسّمون مكان جتمعهم باسم
ال من «الكنيسة» ،ويعتقد أتباع هذه اجلماعة
«مقر االجتماع» أو «صاالت اإلجنيل» بد ً
أن الكتاب املقدس ،هو كلمة اهلل املوحى بها ،وأنه املصدر الوحيد الذي يستقون منه
تعاليمهم وممارساتهم ،رافضني بذلك االعرتاف بالسلطة والطقوس الكنسية ،لكنهم
يقدسون السبت ،فاقرتبوا بذلك من اليهودية ،واملعمودية لديهم مهمة جدًا ،حيث يتم
تغطيس الشخص املتقدم لنيل املعمودية لديهم ثالث مرات يف املاء ،ويتم تعميده باسم
األب ،واالبن ،والروح القدس.
مجاعة اإلخوة احلصرﻳة.
أعضاؤها يتبعون منهجًا متشددًا فيما خيص تعاليم الكتاب املقدس ،حيث
يؤمنون مبفهوم العائلة الواحدة املتماسكة ،واملنغلقة على نفسها ،معتقدين أن من ال
ينتمي إليهم ،هو من غري الصاحلني ،وأن العامل مليء بالشر ،وأن الطريقة الوحيدة
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لتفادي هذا الشر هو بعزل أنفسهم عن اجلميع ،وعوائلهم ال تشاهد التلفاز ،أو
تستمع إىل املذياع ،وال يدخلون دور السينما أو املسرح(.)50
وصلت تعاليمهم إىل نيوزيلندا ،على يد جيمس ديك ،الذي وصل إىل
منطقة موتويكا يف عام 1853م ،وأظهر التعداد السكاني النيوزيلندي العام ،الذي
أجري يف عام 2006م ،ما جمموعه ( )617 ،19شخصًا ،بنسبة  %46 ،0تابعني إىل
كال هاتني اجلماعتني ،ويف عام 2013م وصل تعدادهم إىل ( ،)642 ،18بنسبة ،0
.%42
شهود ﻳَث ْه َوه.

ظهرت هذه الفرقة على يد تشارلس تاز روسل( ،)51يف الواليات املتحدة

األمريكية ،حيث تأسست على شكل جمموعة صغرية لدراسة الكتاب املقدس ،يف عام
1870م ،وكربت هذه اجملموعة فيما بعد ،لتصبح «تالميذ الكتاب املقدس» ،يعرف
أفرادها بوعظهم التبشريي الدءوب ،من خالل التجوال ،وطرق األبواب على عامة
الشعب ،واحلديث معهم ،وعرض دروس بيتيه جمانية يف الكتاب املقدس ،حماولني
كسب املزيد من األفراد ،لينضموا إىل فرقتهم هذه.
( ) 50ايفظر مل يد نيا حول هذه الطائفة :احلملة الصليحية لى العام اإلسالمي والعام  ،269/1والعلما يردو
لى أسطورة هرجمدو ص.10
( Charles Taze Russell )51تشارل اتا راسل 1916 -1852م ،أمريكي ابرا أوائل القر العشري  ،ومؤسس
ما يعرف اآل ابسم احلركة الطالنية للكتاب املقدس « شهود يهوه» ،ندأ يف يوليو 1879م ،يفشر جملة
شهرية دياية أمساها «نرج املراقحة» ،ويفشر العديد م املقاالت والكتب ،أشهرها كتاب «أصال فجر
األلفية» ،يف ست جملدات ،مسيت الحقا دراسات يف الكتاب املقدس ،وطحع ماها ما يقرب شري مليو
يفسخة ومت توايعها يف مجيع أحنا العام يف دة لغات لالل حياتد .ايفظرEncyclopædia Britannica – :
Charles Taze ،Russell
http: //en. wikipedia. org/wiki/Charles_Taze_Russell
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يعتقدون -كمعظم الطوائف والفرق النصرانية ،املنفصلة عن الكنائس
الرئيسة  -أن الكنيسة األم قد ابتعدت عن التعاليم احلقيقية للديانة النصرانية ،وأن
الكتاب املقدس هو احلق املطلق ،يف كل ما جيب على املؤمن النصراني إتباعه ،وتفضل
هذه الطائفة ،نشر تعاليمها عن طريق استخدامها لرتمجتها اخلاصة للكتاب املقدس،
ويسمون ترمجتهم هذه باسم «ترمجة العامل اجلديد للكتاب املقدس».
يعزل أفراد هذه الفرقة أنفسهم عن غري املؤمنني ،وال حيتفلون بأعياد قيامة
املسيح ،أو عيد ميالده ،اليت يزاوهلا أغلب النصارى ،حيث ينكرون أن املسيح 
قد أمر تالميذه باالحتفال بذكرى ميالده ،ويعتقدون أن هذه األعياد هي عادات
وثنية ،وال خيدم الشهود يف اجليش ،وهم حمايدون سياسيًا ،إذ ال يتدخلون بأي شكل
من أشكال السياسة ،كما أنهم ال يؤمنون بالثالوث ،وال بشفاعة القديسني ،وال بنار
اهلاوية ،كوسيلة لتعذيب األشرار ،كما يؤمنون بأن مائة وأربع وأربعني ألف نصرانيا،
ممّن يدعونهم «ممسوحني بالروح» ،سيملكون مع املسيح يف امللكوت ،وبأن بقية
األشخاص الصاحلني ،سيعيشون يف فردوس أرضي ،إذ سريثون األرض ويتمتعون
بالعيش إىل األبد ،بفضل تلك احلكومة السماوية.
ويعتقدون أن العامل قد قارب على الفناء ،وأن هذه هي األيام األخرية،
حيث املعركة الكربى بني اخلري والشر ،ويؤمنون أن استخدام اسم «يهوا» هو أمر
ضروري ،يف أثناء العبادة احلقيقية ،وأن العامل العلماني فاسد ،يعيش حتت تأثري
الشيطان ،لذا فهم ال خيتلطون كثريًا مع من هم من غري طائفتهم ،وبسبب رفضها
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للثالوث األقدس ،فإن الكنائس التقليدية الرئيسة ،ال تعترب هذه الطائفة كفرد من أفراد
الكنيسة النصرانية ،بل بدعة(.)52
وتبني يف إحصائية 2006م ،أن لشهود يهوا ما يقرب من (،)910 ،17
بنسبة  ،%40 ،0ويف عام 2013م ،جند التعداد مماثل لسابقه تقريبًا حيث بلغ (،17
 )931من األتباع يف نيوزيلندا(.)53
جيش اخلالص.
فرقة نصرانية عاملية معروفة بأعماهلا اخلريية ،تنتشر يف  126دولة ،تأسست
عام 1865م ،يف اململكة املتحدة ،على يد رجل الدين امليثودي وليم بوث(،)54
وباشرت نشاطها على نسق عسكري حملاربة الفقر ،ويتقلد قادتها رتب الضباط
العسكريني ،ومن أهم أعمال جيش اخلالص حسب اعتقاد أعضائها ،هو رعاية حمبة
اهلل ومساعدة احملتاجني.
الوحدة األساسية جليش اخلالص ،هي فيلق املركز االجتماعي ،ويقود كل
مركز ضابط قيادي ،يدير النشاطات االجتماعية والدينية معًا ،وتقدم هذه املراكز
( ) 52ايفظر مل يد نيا حول هذه الطائفة :األ جيل األرنعة ورسائل نولس ويوحاا تافي ألوهية املسيح كما يافيها
القرآ ص ،160وااللتالفات يف الكتاب املقدس ص ،20واملوسو ة امليسرة يف األداي واملذاهب
.625/2
( ) 53ولقد قانلت نعض ماهم ،وهم يد و الااس يف الطرقات ،ويهدو نعض الكتيحات واملطوايت حول
مذهحهم.
( »William Booth» )54وليام نوث 1912-1829م ،كا وا ظ امليثودية الربيطاين الذي أسس جيش
اخلالص ،وقد ايفتشرت احلركة املسيثية مع ناية شحد سكرية وحكومية ،أتسست يف ام 1865م م
لاد  ،وماها ايفطلقت أج ا كثرية م العام ،وتعد هذه احلركة م أكرب موا ي املسا دات اإليفسايفية يف
العام .ايفظر:
http: //en. wikipedia. org/wiki/William_Booth
Biographical Data on General William Booth
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برامج متنوعة ،وتقوم خبدمات دينية واستشارية وغريها من اخلدمات االجتماعية،
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن جيش اخلالص يدير مؤسسات متعددة ،تشمل مستشفيات
ومراكز تأهيل ملدمين الكحول واملخدرات ،ومعسكرات وأندية للصبية والفتيات،
وأماكن إقامة للمسنني ،وأندية ومراكز للعناية اليومية ،كما تقدم برامج تعليمية
لألمهات غري املتزوجات ،ودعمًا للمسجونني وعائالتهم ،ويلتقي حتت لواء جيش
اخلالص عدد كبري من املوسيقيني الغربيني الذين يوظفون املوسيقى أداة لنشر طائفتهم.
وجليش اخلالص أكثر من  000 ،14مركزًا اجتماعيًا ،وأكثر من مليون
ونصف املليون نسمة ،هلم دور بارز يف التوعية حول النظافة الشخصية ،فقد تبنت
مبدأ «النظافة من اإلميان» ،وتقدم مؤسسة جيش اخلالص ،منتجات خاصة بالنظافة
الشخصيّة.
علمًا أنهم ال حيتفلون باملعمودية وتناول القربان املقدس ،وعلى الرغم من
قيام قادة الكنيسة بعقد زواجات ألفراد الكنيسة ،إال أن اجلماعة ال ترى أن الزواج هو
شيء مقدس ،حيث إن املسيح  مل يأخذ به ،ويعارضون مسألة مساعدة شخص
على االنتحار ،ويقبلون باإلجهاض يف احلاالت القصوى فقط(.)55
بدأت هذه الفرقة أعماهلا يف نيوزيلندا ،يف العقد األول من القرن التاسع
عشر ،بتقديم العون للمحتاجني ،ويف 1883م عقدوا اجتماعهم األول يف مدينة
دنيدن ،ثم قام إرنيست هولداواي وزوجته ،بالتبشري بعقائدهم بني أفراد الشعب
املاوري ،يف منطقة وانقانوي ،إال أن املاوريني يف املناطق األخرى من نيوزيلندا ،مل
يقبلوا بها ،ولكن وخالل سنوات القرن العشرين ،قدمت هذه الفرقة خدمات،
وبرامج تعليمية ،وتأهيلية عديدة ،جلميع أفراد الشعب النيوزيلندي ،وخصوصًا
( )55ايفظر مل يد نيا حول هذه الطائفة :املوسو ة العرنية العاملية ،وجدد حياتك ص.183
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الفقراء منهم ،فتم بذلك قبوهلم من قبل الكثري من فئات الشعب ،وكما هو واضح يف
التعداد السكاني النيوزيلندي العام يف 2006م ،فإن جليش اخلالص ما يقرب من
( )493 ،11من األتباع بنسبة  ،%27 ،0ويف عام2013م تناقص العدد إىل (،9
 )162بنسبة  %21 ،0من سكان دولة نيوزلندا.
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اخلامتة:
ولعلى أوجز يف هذه اخلامتة أهم نتائج هذا البحث:
 سعة انتشار النصرانية يف أحناء العامل على اختالف طوائفها. البذل والسعي غري احملدود للدعوة إىل التنصري ونشر النصرانية ،وذلكباختالف الوسائل والطرق ،سواء ببناء املدارس واملستشفيات،
واخلدمات االجتماعية ،واإلنسانية ،أو عن طريق اإلعالم واستغالله
لنشر هذه الديانة.
 مع هذا البذل والسعي للدعوة إىل النصرانية ،إال أنك تلحظ كثرة تفلتالنصارى من نصرانيتهم ،فالنسب هلذه الديانة تتناقص سيما يف الدول
األوروبية.
 هذا األمر ينطبق على دولة نيوزلندا ،فحسب اإلحصاءات واألرقاماألخرية ،قد اخنفضت نسبة النصارى عن عام 1991م ،حيث كانت
نسبتهم آنذاك تصل إىل  %02 ،69من املسجلني يف التعداد السكاني،
ويف عام 2013م تناقصوا إىل  %47 ،43من سكان دولة نيوزلندا.
 نلحظ يف دولة نيوزلندا جتربة ظاهرة ،على حرص النصارى على نشرديانتهم ،وتوليهم زمام أمر الدولة.
 يلحظ كل مطلع أن معرفة أمة اإلسالم بالديانة النصرانية ،تقتصر فقطعلى بعض املتخصصني ،فكثري من الناس ال يعلم عن معتقدات
النصارى وطوائفهم شيئًا.
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 كما أن معرفة النصرانية تسهل للداعية دعوة أصحاب تلك الطائفةاملنحرفة ،وفهم مواضع احنرافها ،ومكمن فسادها.
 قلة هذه املعرفة بالنصرانية ،أحدثت لكثري ممن يزورون البالد األوروبية،أو يلتقون بالنصارى كثريًا من التذبذب والسؤال عن هذه الطوائف.
 أوجب علينا هذا العصر سيما مع كثرة االختالط بالنصارى ،سواء منيأتون إىل ديارنا ،أو نقدم إىل ديارهم ،كما يف برامج االبتعاث ،من
يُبصر ويُعرف حبقيقة تلك الديانة وطوائفها.
 كما جيب علينا أن نعلم أن النصرانية من حيث أصوهلا ،هي كديناإلسالم مبنية على التوحيد ،وااللتزام بالشرائع السماوية ،وهذا ما كان
عليه نيب اهلل عيسى  ،وأوائل النصارى من حوارييه ،لكن بعد ما
حصل هلذه الديانة من التحريف ،جاءت معتقداتهم خليط من املعتقدات
الوثنية اليت ال متت للتوحيد واإلميان بصلة.
 تنحصر أهم مصادر النصرانية يف الكتاب املقدس بعهديه القديمواجلديد ،واجملامع النصرانية ،اليت عقدت لتقرير التثليث ،واالحنراف
عن التوحيد.
 توالت البعثات التنصريية على دولة نيوزلندا ،ومع هذه احلمالتانتشرت طوائف كثرية فيها ،لكل طائفة معتقداتها اخلاصة بها.
 أشهر الطوائف انتشارا يف نيوزلندا هي طائفة اإلجنليكانية ،والكاثوليكية،والربسبتارية.
وبعد ذكري ألهم نتائج البحث ،أشري إىل أهم املقرتحات والتوصيات:
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 أوالً :البد أن يُعلم أن هذه الطوائف احلادثة يف النصرانية ،أفسدتالنصرانية الصحيحة ،واليت تقوم على عبادة اهلل وحده ،وتبشر بنبينا
حممد  ،لذا كان من املهم إبراز هذه العقيدة احلقة ،وبيان فساد تلك
الطوائف األخرى بنفسها ،وعلى النصرانية الصحيحة أيضًا.
 ثانيًا :العمل على مقاومة املد التبشريي للنصرانية ،وبذل اجلهود ،وطرقكآفة الوسائل ألجل ذلك.
 رابعًا :السعي احلثيث إلدخال اإلسالم لبالد الغرب ،ونشر تعاليمه،حتى يعرف الناس احلق يف دين اهلل ،ويفرقوا بينه وبني النصرانية اليت
بنيت على الشرك.
 خامسًا :جيب على من ينوي الذهاب لبالد الغرب النصراني ،أن يتعلماملهم عن الديانة النصرانية ،وأهم طوائفها ،وكيفية التعامل معهم ،سيما
طالب البعثات الدراسية ،والذين أقرتح هلم إقامة دورات يف هذا اجملال
حتى يعيش الطالب معتزًا بدينه ،سليمًا من لوثة التأثر بأي فكرٍ أو معتقد
أو سلوك.
 سادسًا :حبذا إقامة الدراسات العقدية واإلحصائية للديانة النصرانية يفالبالد الغربية ،ملا هلا من أهمية بالغة للقادمني هلذه الديار من الدارسني
وغريهم ،واملقيمني يف ديار الغرب من املسلمني.
هذا بإمجال أهم نتائج وتوصيات هذا البحث الذي أسأل اهلل جل وعال أن
يبارك فيه ،وينفع به ،وأن جيعله صاحلًا خالصًا لوجهه الكريم ،وأن يعصمنا من الزلل
واخلطأ ،وأن يعيذنا من فتنة القول والعمل ،ويسلك بنا سبيل التوفيق والسداد إنه
مسيع عليم .وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب لعاملني.

فهرس املصادر:
 االختالف واالتفاق بني إجنيل برنابا واألناجيل األربعة ،تأليف :عبد الرمحنحممد عوض ،طبعة القاهرة ،دار البشري.
 االختالفات يف الكتاب املقدس ،تأليف مسري سامي شحاتة ،القاهرة1425هـ.
 اختالفات يف تراجم الكتاب املقدس وتطورات هامة يف املسيحية ،تأليف:أمحد عبد الوهاب ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،مكتبة وهبة1407 ،هـ -
1987م.
 األديان يف كفة امليزان ،تأليف :حممد فؤاد اهلامشي ،نشر :دار الكتابالعربي القاهرة.
 أصول الفرق واألديان واملذهب الفكرية ،تأليف الدكتور :سفر عبد الرمحناحلوالي ،الناشر مركز البحوث والدراسات ،البيان1431 ،هـ 2010-م.
 األصولية اإلجنيلية نشأتها وغايتها وطرق مقاومتها ،لصاحل بن عبد اهللاهلذلول ،الناشر :دار املسلم  -الرياض  -الطبعة :األوىل1416 :هـ.
 األصولية اإلجنيلية ،تأليف حممد السماك ،نشر مركز دراسات العاملاإلسالمي1991 ،م.
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 األناجيل األربعة ورسائل بولس ويوحنا تنفي ألوهية املسيح كما ينفيهاالقرآن ،لسعد رستم ،رسالة ماجستري يف الدراسات اإلسالمية من جامعة
البنجاب (الهور) ،إسالم آباد باكستان1417 :هـ 1997 -م.
 تاريخ املسيحية «فجر املسيحية» تأليف :حبيب سعيد ،طباعة دار التأليف،والنشر :للكنيسة األسقفية.
 ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل ،تأليف :صاحل بن احلسني اجلعفرياهلامشي ،دراسة وحتقيق :حممود عبد الرمحن قدح ،الناشر :مكتبة
العبيكان ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل:
1419هـ 1998-م.
 التعريف بالنصرانية ،كتاب ضمن كتب املوسوعة الشاملة .CD التّنصري عرب اخلدمات التفاعليّة لشبكة املعلومات العامليّة  -دراسة عقديّة(رسالة ماجستري) ،إعداد :حممد بن موسى اجملممي ،إشراف :عبد اهلل بن
عمر العبد الكريم ،الناشر :رسالة ماجستري كلية الرتبية ،جامعة امللك
سعود ،اململكة العربية السعودية ،عام النشر1433 :هـ.
 جدد حياتك ،املؤلف :حممد الغزالي ،الناشر :دار نهضة مصر ،الطبعة:األوىل.
 اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،لشيخ اإلسالم :أمحد بن عبد احلليمبن تيمية الناشر :دار العاصمة  -الرياض  -الطبعة األوىل1414 :هـ،
حتقيق :د .علي حسن ناصر ،د .عبد العزيز إبراهيم العسكر ،د .محدان
حممد.
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 احلضارة اإلسالمية بني أصالة املاضي وآمال املستقبل ،مجع وإعداد :عليبن نايف الشحود ،ضمن كتب املوسوعة الشاملة .CD
 احلملة الصليبية على العامل اإلسالمي والعامل (اجلذور  -املمارسة -سبل املواجهة) ،املؤلف :يوسف العاصي إبراهيم الطويل ،الناشر :صوت
القلم العربي ،مصر ،الطبعة :الثانية1431 ،هـ 2010 -م.
 دراسات يف األديان اليهودية والنصرانية ،تأليف الدكتور :سعود بن عبدالعزيز اخللف ،الطبعة اخلامسة ،نشر دار أضواء السلف الرياض ،عام
1427هـ 2006-م.
 الدعوة اإلسالمية تستقبل عامها اخلامس عشر ،للشيخ :حممد الغزالي،الناشر :دار نهضة مصر ،الطبعة :األولي.
 دليل العقول احلائرة يف كشف املذاهب املعاصرة ،املؤلف :حامد بن عبداهلل العلي ،كتاب إكرتوني ،تاريخ النشر 1429هـ.
 رسائل يف األديان والفرق واملذاهب ،تأليف الشيخ :حممد بن إبراهيماحلمد ،الناشر :دار ابن خزمية الرياض ،الطبعة األوىل1427 ،هـ -
2006م.
 صحيح البخاري« ،اجلامع الصحيح» ،لإلمام حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،حسب ترقيم فتح الباري ،نشر :دار الشعب –
القاهرة ،الطبعة :األوىل1407 ،هـ 1987-م.
 صحيح مسلم ،لإلمام أبي احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيقحممد فؤاد عبد الباقي .الطبعة األوىل :أستنبول :املكتبة اإلسالمية 1374هـ.
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 العقائد النصرانية ،كتاب مجع فيه مقاالت وأحباث لكبار أهل العلم وبعضاملتخصصني يف النصرانية ،ضمن كتب املوسوعة الشاملة .CD
 العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية ،حملمد طاهر التنري البريوتي ،حتقيق :حممدعبد اهلل الشرقاوي ،نشر دار الصحوة القاهرة.
 عقيدة اخلطيئة األوىل وفداء الصليب ،للباحث وليد املسلم ،كتاب إكرتوني،ومن ضمن كتب املوسوعة الشاملة  ،CDتاريخ النشر 2011م.
 العلماء يردون على أسطورة هرجمدون «هل انتهى عمر أمة اإلسالم»؟ بقلم:محدي شفيق ،رئيس حترير جريدة النور اإلسالمية ،كتاب إكرتوني ومن
ضمن كتب املوسوعة الشاملة .CD
 قصة احلضارة ،املؤلف :وِل ديورانت = ويليام جيمس ديورانت ،تقديم:الدكتور حميي الدّين صابر ،ترمجة :الدكتور زكي جنيب حممُود وآخرين،
الناشر :دار اجليل ،بريوت

 -لبنان ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة

والعلوم ،تونس ،عام النشر1408 :هـ 1988 -م.
 كيف تطورت العالقة بني اليهود والنصارى من عداوة إىل صداقة؟ ،تأليف:سليمان بن صاحل اخلراشي ،كتاب إكرتوني ،تاريخ النشر1423 :هـ.
 ملاذا يكرهونه؟ األصول الفكرية ملوقف الغرب من نيب اإلسالم  ،تأليف:الدكتور باسم خفاجي ،نشر :املركز العربي للدراسات اإلنسانية.
 اهلل جل جالله واحد أم ثالثة ،تأليف الدكتور :منقذ بن حممود السقار،الناشر :دار اإلسالم للنشر والتوزيع ،عام1428 :هـ 2007 -م.
 جملة البيان ،جملة إسالمية سياسية تهتم بالقضايا اإلسالمية وكتابات املفكريناملسلمني وتصدر من لندن عدد «.»198
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 جملة جامعة أم القرى ،لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ،جملة دوريةعلمية حمكمة ،العدد «.»10
 حماضرات يف النصرانية ،تأليف :حممد أبو زهرة ،طباعة دار الفكر العربي،القاهرة.
 حماضرات يف مقارنة األديان ،تأليف :أمحد إبراهيم خليل ،الطبعة األوىل،القاهرة دار املنار ،عام 1409هـ 1989-م.
 املسيحية ،تأليف الدكتور :أمحد شليب ،مكتبة النهضة املصرية ،الطبعةاخلامسة1977 ،م.
 مصادر النصرانية دراسة ونقدًا ،تأليف الدكتور :عبد الرزاق بن عبد اجمليداألرو ،الناشر :دار التوحيد الرياض ،الطبعة األوىل 1428هـ 2007-م.
 املفصل يف الرد على شبهات أعداء اإلسالم ،مجع وإعداد :علي بن نايفالشحود ،ضمن كتب املوسوعة الشاملة .CD
 من هم األدفنتست السبتيون؟ والرد على عقائدهم اخلاطئة ،بقلم األنبابيشوى ،كتاب اكرتوني ،نشر عام 2000م.
 مناظرة بني اإلسالم والنصرانية ،تأليف :خنبة من علماء املسلمني ،الطبعة:األوىل ،نشر :الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة
واإلرشاد ،تاريخ النشر1407 :هـ.
 املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة ،تأليف الدكتور :ناصر بن عبد اهللالقفاري ،والدكتور :ناصر بن عبد الكريم العقل ،الناشر :دار الصميعي
الرياض ،الطبعة األوىل 1413هـ 1992-م.
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 موسوعة الرد على املذاهب الفكرية املعاصرة ،مجع وإعداد :علي بن نايفالشحود ،ضمن كتب املوسوعة الشاملة .CD
 املوسوعة العربية العاملية .عمل موسوعي ضخم اعتمد يف بعض أجزائه علىالنسخة الدولية من دائرة املعارف العاملية  .World Book Internationalضمن
كتب املوسعة الشاملة.
 املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،من إصداراتالندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،أشراف الدكتور :مانع بن محاد اجلهين،
نشر :دار الندوة العاملية للطباعة والنشر ،الطبعة اخلامسة1424 ،هـ -
2003م.
 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،املؤلف :عبد الوهاب املسريي،نشر :دار الشروق – مصر ،عام 1999م.
 النصرانية من التوحيد إىل التثليث ،تأليف الدكتور :حممد أمحد احلاج،نشر :دار القلم ،دمشق ،ودار الشامية ،بريوت ،عام 1413هـ 1992-م.
 النصرانية وإلغاء العقل ،تأليف :يزيد محزاوي اجلزائري ،نشر دار اإلميان،اإلسكندرية ،مصر.
 هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ،لإلمام حممد بن أبي بكر بن قيماجلوزية ،الناشر :اجلامعة اإلسالمية  -املدينة املنورة.
 اليهودية واملسيحية ،تأليف الدكتور :حممد ضياء الرمحن األعظمي،الناشر :مكتبة الدار باملدينة املنورة ،الطبعة األوىل 1409هـ 1988-م.
 اليهودية ،تأليف الدكتور :أمحد شليب ،مكتبة النهضة املصرية ،الطبعةالثامنة1988 ،م.
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: وكتب أجنبية،مواقع الكرتونية
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Christianity in New Zealand
Dr. Ali bin Omar bin Mohammed Alsuhaibani
A professor in the department of Islamic creed and modern doctrines
The college of Shariea and Islamic studies at Alqassim university

Abstract. The summary of the research of Christianity in New Zealand:
The research aims is giving a brief survey about Christianity in New Zealand including the
appearance of Christianity in New Zealand and the Christian sects there. In addition to the most common
beliefs of these sects ،their numbers and geographical distribution. This survey also includes a general
idea about Christianity in the world as the Christian sects in New Zealand are similar to those in the
world. To clarify this ،this research includes an introduction and two subjects:
The introduction shows the importance of the topic and its problems and that it is a statistical study
that indicates some of the beliefs of the Christian sects in New Zealand that distinguish between these
sects ،it also opens the door to know about Christianity in other countries in the world. The introduction
also clarifies that the appearance of Christianity in a certain country and being careful to spread it
indicates the intention of christanization. In addition to showing the level of the spread of the
christanization and the place of its existence. The introduction also includes a brief idea about New
Zealand as a country. The first subject talks about Christianity in New Zealand including: First ،a general
definition of Christianity ،some of its beliefs and ideas. Second: the most important sources of
Christianity and that Christian have two main source from where they take most of their religious dogmas
and legislations: first ،the Holy Book which includes the Old Testament and the New Testament. Second ،
the Christian issues. They believe in all the legislative issues in it whether in dogma or provisions and
they don't agree upon its number the third issue in the first subject is a clarification of the history of
Christianity referring back to the ninth century when Christianity parted into bands and sects the main of
which were as Anglican ،Catholic ،Roman ،Methodism and many more. The fourth issue is a clarification
of the most important places of these sects and bands in New Zealand. The second subject is a bout the
Christian sects in New Zealand. It is divided into four requirements:
Catholics ،Protestants ،Orthodox ،and another Christianity sects. Under these requirements ،a
clarification of these sects including their beliefs ،main characters ،the beginning of its appearance in
New Zealand in addition to the percents and places of their existence.
At the end of the research I become clear with the results of the research. .
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)4ص ص ( ،1742-1693شوال 1436هـ/يوليو 2015م)

تعديل الناقد للراوي وعدم كتابته عنه
مقاربة األحوال واألسباب

د .عبدهللا بن فوزان بن صاحل الفوزان

األستاذ املشارك يف السنة وعلومها جبامعة طيبة
ملخص البحث .تعديل الناقد للراوي وعدم كتابته عنه ،مقاربة األحوال واألسباب.
د .عبد هللا بن فوزان بن صاحل الفوزان ،األستاذ املشارك يف جامعة طيبة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
قسم الدراسات اإلسالمية.
نص األئمة على تعديلهم وصرحوا أبهنم مل يكتبوا عنهم ،وتلمس أسباب ذلك.
مجع بعض الرواة الذين ّ
أهم نتائج البحث:
 -1عناية األئمة – رمحهم هللا تعاىل – يف تدوين احلديث وحتمله.
 -2تنوع وجوه التحمل اليت قام هبا الرواة.
 -3عدم التالزم بني تعديل الراوي وكتابة حديثه ،فضالا عن الرواية عنه.
َّ -4
جرحا يف حقه ،خبالف ترك حديثه فاألصل فيه أنه جرح.
أن عدم الكتابة عن الراوي ال تعد ا
َّ -5
أعذارا لألئمة يف عدم كتابتهم عن بعض الرواة الذين حكموا هم بتعديلهم.
أن مثة ا
أسباب و ا
َّ -6
أن اإلمام الناقد قد يرتك الكتابة عن را ٍو ويكتب عنه غريه ممن هو ُّ
حتري.
أكثر ا
أشد منه شرطاا ،و ُ
َّ -7
أن بعضهم ندم على ترك الكتابة عن الراوي؛ ولذا كتب حديثه بواسطة فنزل إسناده من طريقه.
 -8لعل أوضح ما يعلل به ترك الكتابة عن مجلة من الثقات ثالثة أعذارَّ :
أن اإلمام استغىن بغريهم عنهم،

أو طلباا للعلو ،أو مل يتهيأ له السماع منه وكتابة حديثه ،وهذا يف الرتاجم اليت ليس فيها إشارة إىل سبب.
 -9وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلَّم على نبينا حممد وآله وصحبه.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني،
وعلى آله ،وصحبه ،ومن تبعهم وسلك سبيلهم إىل يوم الدِّين ،أما بعد:
فإنَّ كتابة احلديث النبوي أخذت ضروبًا شتى ،ومناهج متعددة ،فكان مِنْ
األئمة مَنْ يكتب حديث الراوي قبل أن يسمعه( ،)1وآخرون يسمعون ثم يكتبون(،)2
وطائفة ثالثة رمبا مسعوا ومل يكتبوا ،ونتيجةً لذلك اختلفت صور التحمل واألداء عن
الرواة ،واليت أنتجت لنا أنواعًا من احلديث خمتلفة.
وال ريب أنَّ الكتابة أوسع من الرواية ،فكانوا يكتبون حديث الثقة و َمنْ دونه،
حتى كتبوا أحاديث الضعفاء واملرتوكني ليعرفوها ،ولكنهم مل حيتجوا إالَّ بأحاديث من
يدخل يف مجلة الثقات دون مَنْ سواهم.
ويف شأن الكتابة عن الثقات وغريهم خُصَّ بعض الَّنقَلة بأوصاف متباينة،
ف بالرواية عن الثقات فقط ،ويف مقابل ذلك َمنْ انُتقِد ألخذه عن كل
ص َ
ففيهم َمنْ وُ ِ
ضَرْبٍ ،وبني هذين احلالني أحوال وتطبيقات متفاوتة ،مألت كتب االصطالح،
والرواية ،والعلل ،والرتاجم.

أتيت حممد بن َّ
يوما ،فقال يل :قد كتبت جزءاا من حديثك
( )1من أمثلة ذلك قول أيب حامتُ " :
املصفى احلمصي ا
أت عليه" ،ينظر :اجلرح والتعديل ( / 1
فقلت :إمنا جئنا لنسمع منك ،فلم يدعين حىت قر ُ
فح ّدثين بهُ ،
 ،) 361بل رمبا يكتب الواحد منهم حديث الراوي وال يتمكن من مساعه منه ،ومن هذا قول خالد بن
عبد هللا الواسطي" :كتبت حديث األعمش ومل أمسع منه" .ينظر :التاريخ الكبري ( .) 74 / 1
( )2قد يقال إن هذه الصورة أكثر وأشهر ،ومن ذلك قول وكيع بن اجلراح" :كنا نعدها عند سفيان مث نكتب يف
البيت ،وكان حيىي بن ميان يعقد خيطاا  -يعىن ُّ
يعد به احلديث عند سفيان  -مث يذهب إىل البيت فيحل
عقد اة ويكتب حديثاا" .ينظر :اتريخ بغداد (.) 185 / 16
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لكن الذي قد يستوقف الناظر صورتان من صور التحمل هما :أ ْن ي َع ِّدل الناقد
ص ِّرح بعدم الكتابة عنه ،بله الرواية ،يقابلها أ ْن جيرحه وحيمل عنه شيئا من
الراوي وي َ
مروايته.

وقد بدا لي دراسة الصورة األوىل؛ إذ وقفتُ على نصوص متعددة جلملة من
األئمة يصرِّحون فيها بتعديل الراوي مقرونًا بصريح لفظ ينفون فيه كتابتهم عنه.
أمهية البحث:
وتبدو لي أهمية تناول مثل هذا يف اآلتي:
 - 1كونه مل يسبق طرقه ومجعه – حسب علمي –.
ال عن الرواية
 - 2رمبا فهم التالزم بني تعديل الراوي والكتابة عنه ،فض ً
حلديثه.
 - 3أنَّ ترك الكتابة قد يشتبه بعدم الكتابة ،وبينهما فَرْقٌ بال شك ،فعدم
الكتابة ال يستلزم اجلرح خبالف الرتك.
 - 4أنَّ هذه الدراسة تسهم يف توضيح شيء من منهجيات التحمل أو عدمه يف
زمن الرواية.
 - 5أنَّ مجع هؤالء الرواة يف موضع واحد يفتح آفاقًا للتأمل والنظر يف كون
اإلمام الناقد قد يتعمد عدم الكتابة ألسباب رمبا ال يتضح لنا شي ٌء منها إال بإمعان نظر.
أهداف البحث
أوالً :جتلية صورة من اجلوانب التطبيقية ملفهوم الكتابة عن الراوي عند النقاد.
ثانيًا :توضيح التطبيق العملي يف اجلمع بني تعديل الراوي وعدم الكتابة عنه.
ثالثًا :تبيُّن األسباب والعلل اليت من أجلها مل يكتبوا عن أولئك الرواة.
أن عدم الكتابة ال يستلزم جرح الراوي.
رابعًا :تأكيد َّ

عبدهللا بن فوزان بن صاحل الفوزان

1696

حدود البحث
كتبتُ البحث وفق احلدود التالية:
 مجع مجلة من الرواة الذين حكم األئمةُ النُّقَّاد بتعديلهم وصرَّحوا بأنهم مل
يكتبوا عنهم ،وال أدَّعي االستيعاب ،فلو استُقصي املوضوع بكل أبعاده لبلغ حبثًا
أمات املصادر.
ت حرصت على عدم الفوت السيما يف َّ
أكادمييًا لرسالة علمية ،وإن كن ُ
 تركت مجلة من الرواة – وهم يف كُنَّاشة( )3البحث – إما لعدم صراحة لفظ
التعديل ،أو الختالف كالم الناقد فيه ،أو خلطأ يف نسبة القول إليه ،أو غري ذلك.
 املراد بالتعديل :مطلقه ليشمل أي لفظ يدخل يف مراتبه املعروفة ،وأقصد
بالتعديل التوثيق لكين عبَّرت بذلك لئال يفهم قصره على لفظ التوثيق االصطالحي،
أن لفظ التعديل هو األصل يف االستعمال.
كما َّ
أال يكون عدم الكتابة لسبب آخر ال يرجع إىل التوثيق.
َّ 
 أال خيتلف قول اإلمام يف الراوي جرحًا وتعديالً؛ إذ لو جرحه لكان تفسريًا
لعدم الكتابة.
 أنْ يكون لفظ التعديل صرحيًا؛ ولذا استبعدت من الرواة من وُصِف بلفظ
حمتمل؛ كلفظ (شيخ) عند أبي حامت.
خطة البحث
وقد رمست اخلطة يف مقدمة ،ومبحثني ،ويف اخلتم خامتة ،يليها الفهارس:


املقدمة ،وتشتمل على أهمية البحث ،واألهداف املرجو حتقيقها ،ثم

احلدود ،يلي ذلك خطة العمل ،واملنهج الذي اتبعته يف الكتابة.
( )3ال ُكنَّاشة :أوراق ُُتعل كالدفرت تُقيد فيها الفوائد والشوارد للضبط .ينظر :اتج العروس (.)369 / 17
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املبحث األول ،وفيه مطلبان:

املطلب األول :حديث الراوي بني الكتابة والرواية
املطلب الثاني :أسباب عدم كتابة حديث الراوي العدل


املبحث الثاين :تراجم الرواة الذين عدهلم األئمة ومل يكتبوا عنهم



اخلامتة



الفهارس
منهج البحث

وقد كتبت أسطر البحث وفق هذه اخلطوات:
 ذكرت يف املطلب األول من املبحث األول إشارات نظرية حول كتابة حديثالراوي وروايته.
 ثم ذكرت يف املطلب الثاني أسباب عدم الكتابة عن الراوي العدل. أوردت يف املبحث الثاني تراجم الرواة الذين عدَّهلم األئمة ومل يكتبوا عنهم،ورتبتهم حسب حروف اهلجاء.
 ترمجت لكل راوٍ ترمجة موجزة ،اقتصرت فيها على عناصر الرتمجةالرئيسة.
 إنْ كان الراوي من رجال الكتب الستة ذكرت َم ْن أخرج له منهم. ثم ذكرت يف احلاشية أهم مصادر ترمجته. أوردت بعد هذا أشهر شيوخه وتالميذه. أذكر أهم عبارات اجلرح والتعديل فيه ،ورمبا اقتصرت على عبارة جامعة يفبيان حاله – وغالبًا – من كالم ابن حجر.
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 بعد ذلك أسوق نص كالم اإلمام يف تعديله وأنه مل يكتب عنه ،وميزته يف كلالبحث جبعل خط حتته.
 إذا أطلقت اإلحالة إىل ابن أبي حامت ،والذهيب ،وابن حجر ،فاملراد يف:اجلرح والتعديل ،والكاشف ،والتقريب.
ومن هللا تعاىل أستمد العون والتوفيق والسداد ،وأ ْن جيعل عملي صالا ،ولوجهه

خالصا ،آمني.

املبحث األول
وفيه مطلبان:
املطلب األول :حديث الراوي بني الكتابة والرواية
الكتابة قيد العلم ،واحملدثون  -رمحهم اهلل  -عُنوا بتقييد العلم عن أهله،
ٍّ ومسني ،وال طُلَّاب شهرة
وكتابته عن محلته ،ومل يكونوا حُطَّاب ليل يكتبون كل غث
يرقمون استكثارًا وافتخارًا ،بل كانوا ينقِّبون أشدَّ التنقيب عن الرجل قبل األخذ عنه.
ولذا مل حيتجوا إالَّ حبديث الثقات ،مع أنهم كتبوا عن الثقة ومن دونه.
قال ابن الصالح يف شروط من تقبل روايته" :أمجع مجاهري أئمة احلديث
ال ،ضابطا ملا يرويه،
والفقه على :أنه يشرتط فيمن حيتج بروايته أن يكون عد ً
ال ،ساملًا من أسباب الفسق وخوارم املروءة،
وتفصيله :أنْ يكون مسلمًا ،بالغًا ،عاق ً
متيقظًا غري مغفل ،حافظًا إن حدَّث من حفظه ،ضابطًا لكتابه إن حدَّث من كتابه"(.)4

( )4مقدمة ابن الصالح ص ( ،)288وينظر :تدريب الراوي (.)505 / 1
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وكان األئمة يكتبون عن الرجل وإن مل يرووا عنه ،فليس عندهم تالزم بني
ال عن االحتجاج والقبول()5؛ ولذا اشتهر يف اصطالحهم  -ال
الكتابة والرواية ،فض ً
سيما أبو حامت الرازي  -املقولة املشهورة (يكتب حديثه وال حيتج به) ،بل يصرِّح
الواحد منهم بأنه كتب عن فالن وترك حديثه فلم حيدِّث عنه به.
قال علي بن املديين " :قلت ليحيى بن سعيد :محلت عن حممد بن أبي
حفصة؟ قال :نعم ،كتبت حديثه كلَّه ثم رميتُ به بعد ذلك"(.)6
وقال أبو زرعة الرازي يف القاسم بن حممد بن أبي شيبة" :كتبتُ عنه ،ومل
أحدِّث عنه بشيءٍ" .وقال أبو حامت عنه أيضًا" :كتبتُ عنه ،وتركتُ حديثه"(.)7
يقول ابن رجبَ " :فرْقٌ بني كتابة حديث الضعيف وبني روايته؛ فإنَّ األئمة
جرنا بها التنور،
سَ
كتبوا أحاديث الضعفاء ملعرفتها ومل يرووها ،كما قال حييىَ :
وكذلك أمحد خرَّق حديث خلق ممن كتب حديثهم ومل حيدِّث به"(.)8
ورمبا استُشكل هذا الصنيع من األئمة.
يقول اإلمام النووي" :قد يقال :مل حدَّث هؤالء األئمة عن هؤالء مع علمهم
بأنهم ال حيتج بهم؟ وجياب عنه بأجوبة:
أحدها :أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها؛ لئال يلتبس يف وقت عليهم أو
على غريهم ،أو يتشككوا يف صحتها.
( )5وهذا يف الغالب ،وما وجد من نصوص يفهم منها املالزمة؛ كقول أيوب عن عكرمة موىل ابن عباس " :لو مل
يكن عندي ثقة مل أكتب عنه" ( اجلرح والتعديل  ،) 8 / 7فحمولة على كتابة االحتجاج والقبول ال
مطلق كتابة حديث الراوي.
( )6ينظر :هتذيب التهذيب (.)123 / 9
( )7ينظر :اجلرح والتعديل (.)120 / 7
( )8شرح علل الرتمذي (.)384 / 1
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الثاني :أن الضعيف يكتب حديثه ليعترب به أو يستشهد  -كما قدَّمناه يف فصل
املتابعات  -وال حيتج به على انفراده.
الثالث :أنَّ روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل
فيكتبونها ثم مييِّز أهل احلديث واإلتقان بعض ذلك من بعض ،وذلك سهل عليهم
معروف عندهم ،وبهذا احتج سفيان الثوري رمحه اهلل حني نهى عن الرواية عن
الكليب ،فقيل له :أنت تروي عنه؟ فقال :أنا أعلم صدقه من كذبه.
الرابع :أنهم قد يروون عنهم أحاديث الرتغيب والرتهيب ،وفضائل األعمال،
والقصص ،وأحاديث الزهد ومكارم األخالق ،وحنو ذلك مما ال يتعلق باحلالل
واحلرام وسائر األحكام وهذا الضرب من احلديث جيوز عند أهل احلديث وغريهم
التساهل فيه ،ورواية ما سوى املوضوع منه والعمل به؛ ألن أصول ذلك صحيحة
مقررة يف الشرع معروفة عند أهله.
وعلى كل حال :فإن األئمة ال يروون عن الضعفاء شيئًا حيتجون به على انفراده
يف األحكام ،فإنَّ هذا شيء ال يفعله إمام من أئمة احملدثني ،وال حمقق من غريهم من
العلماء"(.)9
وقد جرى واشتهر يف االصطالح عباراتٌ وألفاظٌ تثبت الكتابة أو الرواية عن الراوي
أو تنفيهما عنه؛ كقوهلم (يكتب حديثه) أو (ال يكتب حديثه) ،و (حدَّث عنه فالن) أو (مل
حيدِّث عنه فالن) ،و (كتبت عنه) أو (مل أكتب عنه) ،و (تركت حديثه) أو (تركت الكتابة
عنه) ،واألصل أنَّ هذه األلفاظ جارية على السَّنَنِ يف اعتبار مدلوهلا جرحًا أو تعديالً.

( )9شـرح صحيح مسـلم ( ،)126-125 / 1وينظر :جمموع الفتاوى ( ،)26 / 18وشرح علل الرتمذي البن
رجب ( ،)387-384 ،371 / 1وقواعد التحديث ص (.)119-117
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لكن الفرق – عند أهل الفن – ظاهرٌ بني اللفظ املقرون بالرتك ،واللفظ الذي
تضمن مطلق النفي؛ إذ األول جارٍ يف مسالك اجلرح ،واآلخر رمبا ال يدخلها أصالً،
واألمثلة اليت أوردتها يف هذا البحث كلها بصيغة النفي فلم تدل على اجلرح فكيف
وقد قرنت بلفظ تعديل.
على أنه قد يُ َراد مع لفظ (الرتك) غري املعنى االصطالحي.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :قوهلم :تركه شعبة ،معناه :أنه مل يرو عنه،
وترك الرواية قد يكون لشبهة ال توجب اجلرح ،وهذا معروف يف غري واحد قد خُرِّج له
يف الصحيح"(.)10
ثم يقال أخريًا :هل من الزم مساع وكتابة حديث الثقة روايته عنه؟
يقول املعلِّمي" :وال مالزمة بني عدم التحديث وعدم اللقاء أو السماع؛ فإن
كث ًريا من الرواة لقوا مجاعةً من املشايخ ومسعوا منهم ثم مل حيدِّثوا عنهم بشيء.
فإن قيل :إمنا ذاك العتقادهم ضعف أولئك املشايخ ، . . .قلت :بل قد يكون
لسبب آخر ،كما امتنع ابن وهب من الرواية عن املفضل بن فضالة القتباني؛ ألنه
قضى عليه بقضية ،وامتنع مسلم من الرواية عن حممد بن حييى الذهلي ملا جرى له معه
يف شأن اختالفه مع البخاري"(.)11
املطلب الثاين :أسباب عدم كتابة حديث الراوي العدل
من خالل ما وقفت عليه من تراجم الرواة وجدت أن غالبها مل يقرن بسبب
عدم الكتابة ،وقد اجتهدت يف تلمس أسباب ذلك ،وأوردت حتت بعضها أمثلة تقرِّب

( )10جمموع الفتاوى (.)349 / 24
( )11التنكيل ( ،)154 / 2وينظر :ميزان االعتدال ( ،)70 / 3وهتذيب التهذيب ( ،)203 / 7وضوابط اجلرح
والتعديل عند احلافظ الذهيب (.)690-688 / 2
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ذلك وتوضحه وإن مل تقرتن بتعديل ،لكنها تبيِّن أن مثل هذا السبب قد جرى اعتباره
عند األئمة ،فمن هذه األسباب:
-1

كونه مل يتهيأ له السماع من ذلك الراوي فلم يكتب عنه شيئا.

وهذا يف احلقيقة سبب عام ميكن التفسري به ،فإذا تصورنا احلالة العلمية يف ذلك
العصر من كثرة الرواة يف البلدان ،وتفاوت مراتبهم ،وتباين مروياتهم صحةً وضعفًا،
علوًا ونزوالً ،يضاف هلذا ضيق احلال املادية على بعض احملدثني ،وكذا شح الورق
واملداد؛ إذ يضن الواحد منهم مبا معه ليكتب فيه أعلى ما يسمع أمكن لنا أنْ نسبِّب
مبثل هذا.
-2

أن يرتك الكتابة عنه ألمر خارج عن صفة العدالة التامة.

قال عبد اهلل بن أمحد يف شأن حييى بن صاحل الوُحاظي" :قال أبي :مل أكتب
عنه؛ ألني رأيته يف مسجد اجلامع يُسيء الصالة"(.)12
وجاء حبانُ بن عمَّار إىل إبراهيم بن سعد ليكتب عنه قال" :فرأيته يبزق يف
املسجد ،فخرجتُ ومل أكتب عنه"(.)13
-3

أَّل يكتب عنه لظنه أنه مستغ ٍن عما عنده ،أو َّلشتغاله حبديث غريه مث

يندم على ذلك.

ومن أمثلة ذلك صنيع اإلمام أمحد مع سعيد بن الربيع العامري – وسيأتي يف
الرتاجم .-
إال يسريًا ثم يندم؛ كصنيع أبي زرعة مع إسحاق
ويف معنى هذا أالَّ يكتب عنه َّ
بن بشر البزَّار الرازي ،يقول ابنُ أبي حامت" :مسعتُ أبى يقولُ :كتبتُ عن إسحاق ابن
( )12ينظر :هتذيب التهذيب (.)231 / 11
( )13ينظر :اتريخ بغداد (.)171 / 9
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ى ،فذاكرته ببعض ما كتبتُ عنه فرأيته
بشر البزَّار ،قال :وكتب عنه أبو زرعة شُو ً
يتلهَّف عليه"(.)14
-4

َّل يكتب عنه طلبا للعلو ،أو كون الراوي ليس ابملنزلة العليا من اإلتقان

والضبط.
ومن أمثلة األول قول ابن أبي حامت يف القاسم بن عبد اهلل اجلوهري" :حدَّث بعدنا
فلم نكتب عنه"( ،)15وسيأتي مزيد أمثلة يف الرتاجم ميكن محلها على هذا السبب.
-5

َّل يكتب عنه لكونه كان يتساهل يف األخذ والسماع والرواية.

وسيأتي عدم كتابة أمحد حلديث ابن وهب ،وكذا عدم كتابة ابن معني عن
غوث ابن جابر.
-6

أن يكون عدم الكتابة من أجل اَّلعتقاد.

وهذا يف كتب الرتاجم كثري ،ومسألة األخذ عن املبتدعة من املسائل الشهرية يف هذا
الباب ،وقد طال اخلالف حوهلا نظرًا وتطبيقًا ،ومن األمثلة يف ذلك هذه املقاالت:
قال جرير بن عبد احلميد" :رأيت ابن أبي جنيح ومل أكتب عنه شيئًا ،ورأيت
جابرًا اجلعفي ومل أكتب عنه شيئًا ،ورأيت ابن جريج ومل أكتب عنه شيئًا .فقال
رجل :ضيَّعت يا أبا عبد اهلل .فقال :ال ،أما جابر فإنه كان يؤمن بالرجعة ،وأما ابن
أبي جنيح فكان يرى القدر ،وأما ابن جريج فإنه أوصى بنيه بستني امرأة ،وقال :ال
تزوجوا بهن فإنهن أمهاتكم ،وكان يرى املتعة"(.)16

( )14اجلرح والتعديل (.)214 / 2
( )15ينظر :اجلرح والتعديل (.)112 / 7
( )16ينظر :اتريخ بغداد ( ،)187-186 / 8والسري (.)11 / 9
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ي وعليها الزبري بن عدي قاضيًا ،فكتبت عنه
وقال سفيان الثوري" :قدمتُ الرَّ ّ
مخسني حديثًا ،ثم مررت جبرجان وبها جوَّاب التيمي فلم أكتب عنه ،ثم كتبتُ عن
رجل عنه .قلت ألبي نعيم :ولِ َم َلمْ يكتب عنه؟ قال :ألنه كان مرجئًا"(.)17
وقال عبد الرزاق الصنعاني يف إبراهيم بن أبي حييى األسلمي" :ناظرته فإذا هو
معتزلي فلم أكتب عنه"(.)18
وقال أمحد يف شـبابة بن سوَّار" :تركتُه مل أكتب عنه لإلرجاء .قيل له :يا أبا
عبد اهلل وأبو معاوية؟ قال :شبابة كان داعيةً"(.)19
َّ -7ل يكتب عنه لكونه دخل يف ٍ
شيء من أعمال السلطان أو الوَّلايت.
ومن ذلك قول أبي بكر املرُّوذِي" :سألته  -يعين أمحد بن حنبل  -عن
حفص الفَرْخ؟ فقال :مل أكتب عنه ،كان يتتبع السلطان"(.)20
-8

يكون الراوي يف أول أمره مل يشتهر األخذ عنه فيرتكه الناقد.

وسيأتي يف هذا حال أبي حامت مع أبي عبيد القاسم بن سالم.
 -9كون الراوي دخل يف ٍ
شيء من الرأي.
قال أمحد يف عبد اهلل بن داود اهلمداني اخلُرَييب" :رأيت ابنَ داود ومل أكتب
عنه ،كان حيب الرأي"(.)21
بل قال كلمة عامة يف أهل الرأي" :تركنا أصحاب الرأي ،وكان عندهم حديث
كثري فلم نكتب عنهم؛ ألنهم معاندون ،ال يفلح منهم أحد"(.)22
( )17ينظر :اجلرح والتعديل (.)81-80 / 1
( )18ينظر :هتذيب التهذيب (.)158 / 1
( )19ينظر :الكامل ( ،)45 / 4وينظر :اجلرح والتعديل ( ،)535 / 2واتريخ بغداد (.)186 / 8
( )20العلل ومعرفة الرجال رقم (.)11
( )21ينظر :سؤاالت أيب داود له رقم (.)537
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َّ -10ل يكتب عنه لكونه مل يعرفه متاما ،ومل يتبني حاله بوضوح.
وهذا السبب قد يبدو أنه ال وجه له؛ ألنه إذا مل يعرفه فلن يكتب عنه ،وهذا
صحيح لكين قصدتُ إيراد مجيع الصور اليت تبيِّن أنَّ عدم الكتابة ليس جرحًا.
ومن األمثلة على هذا قول ابن معني عن عبد اهلل بن الوليد بن ميمون األموي:
"ال أعرفه ،مل أكتب عنه شيئًا"(.)23
وقال البخاري" :كل رجل ال أعرف صحيح حديثه من سقيمه ال أروي عنه،
وال أكتب حديثه"(.)24
وقال ابن أبي حامت عن عبد اهلل بن عمرو بن أبي أمية البصري" :سألت أبى
عنه؟ فقال :هذا شيخ أدركته بالبصرة ،خرج إىل الكوفة يف بدو قدومنا البصرة فلم
نكتب عنه ،وال أخرب أمره"(.)25
 -11مل يكتب عنه لعدم اإلمكان ،ووجود مانع حال دون ذلك.
واملوانع اليت حتول ومتنع كثرية ،كاملرض ،أو امتناع احملدِّث ،أو كونه عَسِرًا،
وحنوها.
قال أبو حامت عن حرمي بن حفص" :أدركته وهو مريض فلم أكتب عنه"(.)26
وسيأتي يف ثنايا الرتاجم شيء من هذا القبيل.

( )22ينظر :مسائل ابن هانئ رقم (.)2302 ،1930
( )23ينظر :اتريخ الدارمي عن ابن معني رقم ( ،)570ورقم ( ،)965ورواية ابن طهمان عنه رقم ( ،)17واجلرح
والتعديل (.)27 / 9( )570 ،160 / 3
( )24ينظر :العلل الكبري للرتمذي ص (.)423
( )25ينظر :اجلرح والتعديل (.)120 / 5
( )26ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)203 / 9( ،)38 / 5( ،)308 / 3والعلل ومعرفة الرجال – رواية عبد هللا –
رقم (.)4554
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املبحث الثاين :تراجم الرواة الذين عدهلم األئمة ومل يكتبوا عنهم

 -1إبراهيم بن أمحد بن عبد هللا بن يعيش ،أبو إسحاق اهلمذاين(.)27
روى عن :يزيد بن هارون ،وعبد الوهاب بن عطاء ،ونائل بن جنيح ،ومالك
ابن إمساعيل ،وأبى أمية عمرو بن هشام احلراني ،وغريهم.
وروى عنه :حممد بن إسحاق املسوحي ،وزيد بن نشيط ،وعبدوس بن
إسحاق ،وحممد بن خالد الراسيب ،وعبد العزيز بن حممد ،وآخرون.
قال ابن أبي حامت" :مررنا به بهمذان ومل نكتب عنه يف سنة مخس ومخسني
ومائتني ،وانصرفنا يف سنة سبع وقد تويف وكان صدوقًا"(.)28
 -2إبراهيم بن محزة بن حممد القرشي األسدي الزبريي ،أبو إسحاق املدين،

تويف سنة 230ه  ،روى له البخاري ،وأبو داود ،والنسائي يف اليوم والليلة(.)29

روى عن :إبراهيم بن سعد ،وابن أبي حازم ،والداراوردي ،وأنس بن
عياض ،وغريهم.
وعنه :البخاري ،والذهلي ،وأبو زرعة ،وأبو حامت ،والنسائي بواسطة،
وغريهم.
قال ابن سعد" :ثقة صدوق يف احلديث"(.)30
وقال أبو حامت" :صدوق"(.)31
( )27ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)88 / 2واتريخ بغداد (.)489-487 / 6
( )28اجلرح والتعديل ( )88 / 2ويف النص تصحيف ،ينظر :اتريخ بغداد (.)489-487 / 6
( )29ينظر :التاريخ الكبري ( ،)283 / 1واجلرح والتعديل ( ،)95 / 2والثقات ( ،)72 / 8وهتذيب الكمال
( ،)76 /2والكاشف ( ،)131وهتذيب التهذيب ( ،)116 / 1والتقريب (.)170
( )30الطبقات الكبري (.)619 / 7
( )31ينظر :اجلرح والتعديل (.)95 / 2
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قال النسائي" :ال بأس به ،مل أكتب عنه"(.)32
ووجود هذا الرجل يف مشيخة النسائي مستشكل ،لكن لعل هذا من اختالف
ال كلَّ َمنْ لقي من الشيوخ وإنْ مل يكتب عن بعضهم،
نسخ الكتاب فيكون قد كتب أو ً
أو يكون من تصرف الرواة عنه يف هذا الكتاب فحيث لقيه عدُّوه من مشاخيه.
وكون النسائي يلقاه وال يكتب عنه فلعله العتقاده أنه مل يكن بتلك املنزلة،
فلما احتاج حلديثه كتب عنه بواسطة ،وهذا حاصل للنسائي ولغريه من األئمة.
 -3إبراهيم بن خالد بن عبيد القرشي ،أبو حممد الصنعاين املؤذن ،روى له

أبو داود ،والنسائي(.)33

روى عن :سفيان الثوري ،وعمرو بن عون الصنعاني ،وحممد بن ثور،
ومعمر ابن راشد ،وغريهم.
روى عنه :أمحد ،وابن املديين ،وسلمة بن شبيب ،والرمادي ،وغريهم.
ووثَّقه :أمحد ،وابن معني ،والبزَّار ،وابن حبان ،والدارقطين ،وابن
حجر(.)34
وأثنوا عليه خريًا ،وقد أذَّن يف مسجد صنعاء سبعني سنة(.)35
قال ابن معني" :كان صديقًا لي ،وكان ثقةً ،وما كتبتُ عنه حديثًا"(.)36

( )32تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن النسائي رقم (.)97
( )33ينظر :التاريخ الكبري ( ،)284 / 1واجلرح والتعديل ( ،)97 / 2والثقات ( ،)59 / 8وتـهذيب الكمال
( ،)79 / 2والكاشف ( ،)133وهتذيب التهذيب ( ،)117 / 1والتقريب (.)173
السلَمي للدراقطين رقم
( )34ينظر :العلل – رواية عبد هللا – رقم ( ،)3878والثقات ( ،)59 / 8وسؤاالت ُّ
( ،)3وتـهذيب الكمال ( ،)79 / 2وهتذيب التهذيب ( ،)117 / 1والتقريب (.)173
( )35ينظر :الثقات ( ،)59 / 8وتـهذيب الكمال (.)80 / 2
( )36ينظر :العلل ومعرفة الرجال – رواية عبد هللا – رقم ( ،)3878وسؤاالت ابن اجلنيد رقم (.)715
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 -4إبراهيم بن حممد بن العباس القرشي املطليب ،أبو إسحاق الشافعي

املكي ،تويف سنة  237أو 238ه  ،روى له النسائي ،وابن ماجه(.)37

روى عن :محاد بن زيد ،وابن عيينة ،وابن أبي حازم ،وغريهم.
وروى عنه :مسلم خارج الصحيح ،وابن ماجه ،وبقي بن خملد ،وابن أبي
عاصم ،ويعقوب بن شيبة ،وسواهم.
قال حرب الكرماني" :مسعت أمحد بن حنبل حيسن الثناء عليه"(.)38
وقال أبو حامت ،وصاحل بن حممد ،وابن حجر" :صدوق"(.)39
وقال النسائي ،والدارقطين ،والذهيب" :ثقة"(.)40
قال النسائي" :ثقة ،ومل أكتب عنه"(.)41
 -5أمحد بن إسحاق بن زيد بن عبد هللا الضرمي موَّلهم أبو إسحاق

البصري ،تويف ابلبصرة سنة 211ه  ،روى له مسلم ،وأبو داود ،والرتمذي،
والنسائي(.)42

روى عن :محاد بن سلمة ،وعكرمة بن عمار ،وهمام بن حييي ،وأبي
عوانة ،وحييى بن سعيد القطان ،وعدة.
( )37ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)129 / 2والثقات ( ،)73 / 8وهتذيب الكمال ( ،)175 / 2والكاشف
( ،)191وهتذيب التهذيب ( ،)154 / 1والتقريب (.)237
( )38ينظر :اجلرح والتعديل (.)129 / 2
( )39ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)129 / 2وتـهذيب الكمال ( ،)176 / 2والتقريب (.)237
( )40ينظر :سؤاالت السهمي للدارقطين رقم ( ،)181وهتذيب الكمال ( ،)176 / 2والكاشف (.)191
( )41تسمية مشايخ النسائي رقم ( ،)98وهتذيب الكمال ( ،)176 / 2وهتذيب التهذيب ( ،)154 / 1وينظر
التعليق على الرتمجة رقم (.)2
( )42ينظر :التاريخ الكبري ( ،)1 / 2واجلرح والتعديل ( ،)40 / 2والثقات ( ،)3 / 8وهتذيب الكمال (/ 1
 ،)263والكاشف ( ،)6وامليزان ( ،)82 / 1والتهذيب ( ،)14 / 1والتقريب (.)7
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روى عنه :أبو خيثمة ،وابن أبي شيبة ،وعبد بن حُميد ،وغريهم.
ووثَّقه :ابن سعد ،ويعقوب بن شيبة ،وأبو زرعة ،وأبو حامت ،والنسائي(.)43
قال املرُّوذِي" :قيل له  -يعين أمحد بن حنبل  :-كتبتَ عن أمحد بن
إسحاق احلضرمي؟ قال :ال ،تركتُه على عمد .قيل له :أيشٍ أنكرت عليه؟ قال :كان
عندي  -إن شاء اهلل  -صدوقًا ،ولكن تركته من أجل ابن أكثم( ،)44دخل له يف
شيءٍ"(.)45
 -6أمحد بن حرب بن حممد الطائي ،أبو بكر املوصلي ،تويف سنة 263ه ،

روى له النسائي(.)46

روى عن :أبي معاوية الضرير ،وابن عيينة ،وابن علية ،وغريهم.
روى عنه :النسائي ،وأخوه علي بن حرب ،وأبو بكر بن أبي داود ،وغريهم.
قال النسائي" :ال بأس به ،وهو أحب إليَّ من أخيه علي بن حرب"(.)47
وقال ابن حجر" :صدوق".
قال ابن أبي حامت" :أدركتُه ومل أكتب عنه ،وكان صدوقًا"(.)48
 -7أمحد بن سليمان بن عبد امللك بن أيب شيبة اجلزري ،أبو السني

الرَهاوي ،تويف سنة 261ه  ،روى له النسائي(.)49

( )43ينظر :الطبقات الكبري ( ،)306 / 9واجلرح والتعديل ( ،)40 / 2وهتذيب الكمال (.)264 / 1
( )44ستأيت ترمجته يف آخر البحث.
( )45ينظر :العلل ومعرفة الرجال – رواية املروذي– رقم ( - ،)226 ،223ورواية عبد هللا  -رقم (.)5252
( )46ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)49 / 2والثقات ( ،)39 / 8وهتذيب الكمال ( ،)288 / 1وهتذيب التهذيب
( ،)23 / 1والتقريب (.)24
( )47ينظر :هتذيب الكمال (.)289 / 1
( )48اجلرح والتعديل (.)49 / 2
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حاضر بن املو ِّرع ،ويزيد بن
روى عن :زيد بن احلباب ،وجعفر بن عون ،ومُ َ
هارون ،وغريهم.
وروى عنه :النسائي ،ومكحول البريوتي ،وإبراهيم بن حممد بن متويه،
وآخرون.
قال النسائي" :ثقة ،مأمون ،صاحب حديث"(.)50
وقال ابن حجر" :ثقة حافظ".
ي ببعض حديثه ،وهو
قال ابن أبي حامت" :أدركتُه ومل أكتب عنه ،وكتب إل َّ
صدوق ثقة"(.)51
 -8أمحد بن عبد الرمحن بن بكار أبو الوليد القرشي البسري العامري ،تويف

سنة 248ه  ،روى له الرتمذي ،والنسائي ،وابن ماجه(.)52

روى :عن الوليد بن مسلم ،وعبد الرزاق ،وعراك بن خالد املري ،وسواهم.
وعنه :الرتمذي ،والنسائي ،وابن ماجه ،والدارمي ،وأبو يعلى ،وغريهم.
قال النسائي" :صاحل"(.)53
وقال اخلطيب البغدادي" :كان من أهل الصدق ،وقد حدَّث عنه من األئمة أبو
عبد الرمحن النسائي ،وحسبك به"(.)54

( )49ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)52 / 2والثقات ( ،)35 / 8وهتذيب الكمال ( ،)320 / 1والكاشف (،)35
وهتذيب التهذيب ( ،)33 / 1والتقريب (.)43
( )50ينظر :هتذيب الكمال (.)321 / 1
( )51اجلرح والتعديل (.)52 / 2
( )52ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)59 / 2والثقات ( ،)23 / 8وهتذيب الكمال ( ،)383 / 1والكاشف (،)54
وهتذيب التهذيب ( ،)53 / 1والتقريب (.)65
( )53ينظر :هتذيب الكمال (.)384 / 1
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وقال ابن حجر" :صدوق ،تكلم فيه بال حجة".
قال ابن أبي حامت" :مسعت أبي وأبا زرعة يقوالن :أدركناه ومل نكتب عنه.
قال :ومسعت أبي يقول :كان من ولد بُسْر بن أرطاة ،ورأيته حيدِّث ومل أكتب عنه،
وكان صدوقًا"(.)55
 -9أمحد بن معمر بن إشكاب الصفار ،أبو عبد هللا الكويف الضرمي ،تويف

سنة 217ه  ،روى له البخاري(.)56

روى عن :شريك النخعي ،وعبد السالم بن حرب ،وحممد بن عبيد
الطنافسي ،وحممد بن فضيل بن غزوان ،وغريهم.
وروى عنه :البخاري ،وأبو حامت الرازي ،وحييى بن معني ،وغريهم.
قال يعقوب بن شيبة السدوسي" :كويف ثقة"(.)57
وقال أبو حامت" :ثقة ،مأمون ،صدوق ،كتبتُ عنه مبصر"(.)58
وقال الدوري" :كتب عنه حييي بن معني كثريًا"(.)59
وقال ابن حجر" :ثقة حافظ".
قال أبو زرعة الرازي" :صاحب حديث( ،)60أدركته ومل أكتب عنه"(.)61
( )54اتريخ بغداد (.)401 / 5
( )55اجلرح والتعديل (.)59 / 2
( )56ينظر :التاريخ الكبري ( ،)4 / 2واجلرح والتعديل ( ،)77 / 2والثقات البن حبان ( ،)6 / 8وهتذيب
الكمال ( ،)267 / 1والكاشف ( ،)9وهتذيب التهذيب ( ،)16 / 1والتقريب (.)10
( )57ينظر :هتذيب الكمال (.)267 / 1
( )58ينظر :اجلرح والتعديل (.)77 / 2
( )59ينظر :هتذيب الكمال (.)269 / 1
( )60هذا لفظ تعديل؛ بل يطلقه األئمة على من اشتد عنايته بحلديث .ينظر :لسان احملدثني (.)134 / 3
( )61ينظر :اجلرح والتعديل (.)77 / 2
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 -10إسحاق بن منصور بن حيان األسدي(.)62
روى عن :عقبة بن إسحاق السلولي.
وروى عنه :أمحد بن حنبل ،وحممد بن عبد اهلل بن منري ،وعثمان بن أبى شيبة.
قال العجلي" :كويف ثقة ،متعبد ،رجلٌ صاحلٌ ،وقد رأيتُه ومل أكتب عنه"(.)63

 -11إمساعيل بن نصر(.)64

روى عن :أبي بكر اهلذلي ،وزياد بن أبى مسلم العابد.
روى عنه :حامت بن أمحد بن احلجاج املروزي ،ومحاد بن زيد.
قال ابن أبي حامت" :سألت أبى عنه؟ فقال :هذا شيخ قد روى ،ومل أكتب
عنه ،وال أرى حبديثه بأسًا".
 -12جندل بن والق بن هجرس التغليب ،أبو علي الكويف ،تويف سنة 226ه ،

روى له البخاري يف األدب املفرد(.)65

روى عن :شريك ،ومندل ،وعبيد اهلل بن عمرو ،وأبى األحوص ،وحييى بن
يعلى ،وهُ َشيم ،وغريهم.
وروى عنه :البخاري ،وأبو زرعة ،وأبو حامت ،ومطيَّن ،وغريهم.
قال أبو حامت" :صدوق"(.)66

( )62ينظر :التاريخ الكبري ( ،)402 / 1واجلرح والتعديل ( ،)234 / 2والثقات ( ،)112 / 8وإكمال هتذيب
الكمال (.)114 / 2
( )63معرفة الثقات رقم (.)73
( )64ينظر :اجلرح والتعديل (.)202 / 2
( )65ينظر :التاريخ الكبري ( ،)246 / 2واجلرح والتعديل ( ،)535 / 2والثقات ( ،)167 / 8وهتذيب الكمال
( ،)150 / 5وهتذيب التهذيب ( ،)119 / 2والتقريب (.)986
( )66ينظر :اجلرح والتعديل (.)535 / 2
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وقال ابن حجر" :صدوق ،يغلط ويصحِّف".
قال العجلي" :كويف ،ال بأس به ،حيدِّث عن مندل ،أدركتُه ومل أكتب
عنه"(.)67

 -13حرملة بن حيىي بن عبد هللا الت ِّجييب أبو حفص املصري ،تويف سنة
()68

243ه  ،روى له مسلم ،والنسائي ،وابن ماجه.

روى عن :الشافعي ،وابن وهب ،وحييى بن عبد اهلل بن بكري ،وغريهم.
وعنه :مسلم ،وابن ماجه ،وأبو زرعة ،وأبو حامت ،وبقي بن خملد ،واحلسن
ابن سفيان ،وغريهم.
قال أبو حامت" :يُكتب حديثه وال حيتج به"(.)69
وقال ابن عدي" :وقد تبحرت حديث حرملة الكثري وفتشته فلم أجد يف حديثه
ما جيب أن يضعف من أجله ،ورجلٌ يتوارى ابن وهب عندهم ،ويكون حديثه كله
عنده فليس يبعد أنْ يغرب على غريه من أصحاب ابن وهب كتبًا ونسخًا وإفرادات ابن
وهب"(.)70
وقال الذهيب" :صدوق ،من أوعية العلم".
وقال ابن حجر" :صدوق".

( )67معرفة الثقات رقم (.)233
( )68ينظر :التاريخ الكبري ( ،)69 / 3واجلرح والتعديل ( ،)274 / 3وسري أعالم النبالء (،)334 / 11
وتذكرة احلفاظ ( ،)486 / 2وتـهذيب الكمال ( ،)548 / 5والكاشف ( ،)977وهتذيب التهذيب (2
 ،)229 /والتقريب (.)1185
( )69ينظر :اجلرح والتعديل (.)274 / 3
( )70ينظر :الكامل ( ،)460 / 2وخمتصره للمقريزي ص (.)302
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قال فيه أبو عبد الرمحن النسائي" :ما أعلم به بأسًا ،دخل مصر وهو مريض،
مل أكتب عنه"(.)71
 -14السن بن انصح اخلالل أبو علي امل َخ ِّرمي ،نزيل سامراء ابل َك ْرخ(.)72

روى عن :إسحاق بن منصور السلولي ،ويونس بن حممد ،وحممد بن سابق،
ويعقوب الزهري ،ومنصور بن سلمة.
روى عنه :عبد اهلل بن اهليثم بن خالد اخلياط ،وحييى بن صاعد ،وعبد اهلل بن
إسحاق املروزي ،وحممد بن جعفر اخلرائطي ،وحممد بن خملد الدوري.
قال ابن أبي حامت" :أدركته ومل أكتب عنه ،وكان صدوقًا"(.)73
 -15السني بن الوليد القرشي موَّلهم ،أبو علي ،ويقال :أبو عبد هللا الفقيه

النيسابوري ،يلقب بك َم ْيل ،تويف سنة 203ه  ،روى له البخاري تعليقا ،ومسلم ،وأبو

داود يف املسائل ،والنسائي(.)74

روى عن :السفيانني ،واحلمادين ،وجرير بن حازم ،وابن جريج ،ومالك،
وشعبة ،وغريهم.

( )71ينظر :تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن النسائي رقم ( ،)175وينظر التعليق على الرتمجة رقم (.)2
( )72ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)39 / 3واتريخ بغداد (.)473 / 8
( )73ينظر :اجلرح والتعديل ( .)39 /3ينظر :التاريخ الكبري ( ،)391 /2واجلرح والتعديل ( ،)66/3والثقات
( ،)186 /8وسري أعالم النبالء ( ،)520/9وهتذيب الكمال ( ،)495/6والكاشف (،)1116
وهتذيب التهذيب ( ،)374/2والتقريب (.)1368
( )74ينظر :التاريخ الكبري ( ،)391 / 2واجلرح والتعديل ( ،)66 / 3والثقات ( ،)186 / 8والسري (/ 9
 ،)520وهتذيب الكمال ( ،)495 / 6والكاشف ( ،)1116وهتذيب التهذيب ( ،)374 / 2والتقريب
(.)1368
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وعنه :أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،وحييى بن حييى النيسابوري،
وغريهم
وثَّقه أمحد ،وأثنى عليه خريًا(.)75
وقال النسائي" :ليس به بأس"(.)76
وقال الذهيب" :ثقة ،قرأ على الكسائي ،وكان من أسخى الناس ،وأورعهم،
وأتقاهم ،وأغزاهم".
وقال ابن معني" :شيخ كان بقطيعة الربيع ،كان يقال له :أخو السطيح ،وكان
ثقةً ،مل أكتب عنه شيئًا"(.)77
 -16زهري بن حممد بن ق َم ْري بن شعيب املروزي ،أبو حممد البغدادي ،تويف
سنة 258ه  ،روى له ابن ماجه(.)78
روى عن :أمحد بن حنبل ،وروح بن عبادة ،والقعنيب ،وعبد الرزاق.
وعنه :ابن ماجه ،وأبو بكر البزَّار ،وعبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،وأبو القاسم
البغوي ،وغريهم.
قال حممد بن إسحاق الثقفي" :ثقة مأمون"(.)79
وقال ابن املنادي" :من أفاضل الناس ،كتب عنه الناس حديثًا كثريًا"(.)80

( )75ينظر :العلل – رواية عبد هللا  -رقم ( ،)152وهتذيب الكمال (.)497 / 6
( )76ينظر :تـهذيب الكمال (.)498 / 6
( )77ينظر :اتريخ بغداد ( ،)727 / 8وهتذيب الكمال ( ،)498 / 6وهتذيب التهذيب (.)375 / 2
( )78ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)591/3والثقات ( ،)257/8واتريخ بغداد ( ،)511/9وهتذيب الكمال (/9
 ،)411والسري ( ،)360 / 12والكاشف ( ،)1665وهتذيب التهذيب ( ،)347 / 3والتقريب
(.)2059
( )79ينظر :اتريخ بغداد ( ،)513 / 9وهتذيب الكمال (.)413 / 9
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وقال اخلطيب" :كان ثقة صادقًا ،ورعًا ،زاهدًا ،وانتقل يف آخر عمره عن
بغداد إىل طرسوس فرابط بها إىل أن مات"(.)81
قال ابن أبي حامت" :أدركته ومل أكتب عنه ،وكان صدوقًا ،قدمنا بغداد سنة
مخس ومخسني ومائتني وكان قد خرج إىل طرسوس"(.)82
 -17زيد بن املبارك الصنعاين اليماين ،سكن الرملة ،روى له أبو داود(.)83
روى عن :ابن عيينة ،وعبد امللك بن حممد الصنعاني ،وحممد بن ثور،
وغريهم.
وروى عنه :جعفر بن مسافر ،وأمحد بن منصور الرمادي ،وموسى بن سهل
الرملي ،وغريهم.
قال العباس بن عبد العظيم العنربي" :رأيت ثالثةً جعلتهم حجةً فيما بيين وبني
اهلل :أمحد بن حنبل ،وزيد بن املبارك ،وصدقة بن الفضل"(.)84
قال أبو حامت " :أدركته ومل أكتب عنه ،ومل يكن حيدِّث،
وهو صدوق"(.)85

( )80ينظر :اتريخ بغداد ( ،)513 / 9وهتذيب الكمال (.)413 / 9
( )81ينظر :اتريخ بغداد (.)511 / 9
( )82اجلرح والتعديل (.)591 / 3
( )83اجلرح والتعديل ( ،)573 / 3والثقات ( ،)251 / 8وهتذيب الكمال ( ،)104 / 10والكاشف
( ،)1754وهتذيب التهذيب ( ،)424 / 3والتقريب (.)2168
( )84ينظر :اتريخ دمشق ( ،)277 / 5وهتذيب الكمال (.)105 / 10
( )85ينظر :اجلرح والتعديل (.)573 / 3
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 -18سري بن مهران أبو سهل الرازي ،نزيل زجنان(.)86
روى عن :حسني اجلعفي ،وحممد بن عبيد ،وأبى أمحد الزبريي ،وغريهم.
قال ابن أبي حامت" :رأيته ومل أكتب عنه ،وكان صدوقًا".
 -19سعيد بن الربيع الََرشي العامري أبو زيد اهلروي البصري ،تويف سنة
211ه  ،روى له البخاري ،ومسلم ،والرتمذي ،والنسائي(.)87
روى عن :شعبة ،وقرة بن خالد ،وهشام الدستوائي ،وسعيد بن أبي عروبة،
وسواهم.
وعنه :البخاري ،وبندار ،وعبد بن محيد ،وحممد بن عبد اهلل بن منري ،وحممد
ابن عبد امللك الدقيقي ،وغريهم.
قال أبو حامت" :صدوق".
وذكره ابن حبان يف الثقات.
وقال العجلي ،والذهيب ،وابن حجر" :ثقة"(.)88
قال عبد اهلل بن أمحد" :سألت أبي عن أبي زيد اهلروي -سعيد بن الربيع العامري-؟

فقال :شيخ ثقة ،ليس به بأس ،مل أكتب عنه شيئًا ،وجعل يتلَ َّهفُ عليه"(.)89

وقال صاحل بن أمحد :قال أبي :أبو زيد اهلروي شيخ ثقة ،مل أمسع منه
شيئًا ،هو بصري"(.)90
( )86ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)285 / 4واألنساب ( ،)169 / 3واتريخ اإلسالم (.)89 / 6
( )87ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)20 / 4والثقات ( ،)265 / 8وهتذيب الكمال ( ،)428 / 10والكاشف
( ،)1882وهتذيب التهذيب ( ،)27 / 4والتقريب (.)2316
( )88ينظر :معرفة الثقات للعجلي رقم ( ،)588والكاشف ،والتقريب.
( )89ينظر :العلل ومعرفة الرجال – رواية عبد هللا – رقم ( ،)1692ورقم (.)2707
( )90ينظر :اجلرح والتعديل (.)20 / 4
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العنَزي أبو سلمة البصري ،تويف سنة 200ه  ،روى له
 -20سيار بن حامت َ
الرتمذي ،والنسائي ،وابن ماجه(.)91
روى عن :جعفر بن سليمان ،وعبد الواحد بن زياد ،وسهل بن أسلم،
وغريهم.
وعنه :أمحد بن حنبل ،وحممد بن علي بن حرب ،وهارون احلمَّال ،وسواهم.
قال اآلجُّري" :سألت أبا داود عن سيار بن حامت؟ فقال :سألت القواريري عن
سيار؟ فقال :مل يكن له عقل ،كان معي يف الدكان .قلت للقواريري :يتهم بالكذب؟
قال :ال"(.)92
وقال ال ُعقَيلي" :أحاديثه مناكري ،ضعَّفه ابن املديين"(.)93
وقال ابن حبان" :كان مجَّاعًا للرقائق"(.)94
وقال الذهيب" :صـدوق".
وقال ابن حجر" :صدوق له أوهام".
قال ابن حمرز" :مسعت حييى  -وقيل له :سيار صاحب جعفر بن سليمان
يتكلم فيه القواريري -؟ فقال :كان صدوقًا ،ثقة ،ليس به بأس ،ومل أكتب عنه
شيئًا قط"(.)95

( )91ينظر :التاريخ الكبري ( ،)161 / 4واجلرح والتعديل ( ،)257 / 4والثقات ( ،)298 / 8وامليزان (/2
 ،)253وهتذيب الكمال ( ،)307 / 12والكاشف ( ،)2214وهتذيب التهذيب (،)290 / 4
والتقريب (.)2729
( )92سؤاالت اآلجري أليب داود رقم ( ،)1069وهتذيب الكمال (.)308 / 12
( )93ينظر :هتذيب التهذيب (.)290 / 4
( )94الثقات ( ،)298 / 8وهتذيب الكمال (.)308 / 12
( )95معرفة الرجال (.)96 / 1
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 -21عباد ،ويقال :عبادة بن زايد بن موسى األسدي الساجي الكويف ،روى

له أبو داود يف مسند مالك(.)96

روى عن :ابن عيينة ،وعثمان بن عمر بن فارس ،ويونس بن أبي يعفور،
وغريهم.
وعنه :أبو داود يف حديث مالك ،وأبو بكر البزار ،وعبد اهلل بن أمحد ،وحممد
بن عثمان بن أبي شيبة ،وأبو بكر بن أبي داود.
قال أبو داود" :صدوق ،أراه كان يتهم بالقدر"(.)97
وقال موسى بن إسحاق" :هو صدوق ،قد روى عنه الناس مطني وغريه"(.)98
وقال موسى بن هارون" :تركت حديثه"(.)99
وقال ابن عدي" :هو من أهل الكوفة الغالني يف التشيع ،وله أحاديث مناكري يف
الفضائل"(.)100
وقال ابن حجر" :صدوق ،رمي بالقدر والتشيع".
قال أبو حامت الرازي" :هو كويف من رؤساء الشيعة ،أدركته ومل أكتب عنه،
وحمله الصدق"(.)101

( )96ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)97 / 6والثقات ( ،)521 / 8والكامل يف الضعفاء ( ،)348 / 4وهتذيب
الكمال ( ،)122 / 14وامليزان ( ،)281 / 2وهتذيب التهذيب ( ،)94 / 5والتقريب (.)3145
( )97سؤاالت اآلجري أليب داود رقم ( ،)1188وهتذيب الكمال (.)123 / 14
( )98ينظر :اجلرح والتعديل (.)97 / 6
( )99ينظر :الكامل ( ،)348 / 4وامليزان ( ،)281 / 2وهتذيب التهذيب (.)94 / 5
( )100الكامل ( ،)349 / 4وهتذيب التهذيب (.)94 / 5
( )101ينظر :اجلرح والتعديل (.)97 / 6
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 -22عبد هللا بن جعفر بن غيالن الرقي ،أبو عبد الرمحن القرشي موَّلهم،

تويف سنة 220ه  ،روى له اجلماعة(.)102

روى عن :عبيد اهلل بن عمرو ،وعبد العزيز الداراوردي ،ومعتمر بن
سليمان ،وموسى بن أعني وغريهم.
وعنه :أمحد بن إبراهيم الدورقي ،وسلمة بن شبيب ،والدارمي ،وعمرو
الناقد وحممد بن حييى الذهلي ،وأبو زرعة الدمشقي ،وأبو حامت الرازي ،وغريهم.
قال ابن معني ،وأبو حامت ،والعجلي" :ثقة"(.)103
وقال ابن حجر" :ثقة ،لكنه تغيَّر بآخره فلم يفحش اختالطه".
قال امليموني ألمحد بن حنبل –وهو يذاكره دخوله الرَّقَّة " :-فكيف مل
تكتب عن عبد اهلل بن جعفر؟ فقال" :ما كان عبد اهلل بن جعفر تلك األيام يُذْ َكر.
قلت :فقد أتيتها بعد ذاك ،فكيف مل تكتب عنه؟ قال :مل أكتب عنه .قلت :تركته
من علة؟ قال :ال ،ولكن مل أكتب عنه شيئًا"(.)104
 -23عبد هللا بن اجلهم أبو عبد الرمحن الرازي ،روى له أبو داود(.)105
روى عن :عمرو أبى قيس ،وجرير ،وعكرمة بن إبراهيم قاضى الري ،وحييى
بن الضريس ،وابن املبارك.

( )102ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)23 / 5والثقات ( ،)351 / 8وهتذيب الكمال ( ،)376 / 14والكاشف
( ،)2667وهتذيب التهذيب ( ،)174 / 5والتقريب (.)3270
( )103ينظر :اتريخ ابن أيب خيثمة ( ،)239 / 3واجلرح والتعديل ( ،)23 / 5ومعرفة الثقات رقم (،)866
وهتذيب الكمال (.)376 / 14
( )104ينظر :هتذيب الكمال (.)328-327 / 28
( )105ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)27 / 5والثقات ( ،)344 / 8وهتذيب الكمال ( ،)389 / 14وميزان
االعتدال ( ،)404 / 2وهتذيب التهذيب ( ،)177 / 5والتقريب (.)3276
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وروى عنه :يوسف بن موسى القطان ،ونوح بن أنس ،وأبو هارون اخلزاز،
وعلي بن شهاب.
قال ابن حجر" :صدوق ،فيه تشيع".
قال أبو زرعة" :كان عبد اهلل بن اجلهم صدوقًا ،رأيته ومل أكتب عنه"(.)106
وقال أبو حامت" :رأيته ومل أكتب عنه ،رأيته وقد جاء إىل إبراهيم بن احلكم بن
احلكم بن ظهري وقعد جبنبه ،وهو رجل قصري ،وكان يتشيع"(.)107
 -24عبد هللا بن الكم بن أيب زايد القطواين ،أبو عبد الرمحن الكويف

ِّ
الد ْهقان ،تويف سنة 255ه  ،روى له أبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجه(.)108

روى عن :ابن عيينة ،وأبي داود الطيالسي ،وشبابة ،وعبيد اهلل بن موسى،

ومعاذ بن هشام ،وغريهم.
وعنه :أبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجة ،وأبو حامت ،وأبو زرعة ،وابن
خزمية ،وجعفر الفريابي ،والطربي ،وآخرون.
قال أبو حامت" :صدوق"(.)109
وذكره ابن حبان يف الثقات.
وقال الذهيب" :صدوق مشهور".
وقال ابن حجر" :صدوق".

( )106ينظر :اجلرح والتعديل (.)27 / 5
( )107ينظر :هتذيب الكمال ( ،)389 / 14وهتذيب التهذيب (.)177 / 5
( )108ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)38 / 5والثقات ( ،)364 / 8وهتذيب الكمال ( ،)427 / 14والكاشف
( ،)2690وهتذيب التهذيب ( ،)190 / 5والتقريب (.)3298
( )109ينظر :اجلرح والتعديل (.)38 / 5
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قال ابن أبي حامت" :قدمتُ الكوفة وهو حي ،وكان مسترتًا فلم أكتب عنه،
وذلك سنة مخس ومخسني ومائتني ،ورجعنا من احلج وقد تـويف ،وكان ثـقة"(.)110
 -25عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي موَّلهم ،أبو حممد املصري ،اإلمام

الفقيه ،تويف سنة 197ه  ،روى له اجلماعة(.)111

روى عن :مالك ،والسفيانني ،وابن جريج ،وعمرو بن احلارث ،والليث بن
سعد ،وغريهم.
روى عنه :ابن املديين ،وابن مهدي ،وأمحد بن صاحل ،وقتيبة ،وآخرون.
قال ابن حجر" :ثقة ،حافظ ،عابد".
ال خفيف اللحية،
قال اإلمام أمحد" :رأيتُ عبد اهلل بن وهب مبكة ،رأيته رج ً
فذكرت أنه كان يعرض له على ابن عيينة وهو نائم فرتكته ،وبلغين أنه كان ال يدخل
يف مصنفه من ذاك العرض شيئًا ،ثم كتبت بعدُ عن رجلٍ عنه"(.)112
وقال أيضًا" :كان حديثه بعضه مساع ،وبعضه عرض ،وبعضه مناولة ،وكان
ما مل يسمعه يقول :قال حيوة ،قال فالن .وقال :قد رأيت ابن وهب ،ومل أكتب
عنه ،ثم كتبت عن رجل عنه"(.)113

( )110ينظر :اجلرح والتعديل (.)38 / 5
( )111ينظر :التاريخ الكبري ( ،)218 / 5واجلرح والتعديل ( ،)189 / 5والثقات ( ،)346 / 8وهتذيب
الكمال ( ،)277 / 16وتذكرة احلفاظ ( ،)304 / 2والسري ( ،)223 / 9والكاشف (،)3048
وهتذيب التهذيب ( ،)71 / 6والتقريب ()3718
( )112ينظر :العلل ومعرفة الرجال – رواية عبد هللا – رقم ( )4556بتصرف يسري ،والعلل – رواية املروذي–
رقم ( ،)226وينظر :اجلرح والتعديل (.)18 / 5
( )113ينظر :العلل – رواية املروذي– رقم (.)281 ،251 ،27 - 26
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وقال – فيما روى أبو طالب عنه –" :عبد اهلل بن وهب صحيح احلديث،
يفصل السماع من العرض ،واحلديث من احلديث ،ما أصح حديثه وأثبته .قيل له:
أليس كان يسيء األخذ؟ قال :قد كان يسيء األخذ ،ولكن إذا نظرت يف حديثه وما
روى عن مشاخيه وجدته صحيحًا"(.)114
 -26عبد الوهاب بن عيسى الواسطي أبو السن التمار(.)115
روى عن :حييى بن أبى زكريا الغساني ،وابن خثيم.
روى عنه :كردوس بن أبى عبد اهلل الواسطي ،وحممد بن عبد اهلل بن حبيب
الواسطي ،وأمحد بن سنان ،وعلى بن احلسني بن اجلنيد.
قال أبو حامت" :أدركته ومل أكتب عنه ،وليس به بأس".

 -27عبيد بن جناد الكاليب الليب ،تويف سنة 231ه (.)116
روى عن :عطاء بن مسلم ،وابن املبارك ،وعبيد اهلل بن عمرو.
روى عنه :أمحد بن أبي احلواري ،وأبو زرعة ،وابن أبي داود.
قال ابن أبي حامت" :سئل أبي عنه؟ فقال :صدوق ،مل أكتب عنه".
 -28عقبة بن مكرم بن عقبة بن مكرم الض ْيب اهلاليل أبو مكرم الكويف ،تويف

سنة 234ه (.)117

( )114ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)189 / 5وانظر كذلك نصوص أخرى ألمحد يف ابن وهب :العلل – رواية
امليموين – رقم ( ،)456وسؤاالت أيب داود رقم ( ،)255وهتذيب الكمال (.)277 / 16
( )115ينظر :اجلرح والتعديل (.)73 / 6
( )116ينظر :التاريخ الكبري ( ،)451 / 5واجلرح والتعديل ( ،)404 / 5والثقات (.)432 / 8
( )117ينظر :التاريخ الكبري ( ،)439 / 6واجلرح والتعديل ( ،)317 / 6والثقات ( ،)500 / 8وهتذيب
الكمال ( ،)226 / 20والسري ( ،)178 / 12وهتذيب التهذيب ( ،)251 / 7والتقريب (.)4686
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روى عن :ابن عيينة ،واملسيب بن شريك ،ويونس بن بكري ،والربيع بن
زياد ،وغريهم.
روى عنه :ابن أبي عاصم ،والزبري بن بكار ،وأبو زرعة ،وأبو حامت ،وحممد
بن عثمان بن أبي شيبة ،وعبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،وسواهم.
قال ابن حجر" :صدوق".
قال أبو داود" :عقبة بن مكرم الكويف ليس به بأس ،ومل أكتب عنه"(.)118
 -29علي بن اثبت اجلزري أبو أمحد اهلامشي موَّلهم ،روى له أبو داود،

والرتمذي(.)119

روى عن :عكرمة بن عمَّار ،وابن أبي ذئب ،وهشام بن سعد ،وآخرين.
وعنه :أمحد بن حنبل ،وابن معني ،وأبو خيثمة ،ويعقوب الدورقي ،وأبو
عبيد القاسم بن سالم ،وغريهم.
قال أمحد" :صدوق ثقة"(.)120
وقال ابن معني ،وأبو داود ،والعجلي" :ثقة"(.)121
وقال أبو زرعة" :ثقة ال بأس به"(.)122

( )118سؤاالت اآلجري رقم (.)513
( )119ينظر :التاريخ الكبري ( ،)264/6واجلرح والتعديل ( ،)177/6والثقات ( ،)456/8واتريخ بغداد
( ،)275/13وهتذيب الكمال ( ،)335 / 20وهتذيب التهذيب ( ،)288 / 7والتقريب (.)4730
( )120ينظر :اتريخ بغداد ( ،)278 / 13وهتذيب الكمال (.)337 / 20
( )121ينظر :اتريخ الدارمي رقم ( ،)635وسؤاالت اآلجري أليب داود ( ،)1801ومعرفة الثقات رقم
(.)1291
( )122ينظر :اجلرح والتعديل (.)177 / 6
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وقال أبو حامت" :يكتب حديثه ،وهو أحبُّ إليَّ من سويد بن عبد العزيز"(.)123
وذكره ابن حبان يف الثقات.
وقال ابن حجر" :صدوق رمبا أخطأ ،وقد ضعَّفه األزدي بال حجة".
قال جعفر الفريابي" :وسألته  -يعين حممد بن عبد اهلل بن منري  -عنه؟
فقال" :كان يكون ببغداد ،وكان من أهل خراسان ،وهو ثقة ،ولكن روايته عن
اجلزريني ،ومل أكتب عنه شيئًا"(.)124
 -30غوث بن جابر بن غيالن بن منبه بن كامل ،أبو حممد الصنعاين(.)125
روى عن :عقيل بن معقل ،وحممد بن داود ،عن أبيه ،عن وهب بن منبه.
روى عنه :أمحد بن حنبل ،وعلي بن املديين ،واحلسن بن علي احللواني.
قال عبد اهلل" :سألت حييى عن غوث بن جابر؟ فقال :مل يكن به بأس ،وما
كتبت عنه حديثًا قط؛ كان يروي حكمة وهب"(.)126
 -31القاسم بن سالم ،أبو عبيد البغدادي الفقيه القاضي األديب املشهور،

تويف سنة 224ه  ،روى له البخاري تعليقا ،وأبو داود ،والرتمذي(.)127

روى عن :حييى القطان ،ووكيع ،وابن املبارك ،وابن مهدي ،وابن عيينة،
وغريهم.

( )123ينظر :اجلرح والتعديل (.)177 / 6
( )124ينظر :اتريخ بغداد ( ،)278 / 13وهتذيب الكمال (.)338 / 20
( )125ينظر :التاريخ الكبري ( ،)110 / 7واجلرح والتعديل ( ،)57 / 7والثقات (.)313 / 7
( )126العلل ومعرفة الرجال ( ،)3879وينظر :اجلرح والتعديل ( ،)57 / 7وثقات ابن شاهني رقم (.)1116
( )127ينظر :واجلرح والتعديل ( ،)111 / 7والثقات ( ،)16 / 9وهتذيب الكمال ( ،)354 / 23والكاشف
( ،)4511وتذكرة احلفاظ ( ،)5 / 2والسري ( ،)491 / 10والتهذيب ( ،)315 / 8والتقريب
(.)5497
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وروى عنه :سعيد بن أبي مريم ،وعباس العنربي ،وعباس الدوري ،وعبد
اهلل الدارمي ،واحلارث بن أبي أسامة ،وابن أبي الدنيا ،وآخرون.
قال ابن حجر" :ثقة ،فاضل ،مصنِّف".
قال أبو حامت الرازي" :كنت أراه يف مسجده وقد أحدق به قوم متعلمون ،ومل
أر عنده أهل احلديث فلم أكتب عنه ،وهو صدوق"(.)128
 -32حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خ َواسيت العبسي موَّلهم الكويف ،تويف
سنة 182ه  ،روى له النسائي(.)129
روى عن :إمساعيل بن أبي خالد ،واألعمش ،وحممد بن عمرو بن علقمة،
ومسلم بن سعيد ،وشعبة وسواهم.
وعنه :ابناه أبو بكر وعثمان ،ويزيد بن هارون ،وسعيد بن سليمان ،وغريهم.
قال ابن حجر" :ثـقة".
ال مجيالً ،ثقةً ،كيِّسًا ،أكيس من
قال ابن معني" :قد رأيته ببغداد ،وكان رج ً
يزيد بن هارون ،فلم أكتب عنه شيئًا ،وكان حممد بن إبراهيم بن أبي شيبة على قضاء
فارس ،مات بفارس قدميًا".
وقال مرةً" :رأيتُ حممد بن أبي شيبة أبو هؤالء شابًا مجيالً ،وكان ثقةً مأمونًا،
مات قبل أنْ يُكْتب عنه ،ومل أكتب عنه"(.)130

( )128ينظر :اجلرح والتعديل (.)111 / 7
( )129ينظر :التاريخ الكبري ( ،)25/1واجلرح والتعديل ( ،)185/7والثقات ( ،)440/7واتريخ بغداد (/2
 ،)265وهتذيب الكمال ( ،)318 / 24والكاشف ( ،)4699وهتذيب التهذيب ( ،)12 / 9والتقريب
(.)5732
( )130ينظر :اتريخ بغداد ( ،)265 / 2وهتذيب التهذيب (.)12 / 9
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 -33حممد بن رْمح بن املهاجر الت ِّجييب موَّلهم ،أبو عبد هللا املصري ،تويف
سنة 242ه  ،روى له مسلم ،وابن ماجه(.)131
روى عن :الليث بن سعد ،وابن هليعة ،ونعيم بن محاد ،واملفضل بن
فضالة ،وغريهم.
وعنه :مسلم ،وابن ماجه ،وبقي بن خملد ،واحلسن بن سفيان ،وعدةٌ.
قال النسائي" :ما أخطأ يف حديث واحد ،ولو كان كتب عن مالك ألثبته يف
الطبقة األوىل من أصحابه"(.)132
وقال ابن ماكوال" :كان ثقة مأمونا"(.)133
وقال ابن يونس" :ثقة ثبت يف احلديث ،وكان أعلم الناس بأخبار البلد ووقفه،
وكان إذا شهد يف دار علم أهل البلد أنها طيبة األصل"(.)134
وقال ابن حجر" :ثقة ثبت".
قال أبو داود" :ثقة ،ومل أكتب عنه شيئًا"(.)135
 -34حممد بن عبد هللا بن عمار املخرمي ،أبو جعفر املوصلي ،تويف سنة

242ه  ،روى له النسائي(.)136

( )131ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)254/ 7والثقات ( ،)97 / 9وسري أعالم النبالء ( ،)498 / 11وهتذيب
الكمال ( ،)203 / 25والكاشف ( ،)4848وهتذيب التهذيب ( ،)164 / 9والتقريب (.)5918
( )132ينظر :هتذيب الكمال (.)205 / 25
( )133اإلكمال (.)92 / 4
( )134ينظر :هتذيب الكمال (.)206-205 / 25
( )135ينظر :سؤاالت اآلجري رقم ( ،)1489وهتذيب الكمال ( ،)203 / 25وهتذيب التهذيب (/ 9
.)164
( )136ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)302 / 7والثقات ( ،)113 / 9وهتذيب الكمال ( ،)509 / 25والكاشف
( ،)4964والسري ( ،)469 / 11وهتذيب التهذيب ( ،)265 / 9والتقريب (.)6074
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روى عن :عبد اهلل بن إدريس ،وأبي معاوية الضرير ،وهشيم ،وابن عيينة،
وحييى القطان ،وابن مهدي ،وغريهم.
روى عنه :النسائي ،وعلي بن حرب املوصلي ،ويعقوب بن سفيان ،وجعفر
الفريابي ،وأبو يعلى املوصلي ،وآخرون.
قال ابن حجر" :ثقة حافظ".
قال ابن أبي حامت" :سألت أبى عنه؟ فقال :ال بأس به ،مل أكتب عنه"(.)137
 -35حممد بن عمرو بن اجلراح ،أبو عبد هللا الغَ ِّزي ،بقي إىل سنة 280ه ،

روى له أبو داود(.)138

روى عن :مالك بن أنس ،والوليد بن مسلم ،وضمرة بن ربيعة ،وروَّاد بن
اجلراح ،وغريهم.
روى عنه :ابنه عبد اهلل ،وأبو زرعة الرازي ،وسعد بن حممد البريوتي ،وحممد
بن خلف العسقالني.
قال أبو زرعة" :مل أر بالشام أفضل من حممد بن عمرو الغزي"(.)139
قال أبو حامت الرازي" :ال بأس به ،مل أكتب عنه"(.)140
 -36ميمون بن العباس بن أيوب بن عطاء ،أبو منصور الرافقي ،تويف سنة

254ه  ،روى له النسائي(.)141

( )137ينظر :اجلرح والتعديل (.)302 / 7
( )138ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)33 / 8والثقات ( ،)92 / 9واألنساب للسمعاين ( ،)293 / 4وسري أعالم
النبالء ( ،)464 / 11وهتذيب التهذيب (.)371 / 9
( )139ينظر :اجلرح والتعديل (.)33 / 8
( )140ينظر :اجلرح والتعديل (.)33 / 8
( )141ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)240 / 8وهتذيب الكمال ( ،)208 / 29والكاشف ( ،)5762وهتذيب
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روى عن :أمحد بن خالد الوهيب ،وعلي بن عياش ،وسعيد بن أبى مريم،
وعبيد اهلل بن موسى ،وقبيصة ،وابن أبي أسامة الرقي.
مسع منه :النسائي ،وأبو حامت وقال عنه" :صدوق"(.)142
وقال النسائي ،والذهيب ،وابن حجر" :ثقة"(.)143
قال ابن أبي حامت" :أدركته ومل أكتب عنه ،وكان صدوقًا"(.)144
 -37هنشل بن ح َريْث العدوي البصري(.)145

روى عن :عثمان الشحَّام ،وروى عنه :أهل البصرة.
قال عبد اهلل ابن اإلمام أمحد :قال أبي" :رأيت نهشل بن حريث العدوي ومل
أكتب عنه .قلت :كيف هو؟ قال :ليس به بأس"(.)146
 -38هارون بن عمرو بن يزيد بن زايد بن أىب زايد املخزومي الدمشقي(.)147
روى عن :الوليد بن مسلم ،وحممد بن شعيب بن سابور ،وحييى بن سليم
الطائفي ،وعبد اهلل بن صاحل ،وعبد اهلل بن يوسف التنيسي ،وآخرين.
روى عنه :إبراهيم بن هانئ ،وابن أبي الدنيا ،وإبراهيم بن يعقوب
اجلوزجاني ،وعمر بن أبي شبة ،وصاحل بن بشري بن سلمة الطرباني ،وسواهم.

التهذيب ( ،)390 / 10والتقريب (.)3276
( )142ينظر :اجلرح والتعديل (.)240 / 8
( )143ينظر :املعجم املشتمل البن عساكر رقم ( ،)1080وهتذيب الكمال (.)209 / 29
( )144اجلرح والتعديل (.)240 / 8
( )145ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)495 / 8والثقات (.)221 / 9
( )146العلل ومعرفة الرجال رقم (.)4562
( )147ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)93 / 9واتريخ دمشق (.)14 / 64
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قال ابن أبي حامت" :سألت أبى عنه؟ فقال :شيخ دمشقي أدركته ،كان يرى
رأي أبى حنيفة وعلى العمد مل نكتب عنه ،حمله الصدق"(.)148
 -39حيىي بن أكثم بن حممد بن قطن التميمي ،أبو حممد املروزي القاضي،

تويف سنة 242ه  ،روى له الرتمذي(.)149

روى عن :ابن املبارك ،وعبد اهلل بن إدريس ،وجرير ،وابن عيينة ،والقطان،
ووكيع ،وغريهم.
روى عنه :الرتمذي ،والبخاري يف غري اجلامع ،وأبو حامت ،وآخرون.
ي بسرقة احلديث ،ومل يقع ذلك له،
قال ابن حجر" :فقيه صدوق ،إال أنه رُ ِم َ
وإمنا كان يرى الرواية باإلجازة والوجادة".
قال أبو احلسني حممد بن طالب بن علي" :سألت أبا علي صاحل بن حممد
البغدادي عن حييى بن أكثم ،قلت :أكان يُكَْتب عنه؟ فقال :نعم ،كان عنده حديث
كثري إال أني مل أكتب عنه()150؛ وذاك أنه كان حيدِّث عن عبد اهلل بن إدريس بأحاديث
مل يسمعها منه"(.)151
 -40يزيد بن أيب حكيم الكناين أبو عبد هللا العدين ،تويف بعد سنة 220ه ،

روى له البخاري ،والرتمذي ،والنسائي ،وابن ماجه(.)152

( )148اجلرح والتعديل (.)93 / 9
( )149ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)129 / 9والثقات ( ،)265 / 9وتـهذيب الكمال ( ،)207 / 31وسري
أعالم النبالء ( ،)5 / 12والكاشف ( ،)6133وهتذيب التهذيب ( ،)179 / 11والتقريب (.)7557
( )150قد يقال :ليس يف السياق لفظ تعديل صريح ،فأقول :أوردته من أجل أنه حكم بلكتابة عنه ،ومع هذا
فلم يكتب هو عنه ،وقد ذكر العلة يف هذا.
( )151ينظر :اتريخ بغداد ( ،)295 / 16وهتذيب الكمال (.)211 / 31
( )152ينظر :التاريخ الكبري ( ،)326 / 8واجلرح والتعديل ( ،)258 / 9والثقات ( ،)274 / 9وهتذيب
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روى عن :مالك بن أنس ،وسفيان الثوري ،ومسلم بن خالد الزجني ،واحلكم
ابن أبان العدني ،وغريهم.
وعنه :إسحاق بن راهويه ،وسلمة بن شبيب ،وعبد بن محيد ،وآخرون.
قال أبو داود" :ال بأس به"(.)153
وقال أبو حامت" :صاحل احلديث"(.)154
وذكره ابن حبان يف الثقات وقال" :مستقيم احلديث"(.)155
قال ابن معني" :كان ليس به بأس ،مل أكتب عنه شيئًا"(.)156
 -41يعقوب بن إسحاق بن أىب عباد املكي الق ْلزمي(.)157
روى عن :سعيد بن بشري ،وإبراهيم بن طهمان ،وإمساعيل بن إبراهيم بن
عقبة ،وداود العطار ،ومسلم بن خالد الزجني ،وغريهم.
وروى عنه :موسى بن سهل الرملي ،وعبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبد احلكم
املصري ،وحممد بن احلجاج احلضرمي.
قال ابن أبي حامت" :سألت أبي عنه؟ فقال :كان يسكن قلزم ،قدمت قلزم وهو
غائب فلم أكتب عنه ،وحمله الصدق ال بأس به"(.)158

الكمال ( ،)107 / 32والكاشف ( ،)6291وهتذيب التهذيب ( ،)319 / 11والتقريب ()7753
( )153ينظر :هتذيب التهذيب ( ،)320 / 11وينظر :سؤاالت اآلجري رقم (.)469
( )154ينظر :اجلرح والتعديل (.)258 / 9
( )155الثقات (.)274 / 9
( )156ينظر :سؤاالت ابن اجلنيد عنه رقم (.)718
( )157ينظر :التاريخ الكبري ( ،)401 / 8واجلرح والتعديل ( ،)203 / 9والثقات (.)285 / 9
( )158اجلرح والتعديل (.) 203 / 9
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 -42يوسف بن سعيد بن مسلم املصيصي أبو يعقوب األنطاكي ،تويف سنة

271ه  ،روى له النسائي(.)159

روى عن :حجاج بن حممد املصيصي ،والفضل بن ُدكَيْن ،وأبي مسهر،
وغريهم.
مسع منه :النسائي ،وابن صاعد ،وأبو عوانة ،وسواهم.
قال ابن حجر" :ثقة حافظ".
قال ابن أبي حامت" :كان باملصيصة ومل أدخل املصيصة ،ومل أكتب عنه ،ثم
وإلي ببعض حديثه ،وهو صدوق ثقة"(.)160
كتب إىل أبي وأبي زرعة َّ
اخلامتة
اللهم لك احلمد ،محدًا كثريًا طيِّبًا مباركًا فيه ،وأصلِّي وأسلِّم على شفيع
اخللق ،وآله ،وصحبه ،والتابع هلم بإحسان ،أما بعد:
فهذه بعض نتائج البحث رقمتُها تذكريًا وتأكيدًا:
 - 1عناية األئمة – رمحهم اهلل تعاىل – يف تدوين احلديث وحتمله.
 - 2تنوع وجوه التحمل اليت قام بها الرواة.
ال عن الرواية عنه.
 - 3عدم التالزم بني تعديل الراوي وكتابة حديثه ،فض ً
 - 4أنَّ عدم الكتابة عن الراوي ال تعد جرحًا يف حقه ،خبالف ترك حديثه
فاألصل فيه أنه جرح.
( )159ينظر :اجلرح والتعديل ( ،)224 / 9والثقات ( ،)281 / 9وهتذيب الكمال ( ،)430 / 32وسري
أعالم النبالء ( ،)622 / 12والكاشف ( ،)6435وهتذيب التهذيب ( ،)414 / 11والتقريب
(.)7922
( )160اجلرح والتعديل (.)224 / 9
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 - 5أنَّ مثة أسبابًا وأعذارًا لألئمة يف عدم كتابتهم عن بعض الرواة الذين
حكموا هم بتعديلهم.
 - 6أنَّ اإلمام الناقد قد يرتك الكتابة عن راوٍ ويكتب عنه غريه ممن هو أشدُّ
منه شرطًا ،وأكثرُ حتريًا.
 - 7أنَّ بعضهم ندم على ترك الكتابة عن الراوي؛ ولذا كتب حديثه بواسطة
فنزل إسناده من طريقه.
 - 8لعل أوضح ما يعلل به ترك الكتابة عن مجلة من الثقات ثالثة أعذار :أنَّ
اإلمام استغنى بغريهم عنهم ،أو طلبًا للعلو ،أو مل يتهيأ له السماع منه وكتابة حديثه،
وهذا يف الرتاجم اليت ليس فيها إشارة إىل سبب.
واهلل تعاىل أعلم ،وصلى اهلل وسلَّم على نبينا حممد وآله وصحبه.
ثبت املصادر
[ ]1أبو حامت الرازي وجهوده يف خدمة السنة النبوية .للدكتور حممد خرُّوبات .رسالة
دكتوراه يف عدة أجزاء .ط  /األوىل .املطبعة والوراقة الوطنية مبراكش .املغرب.
[ ]2أجوبة أبي زرعة الرازي (ت 264هـ ) عن أسئلة الربذعي .حتقيق :الدكتور /
سعدي اهلامشي .ط/األوىل .عام  1402هـ .ضمن كتاب أبي زرعة الرازي
وجهوده يف السنة النبوية ،من مطبوعات اجمللس العلمي باجلامعة اإلسالمية
باملدينة النبوية.
[ ]3اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكنى واأللقاب.
اإلمام علي بن هبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال .ط  /األوىل عام 1411ه .دار
الكتب العلمية .لبنان.
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[ ]4األنساب .اإلمام أبو سعد عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي السمعاني (ت
 562هـ ) تعليق :عبد اهلل عمر البارودي .ط  /األوىل .عام 1408ه .دار اجلنان.
لبنان.
[ ]5حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم .اإلمام يوسف ابن عبد اهلادي
(ت 909ه ) .حتقيق وتعليق :وصي اهلل عباس .ط  /األوىل .عام 1409ه .دار
الراية .الرياض.
[ ]6تاريخ اإلسالم .لإلمام الذهيب (ت  748هـ) .حتقيق :بشار عواد .ط  /األوىل.
عام 1428هـ .دار الغرب ،بريوت.
[ ]7تاريخ أمساء الثقات .أبو حفص عمر بن شاهني( .ت 385هـ) .احملقق :صبحي
السامرائي .ط  /األوىل .عام 1404هـ .الدار السلفية ـ الكويت.
[ ]8تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني .أبو حفص ابن شاهني( .ت 385هـ) .احملقق:
عبد الرحيم حممد أمحد القشقري .ط  /األوىل .عام 1409هـ.
[ ]9تاريخ بغداد .أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي463( .هـ) .حتقيق :بشار
عواد .ط  /األوىل .عام 1427هـ .دار الغرب ،بريوت.
[ ]10تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن حييى بن معني .عثمان بن سعيد الدارمي( .ت
280هـ) .حتقيق :أمحد حممد نور سيف .دار املأمون للتـراث ـ دمشق ،بريوت.
طباعة أم القرى مبكة.
[ ]11التـاريخ الكبري .أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري( .ت
256هـ) .ط  /الثانية .عام 1411هـ .دار الفكر ـ بريوت.
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[ ]12التاريخ والعلل .ألبي زكريا حييى بن معني برواية عباس الدوري .حتقيق الدكتور
 /أمحد حممد نور سيف .ط/األوىل .عام  1399هـ .جامعة أم القرى .مكة
املكرمة.
[ ]13حتفة األشراف مبعـرفة األطـراف .أبو احلجاج يوسـف بن عبد الرمحن بن يوسف
املزي742( .هـ) .حتقيق :عبد الصمد شرف الدين .ط  /الثانية .عام 1403هـ.
دار القيمة ـ مبباي ،اهلند ،وبريوت.
[ ]14تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي .للحافظ عبد الرمحن السيوطي (ت
911هـ) .حتقيق :طارق عوض اهلل بن حممد .ط  /األوىل .عام 1424هـ .دار
العاصمة .الرياض.
[ ]15تذكرة احلفاظ .اإلمام أبو عبد اهلل مشس الدين الذهيب( .ت 748هـ) .ط /
األوىل .دار إحياء الرتاث العربي ـ بريوت.
[ ]16تسمية مشايخ أبي عبد الرمحن النسائي الذين مسع منهم .لإلمام أبي عبد
الرمحن النسائي (ت 303هـ) .حتقيق :حامت العوني .ط  /األوىل .عام 1423هـ.
دار عامل الفوائد .مكة املكرمة.
[ ]17تقـريب التهذيب .احلافـظ أحـمد بن علي ابن حجـر العسـقالني852( .هـ).
حتقيق :أبي األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاني .ط  /األوىل .عام 1416هـ.
دار العاصمة ـ الرياض.
[ ]18تقـريب التهذيب .احلافـظ أحـمد بن علي ابن حجـر العسـقالني (852هـ).
حتقيق :حممد عوامة .ط  /الرابعة .عام 1412هـ .دار الرشيد ـ سوريا.
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[ ]19التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل .احلافـظ أبو
الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثري الدمشقي (774هـ) .حتقيق :شادي بن حممد آل
نعمان .ط  /األوىل .عام 1432هـ .مكتبة ابن عباس .القاهرة.
[ ]20التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل .العالمة عبد الرمحن بن حييى
املعلمي( .ت 1386هـ) .حتقيق :حممد ناصر الدين األلباني .ط  /الثانية .عام
1406هـ .مكتبة املعارف ـ الرياض.
[ ]21تهـذيب التهـذيب .احلافظ أحـمد بن علي ابن حجـر العسـقالني( .ت 852هـ).
مصوَّر عن ط/األوىل .عام 1326هـ .جملس دائرة املعارف النظامية ـ اهلند.
[ ]22تهذيب الكمـال يف أمساء الرجال ،مجال الدين أبو احلجاج يوسف املزي( .ت
742هـ) .حتقيق :د  /بشار عوَّاد معروف .ط  /األوىل .عام 1413هـ .مؤسسة
الرسالة ـ بريوت.
[ ]23الثقات ،اإلمام احلافظ حممد بن حبان أبو حامت البسيت( .ت 356هـ) .ط /
األوىل .عام 1402هـ .مؤسسة الكتب الثقافية ـ بريوت.
[ ]24اجلامع يف العلل ومعرفة الرجال .رواية عبد اهلل بن أمحد ،واملرُّوذي،
وامليموني ،وأبي الفضل صـاحل .حتقيق :حممد حسام بيضون .ط  /عام 1410هـ.
مؤسسة الكتاب الثقافية .بريوت.
[ ]25اجلـرح والتعـديل .أبو حممد عبـد الرحـمن بن أبي حـامت الرازي( .ت 327هـ).
مصوَّر عن ط/األوىل .عام1371هـ .دار إحياء الرتاث العربي ـ بريوت.
[ ]26ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق .اإلمام احلافظ مشس الدين حممد بن أمحد
بن عثمان الذهيب748( .هـ) حتقيق :حممد شكور بن حممود احلاجي املياديين .ط
 /األوىل .عام 1406هـ .مكتبة املنار ـ األردن
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[ ]27ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل للحافظ مشس الدين الذهيب (748هـ)
حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة .ط /اخلامسة .عام 1410هـ ،مكتب املطبوعات
اإلسالمية يف حلب.
[ ]28الرواة املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم .للحافظ أبي عبد اهلل حممد بن أمحد
الذهيب (ت  748هـ) حتقيق :حممد بن إبراهيم املوصلي .ط  /األوىل عام 1412
هـ .دار البشائر اإلسالمية .بريوت.
[ ]29السلسبيل يف شرح ألفاظ اجلرح والتعديل من كالم اإلمام الذهيب .مجع :خليل
بن حممد العربي .ط  /األوىل .عام 1428ه .دار اإلمام البخاري .قطر.
[ ]30سؤاالت ابن اجلنيد البن معني .أبو إسحاق إبراهيم بن عبـد اهلل اخلتلي.
(ت260هـ) .حتقيق :أمحد حممد نور سيف .ط  /األوىل .عام 1408هـ .مكتبة
الدار ـ املدينة املنورة.
[ ]31سؤاالت احلاكم للدارقطين .أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري.
(ت  405هـ) .حتقيق :موفق بن عبد القادر .ط  /األوىل .عام 1404هـ .مكتبة
املعارف ـ الرياض.
[ ]32سؤاالت السلمي للدارقطين .أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي( .ت
412هـ) .حتقيق :فريق من الباحثني بإشراف الدكتور سعد بن عبد اهلل احلميِّد،
وخالد بن عبد الرمحن اجلريسي .ط  /األوىل .عام 1427هـ .توزيع مؤسسة
اجلريسي ـ الرياض.
[ ]33سؤاالت أبي داود لإلمام أمحد بن حنبل .اإلمام سليمان بن األشعث
السجستاني( .ت 275هـ) .حتقيق :زياد حممد منصور .ط  /األوىل .عام
1414هـ .مكتبة العلوم واحلكم ـ املدينة املنورة.
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[ ]34سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود السجستاني .أبو عبيد حممد بن علي
اآلجري .حتقيق :عبد العليم البستوي .ط  /األوىل .عام 1418هـ .دار االستقامة
يف مكة املكرمة ،ومؤسسة الريان يف بريوت.
[ ]35سري أعالم النبالء .للحافظ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب( .ت
748هـ) .حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين .ط  /السابعة .عام 1410هـ.
مؤسسة الرسالة ـ بريوت.
[ ]36شرح علل الرتمذي .للحافظ أبي الفرج ابن رجب احلنبلي (ت 795هـ) .حتقيق:
همام عبد الرحيم سعيد .ط/األوىل .عام 1407هـ .دار املنار ـ األردن.
[ ]37شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل .أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل
السليماني .ط  /األوىل .عام 1411هـ ،مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ،ومكتبة العلم
جبدة.
[ ]38الضعفاء .أبو جعفر حممد بن عمرو العقيلي املكي( .ت 322هـ) .حتقيق :مازن
السرساوي ،ط  /األوىل .عام 1429هـ .دار جمد اإلسالم ،ودار ابن عباس،
مصر.
[ ]39ضوابط اجلرح والتعديل عند احلافظ الذهيب .حممد الثاني بن عمر بن حممد .ط /
األوىل .عام 1421هـ .من سلسلة إصدارات احلكمة – بريطانيا.
[ ]40ضوابط الكتابة عند احملدثني .أبو عبد اهلل حممد سعيد رسالن .ط  /األوىل .عام
1428هـ ،دار أضواء السلف مبصر ،ودار الفرقان املصرية.
[ ]41الطبقات الكبري .اإلمام حممد ابن سعد الزهري (230هـ) .حتقيق :علي حممد
عمر .ط/األوىل .عام 1421هـ .مكتبة اخلاجني .القاهرة.
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[ ]42علل الرتمذي الكبري .ترتيب أبي طالب القاضي .احملقق :حممود خليل وصبحي
السامرائي .ط  /األوىل .عام 1428هـ .الدار العثمانية يف األردن ،واملكتبة
اإلسالمية يف مصر.
[ ]43العلل الواردة يف األحاديث النبوية .احلافظ أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين.
ت (385هـ) .احملقق :حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي .ط  /األوىل .دار طيبة
للنشر والتوزيع ـ الرياض.
[ ]44العلل ومعـرفة الرجـال .لإلمام أمحد بن حنبل ( 241هـ)( .رواية املروذي،
وصاحل ،وامليموني) حتقيق :د  /وصي اهلل عباس .ط  /األوىل .عام 1427هـ.
دار اإلمام أمحد .مصر.
[ ]45العلل ومعرفة الرجال .لإلمام أمحد بن حنبل (ت  241هـ)( .رواية ابنه عبد
اهلل) .حتقيق :وصي اهلل عباس .ط  /األوىل .عام 1408هـ .املكتب اإلسالمي ـ
بريوت.
[ ]46فتح الباري .احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالني( .ت 852هـ) .حتقيق
وتصحيح :مساحة الشيخ عبد العزيز ابن باز .ترقيم :حممـد فؤاد عبد الباقي.
عام 1370هـ .املطبعة السلفية ـ القاهرة.
[ ]47فتح املغيث بشرح ألفية احلديث .للحافظ مشس الدين حممد بن عبد الرمحن
السخاوي (902هـ) .حتقيق :الدكتور عبد الكريم اخلضري ،وحممد الفهيد .ط /
األوىل لدار املنهاج بالرياض .عام 1426هـ.
[ ]48قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث .اإلمام مجال الدين القامسي (ت
1332هـ) .ط  /األوىل .عام1407هـ .حتقيق :الشيخ حممد بهجة البيطار .دار
النفائس .لبنان.
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[ ]49الكاشف .للحافظ أبي عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب( .ت 748هـ) .حتقيق:
حممد عوامة .ط  /األوىل .عام 1413هـ .دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،مؤسسة
علوم القرآن ـ جدة.
[ ]50الكامل يف ضعفاء الرجال .اإلمام احلافظ أبو أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاني
(ت 365هـ) .حتقيق :سهيل زكَّار .ط  /الثالثة .عام 1409هـ .دار الفكر ـ بريوت.
[ ]51لسان امليزان .احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالني (ت852هـ) .حتقيق:
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ط/األوىل .عام 1423هـ .دار البشائر اإلسالمية ـ
بريوت.
[ ]52جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .مجع :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
احلنبلي ،وابنه حممد .ط  /األوىل .عام 1398هـ.
[ ]53خمتصر الكامل .لتقي الدين املقريزي (ت 845هـ) .حتقيق :أمين الدمشقي .ط /
األوىل .عام 1415هـ .مكتبة السنة .القاهرة.
[ ]54معامل تربية احملدثني يف القرن الثالث اهلجري .عبد املعطي حممود أبو طور .ط /
األوىل .عام 1422هـ ،دار اآلفاق الفكرية .مصر.
[ ]55املعجم املشتمل على ذكر أمساء شيوخ األئمة النبل .احلافظ أبو القاسم ابن
عساكر (ت 571هـ) .حتقيق :سكينة الشهابي .عام 1401هـ .دار الفكر .سوريا.
[ ]56معرفة الثقات .اإلمام أمحد بن عبد اهلل العجلي( .ت261هـ) .حتقيق :عبد العليم
البستوي .ط  /األوىل .عام 1405هـ .مكتبة الدار ـ املدينة املنورة.
[ ]57معرفة الرجال .لإلمام أبي زكريا حييى بن معني (ت  230هـ) رواية ابن حمرز عنه.
حتقيق :حممد كامل القصار .عام  1405هـ .مطبوعات جممع اللغة العربية
بدمشق.
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[ ]58املعرفة والتاريخ .ألبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي .حتقيق :أكرم ضياء
العمري .ط  /الثانية عام  1401هـ .مؤسسة الرسالة .بريوت.
[ ]59املغين يف الضعفاء .مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب( .ت 748هـ) .حتقيق:
أبي الزهراء حازم القاضي .ط  /األوىل .عام 1418هـ .دار الكتب العلمية ـ
بريوت.
[ ]60مقدمة ابن الصالح وحماسن االصطالح .لإلمام ابن الصالح الشهرزوري (ت
643هـ) .حتقيق :عائشة بنت الشاطئ .دار املعارف .مصر.
[ ]61من كالم أبي زكريا حييى بن معني يف الرجال (رواية الدقاق) .حتقيق :أمحد نور
سيف .ط/األوىل .عام 1400هـ .دار املأمون للرتاث .دمشق.
[ ]62ميزان االعتدال .أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب( .ت 748هـ) .حتقيق :علي
حممد البجاوي .دار املعرفة .بريوت.
[ ]63النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ابن حجر العسقالني (ت 852هـ).
حتقيق :الدكتور ربيع املدخلي .من مطبوعات اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
ط  /األوىل .عام 1404هـ.
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Accrediting a scholar involved in the ctirique of narraters and not writing from
him. An Approach of situations and reasons
Dr. Abdullah bin Fawzan bin Salih Al Fawzan
Associate Professor in the College of Arts and Humanity.
Islamic studies department.

Abstract. Notion of research: Gathering some of the narraters whom the Imaams stated accredibile and
declared that they did not write from them. Investigting why they did so.
The most important results:
1. The diligence of the Imaams –May Allah have mercy upon them- in recording hadeeth and
taking it from others.
2. Variety of types of taking hadeeth of others which was carried out by the narraters.
3. It is not necessary between considering accrediting a narrater and writing his hadeeth, let alone
narrating on him.
4. Not writing (the hadeeth of ) a narrater is not considered to be a discrebility in relation to him,
in contrary to leaving his hadeeth- for the default position concerning that is that it is discreditation.
5. There are plausible explanations and multiple excuses for the Imaams concerning when they do
not write the hadeeth of some of the narraters whom they have accredited.
6. An Imaam, involved in the ctirique of narraters, may not write the hadeeth of a narrater and
another Imaam who has more tougher conditions and more investigation may narrate ftom him.
7. Some of the Imaams regreted not writing on a narrater; therefore he wrote his hadeeth through
an intermediary so the chain extending from his channel.
8. Perhaps the clearest explaination of not writing on numourous accredited narraters are three
excuses:
1. The Imaam chose other then them instead of them, 2. Out of request for a lofty chain,
3. It wasn’t feasible for him to hear from him and to write his hadeeth.
And this is in the biographies of those whom there is no indication of a reason behind this.
And may the peace and blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad, his family and all of
his companions
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